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BOA VISTA DO TUPIM

BONINAL

CAFARNAUM

ANDARAÍ

Querida aluna, querido aluno! 

O Caderno de Matemática que está recebendo em mãos tem uma história 
muito bonita, que você precisa conhecer. 

Era uma vez, há mais ou menos 20 anos, numa região muito especial do estado 
da Bahia – a Chapada Diamantina –, professoras e professores, secretárias e 
secretários de Educação que se preocupavam com a qualidade do ensino que 
as crianças recebiam. Para que as alunas e os alunos aprendessem mais, as 
educadoras e os educadores começaram a receber formação dos profissionais 
do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep) – antes, Projeto Chapada. 
Inicialmente para alfabetizar, depois para que as crianças lessem e escrevessem 
cada vez melhor. De lá para cá, muita coisa foi feita para melhorar o ensino e 
a aprendizagem das crianças das escolas públicas da Chapada, entre elas a 
formação de professoras e professores em Matemática.
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APRESENTAÇÃO

E adivinha o que aconteceu no final de quatro anos trabalhando juntos? 
Aconteceu que todas e todos acharam que seria uma boa ideia colocar 
no papel uma parte do que aprenderam nesse tempo, transformando em 
cadernos o conhecimento adquirido. São estes cadernos que sua turma e as 
demais turmas do 1º ao 5º ano estão recebendo. Em 2018, trabalhando mais 
intensamente para que essa ideia prosperasse, foram realizados Grupos de 
Trabalho Territorial (GTT), que reuniram diretoras e diretores pedagógicos e 
supervisoras e supervisores técnicos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
de 14 municípios da região. Esses encontros aconteciam em Seabra, no 
coração da Chapada Diamantina. Depois, de volta às respectivas cidades, 
cada equipe fazia novos encontros – os Grupos de Trabalho Municipal (GTM). 
A sua professora, ou o seu professor, deve ter participado de algum desses 
encontros com a coordenação pedagógica da escola, ajudando a elaborar as 
atividades que você vai fazer aqui. 

A expectativa pela chegada dos cadernos foi grande, principalmente porque 
desejávamos ver concretizada, no visual destas páginas, uma identidade que 
começa local e atinge o global. Acho que conseguimos, veja e nos diga! 

E assim começou essa história – que está longe do fim, pois ainda terá muitos 
casos para contar a partir de agora, com a sua participação. Aproveite bem este 
material, faça todas as atividades propostas e troque ideias com as colegas e os 
colegas de turma sobre as situações-problema aqui sugeridas. Você vai ver que 

Matemática é demais e que aprender é o máximo, mas que aprender junto, em um 
material feito especialmente para você, é muito melhor!

Não podemos deixar de agradecer ao Icep, que desafiou a nós, secretárias 
e secretários de Educação dos 14 municípios parceiros, a construir este 
material coletiva e colaborativamente. Ao Itaú Social também vai nosso 
agradecimento por acreditar em nós e tornar esse sonho possível. Não 
podemos esquecer das prefeitas e dos prefeitos, que estiveram sempre de 
mãos dadas com todos os atores que compõem a rede educacional de cada 
município. 

Temos a certeza de que a união das educadoras e dos educadores, com o 
apoio político dos gestores municipais, em parceria com o Icep e o apoio 
da iniciativa privada, nos dará muitos frutos nesse trabalho – e um dos mais 
saborosos é este Caderno de Matemática!

Aproveite e bons estudos!

Secretárias e secretários municipais de Educação de Andaraí,  
Boa Vista do Tupim, Boninal, Cafarnaum, Ibitiara, Iraquara,  

Morro do Chapéu, Mucugê, Oliveira dos Brejinhos,  
São Félix do Coribe, Seabra, Souto Soares, Tapiramutá e Xique-Xique
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OLIVEIRA DOS BREJINHOS

SOUTO SOARES

SEABRA
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MORRO DO CHAPÉU
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XIQUE-XIQUEIRAQUARA
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MATERIAL COM A CARA  
DA CHAPADA DIAMANTINA

APRESENTAÇÃO

Cara aluna e caro aluno,

Quando você receber em mãos este Caderno de Matemática, talvez ainda não 
saiba como ele foi elaborado. A história dele começou lá em 1997, quando 
alguns municípios da Chapada Diamantina se uniram para começar a levar a 
Educação a sério. 

De lá para cá, muita coisa aconteceu: sua professora e o seu professor foram 
estudando mais para conhecer melhores maneiras de ensinar, e algumas 
secretarias de Educação se uniram para dar formação de qualidade aos 
educadores. Aos poucos, foi surgindo uma vontade louca de ter o próprio 
material pedagógico. 

E o tempo foi passando até que, em 2018, 14 municípios resolveram que era 
hora de viabilizar aquele sonho. E eis que surge este lindo caderno que você 
tem em mãos. Ao folhear as suas páginas, você estará vendo o resultado 
de um intenso trabalho de professoras e professores, coordenadoras 
pedagógicas e coordenadores pedagógicos, diretoras e diretores escolares, 
além de membros das equipes técnicas das secretarias de Educação 
envolvidas. Durante alguns meses, elas e eles se reuniram para discutir os 
melhores temas e abordagens para que você aprenda Matemática cada vez 
mais e siga curtindo a disciplina em toda a sua vida escolar.

Você vai reconhecer, nas atividades propostas, como é possível encontrar 
Matemática nos lugares que costuma frequentar ou passear com seus 
familiares, suas amigas e seus amigos; nos destinos na própria Chapada 

Diamantina que ainda poderá visitar; nas receitas das comidas deliciosas que 
come em casa e na merenda; nas brincadeiras que faz na escola e em seu 
tempo livre; enfim... Tudo isso para que tenha uma aprendizagem significativa. 
Estes cadernos devem acompanhar você até o 5º ano. Então, muito carinho 
com eles.

A construção dos Cadernos de Matemática contou também com a importante 
parceria do Itaú Social, instituição que acreditou nos sonhos coletivos das 
educadoras e dos educadores do Território Chapada, apoiando e viabilizando 
esse projeto.

Nessa perspectiva, o desejo é de que todas e todos nós possamos continuar 
sonhando e confirmando – para a Chapada Diamantina, para a Bahia e para 
o Brasil – que é possível que as educadoras e os educadores produzam os 
próprios materiais didáticos coletivamente e em rede, com compromisso e 
competência. 

Aproveite este material e bons estudos!

Cybele Amado de Oliveira
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Uma indica como fazer: 

a que tem um lápis – para 
fazer individualmente

a que tem dois lápis –  
para fazer em dupla

a que tem quatro lápis –   
para fazer em grupo

a que tem balõezinhos – para  
discutir entre todas e todos

Opa! E ainda tem o peão de 
xadrez – hora do jogo!

Desafios interessantes, conteúdos importantes 
e lindas ilustrações. Tudo isso está neste 
Caderno de Matemática que você está 
recebendo para trabalhar durante todo este 
ano. Ah! E tem também jogos superdivertidos 
para brincar com as colegas e os colegas e 
depois ensinar o pessoal da sua casa para que 
jogue com você!

As atividades aqui propostas têm vários 
objetivos: umas são para investigar e descobrir 
coisas novas. Outras são para explicar como 
pensou ou resolveu um problema. E tem 
ainda as que vão ajudar a concluir tudo que 
aprendeu, para guardar e usar em outros 
desafios legais que vêm pela frente. 

Essas atividades podem ser realizadas de 
várias maneiras: com uma colega ou um 
colega, em um grupo maior ou até com a 
turma toda. Às vezes, você vai trabalhar 
sozinho – o que não tem problema nenhum 
porque depois vai contar e mostrar para todo 
mundo o que fez. 

Não se preocupe: sua professora, ou seu 
professor, vai dar as orientações necessárias. 
Porém, para ajudar você a sacar que tipo de 
atividade é e saber como realizá-la, preste 
atenção nas duas figurinhas que estão ao lado 
do enunciado.

IMPORTANTE!
Este caderno não é consumível – Você não poderá escrever nele, riscar nem 
amassar ou arrancar as folhas. Cuide bem dele, pois no fim do ano ele será 
devolvido para que outra estudante ou outro estudante o utilize no próximo ano.

VOCÊ VAI ADORAR ESTUDAR MATEMÁTICA!

BONS ESTUDOS E... DIVIRTA-SE!

a lupa – investigação

o balãozinho igual ao de 
história em quadrinhos – 
explicação

e a que tem uma lista – 
sistematização

 A outra indica o que é a atividade:

COMO É O SEU CADERNO
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MULTIPLICAR E DIVIDIR

MULTIPLICAR  
E DIVIDIR
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MULTIPLICAR E DIVIDIR

MULTIPLICAR E DIVIDIR

1ª PARTE
A TABELA DE PITÁGORAS

  As crianças do 4º ano vão a um parque de diversões e querem saber 
quantas vezes conseguem ir em cada brinquedo com o dinheiro que levaram. 
Para isso, elas precisam calcular quanto vão gastar. Em seu caderno pessoal, 
copie as tabelas que estão na próxima página e complete-as calculando quanto 
será preciso pagar em cada um dos brinquedos de acordo com a quantidade de 
voltas que cada criança quiser dar.

QUANTIDADE  
DE VOLTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARROSSEL R$ 3 R$ 6 R$ 12

QUANTIDADE  
DE VOLTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CHAPÉU 
MEXICANO R$ 8 R$ 12

QUANTIDADE  
DE VOLTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARRINHO 
BATE-BATE R$ 15

QUANTIDADE  
DE VOLTAS 1 2 3 5 8 9 10 12

MONTANHA- 
-RUSSA R$ 6 R$ 24 R$ 42

QUANTIDADE  
DE VOLTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FOGUETE 
ESPACIAL R$ 14 R$ 35

QUANTIDADE  
DE VOLTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TREM 
FANTASMA R$ 32 R$ 80

QUANTIDADE  
DE VOLTAS 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40

BARCO VIKING R$ 8

ENTRADA



16 MATEMÁTICA 174º ANO 

MULTIPLICAR E DIVIDIR

  Copie a tabela a seguir em seu caderno pessoal e complete-a conforme as 
orientações da sua professora, ou do seu professor. Você estará reproduzindo 
uma Tabela de Pitágoras!

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  Quais dos cálculos a seguir servem para encontrar quanto se gasta em 
cada brinquedo? Anote-os em seu caderno pessoal.

A) Para 3 voltas na montanha-russa:

     6 + 6 + 6 =               6 – 3 =               6 x 3 =               6 : 3 =

B)  Para 4 voltas no trem fantasma:

     8 + 8 + 8 + 8 =             8 – 4 =             8 x 4 =             8 : 4 =

    Quais das adições a seguir são possíveis escrever com uma multiplicação? 
Nos casos em que for possível, anote em seu caderno pessoal qual seria a 
multiplicação.

A) 5 + 5 + 5 + 5 =   

B) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 =   

C) 3 + 3 + 4 + 4 =   

D) 9 + 9 + 9 =   

E) 2 + 2 + 2 + 1 + 7 =   

F) 8 + 8 + 8 + 8 + 8 =  

G) 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 =  

H) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =  

I) 4 + 4 =   

J) 12 + 12 + 12 + 12 + 12 =   

K) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 =  

L) 40 + 40 + 40 =  

M) 128 + 128 + 128 =  

Pitágoras foi um importante matemático 
e filósofo grego, que nasceu no ano de 
570 a.C. Desde jovem, ele já demonstrava 
grandes conhecimentos da Matemática e da  
Filosofia. Atribui-se a ele o desenvolvimento 
da tábua de multiplicação, do sistema 
decimal, das proporções aritméticas e de 
vários outros fundamentos matemáticos 
que vieram a ser a base dos conhecimentos 
atuais sobre a disciplina e sua filosofia.

CURIOSIDADE
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MULTIPLICAR E DIVIDIR

2ª PARTE
PARA RETOMAR O QUE FIZEMOS

  Sua professora, ou seu professor, vai distribuir uma tabela igual a esta para 
você preencher com os resultados que estão faltando.

  Sem fazer o cálculo, decida qual é a maior conta em cada um dos pares e 
copie-a em seu caderno pessoal. Anote o que você considerou para decidir  em 
cada caso.

A) 8 x 5 8 x 7

B) 10 x 6 5 x 10

C) 3 x 2 4 x 3

D) 6 x 4 4 x 4

E) 5 x 5 5 x 2

F) 10 x 10 9 x 9

G) 7 x 0 8 x 0

H) 9 x 1 9 x 6

I) 5 x 6 6 x 5

  
Ainda sem fazer cálculos, anote em seu caderno pessoal as seguintes 

contas em ordem crescente e explique como você e sua colega ou seu colega 
de dupla pensaram para decidir.

 6 x 6 3 x 5 4 x 5 6 x 7 5 x 5 

 8 x 7 9 x 8 9 x 10 8 x 8

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 9 12 15 18 21 24 27 30

4 16 20 24 28 32 36 40

5 25 30 35 40 45 50

6 36 42 48 54 60

7 49 56 63 70

8 64 72 80

9 81 90

10 100

  Com uma colega ou um colega, observe a Tabela de Pitágoras preenchida: 
que relação você encontra entre os resultados que estão nos quadrinhos em 
rosa e os anotados nos quadrinhos em branco? Registre a conclusão em seu 
caderno pessoal.

Kaike
E.M. Luiz Viana Filho 
Andaraí
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MULTIPLICAR E DIVIDIR

  Solucione os cálculos abaixo em seu caderno pessoal. Decomponha as 
multiplicações em duas ou três contas por números menores, como você fez na 
atividade anterior.

A) 13 x 7 =   

B) 14 x 9 =   

C) 18 x 8 =  

D) 22 x 4 =  

    As crianças do 4º ano resolveram a conta 35 x 4 de várias maneiras.

l  Nas folhas de Everton, Jamile, Ercília e Wesley tem um 120. Como Bento 
conseguiu resolver se não escreveu nenhum 120?

l  Jamile anotou 30 x 4 = 120. Onde está essa multiplicação em cada uma das 
outras folhas?

l  De onde saiu o 20 que Wesley e Ercília anotaram em suas folhas?

l  Bento escreveu um 2 pequenininho acima do 3. Por que ele fez isso?

    Agora que você descobriu como os resultados das tabuadas se organizam 
na Tabela de Pitágoras, procure encontrar, com seu grupo, as respostas para 
as seguintes questões, que deverão ser registradas em seu caderno pessoal.

A)  Por que os resultados se repetem? 

B)  A diagonal formada pelos quadrados amarelos é considerada um eixo de 
simetria. Vocês encontraram na tabela alguma pista que explique esse nome? 

C)  Observe os resultados dos quadrinhos amarelos. O que eles têm em comum? 

  Observe os resultados da coluna do 2 e do 4. Que relação há entre eles? 
Faça o mesmo com os resultados da linha do 3, do 6 e do 9 e com a coluna do 
5 e do 10. Discuta as possibilidades com a sua colega ou o seu colega de dupla 
e anote em seu caderno pessoal as conclusões a que chegaram.

  Pense sobre a questão e escreva a resposta em seu caderno pessoal:  
2 + 4 dá 6, certo? Se os resultados das colunas (ou linhas) do 2 e do 4 forem 
somados, encontram-se os resultados da coluna (ou linha) do 6? Isso vale para 
outras tabuadas?

3ª PARTE
MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS DE 2 ALGARISMOS

  Em seu caderno pessoal, faça uma tabela como a que vem a seguir e 
preencha-a com sua colega, ou seu colega, de dupla, utilizando o exemplo da 
primeira linha.

PARA ENCONTRAR OS RESULTADOS DE... ...É POSSÍVEL SOMAR:

6 x 4 = 24 (4 x 4) + (2 x 4) = 16 + 8 = 24

5 x 6 =

8 x 3 =

7 x 7 =

12 x 5 =

15 x 3 =

18 x 4 =  

23 x 8 =

E) 27 x 6 =   

F) 15 x 5 =   

G) 15 x 10 =   

H) 15 x 15 =   

E R C Í L I A

3 5

3 5
1 2 0        1 2 0

3 5

3 5

1 4 0

+

J A M I L E

3 0  x  4  =  1 2 0

 5  x  4  =   2 0

3 5  x  4  =  1 4 0

+

     E V E R TO N

     3 5  x  4  =  1 4 0

1 2 0  +  2 0
WESLE Y
  3 5
 X 4

  20
 120

 140

+

 BENTO

2

 35

 X4

140
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MULTIPLICAR E DIVIDIR

  
Utilize o algoritmo da multiplicação para resolver as contas abaixo em seu 

caderno pessoal.

A) 20 x 16 =   

B) 19 x 12 =   

C) 35 x 21 =   

  Observe os cálculos abaixo e decida qual a melhor forma para resolvê-los  
–  se com o algoritmo ou com outras estratégias de cálculo (você pode decompor 
a conta em duas ou mais, como fez na atividade 1 desta parte da sequência 
didática, ou usar uma estratégia de cálculo pessoal). 

 15 x 12 =    192 x 21 =    25 x 20 =   

 35 x 27 =    123 x 45 =    30 x 15 =   

  Veja a explicação que Everton 
deu sobre a conta de multiplicar que 
ele resolveu e responda às perguntas 
abaixo.      

A)  É assim que você faz suas contas de multiplicação usando o algoritmo? 

B)  O que significa “vai 2”? 

C)  Por que Everton deixou um lugar livre à direita dos resultados da multiplicação 
quando fez 2 x 75? 

  José, um aluno do 5º ano, resolveu da seguinte forma uma conta de 
multiplicar.

Este cálculo está correto? Se não estiver, em que pontos ele errou e o que ele 
deveria considerar para acertar das próximas vezes? As perguntas que você 
respondeu na atividade 4 podem ajudar a resolver essas questões.

Primeiro eu multiplico 5 pelo algarismo 75:  

faço 5 x 5 = 25, ponho o 5 e aí ' 'vai 2 ' ' . 

Depois faço 5 x 7 = 35, mais 2 são 37. 

Na linha de baixo, eu coloco os resultados da  

multiplicação de 2 pelo algarismo 75,  

deixando um lugar livre: 2 x 5 = 10.  

Ponho o 0 embaixo do 7 e ' 'vai 1 ' ' .  

Assim, 2 x 7 = 14, mais 1 dá 15.

           1  2

       7 5
     x 2 5

     3 7 5
   1 5 0

   1 8 7 5

       1 5
     x 2 5

       7 5
      3 0

    1 0 5

D) 82 x 17 =   

E) 123 x 12 =   

F) 285 x 15 =   

José

Leandro da Conceição Pereira
E.M. Eugenio Lira
São Félix do Coribe
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JOGO DOS RESTOS

JOGO DOS RESTOS

JOGO DOS RESTOS

  Leia as regras do jogo e converse com suas colegas e seus colegas e com 
a professora, ou o professor, sobre como jogar.

JOGO DOS RESTOS

Material
l 6 pratinhos de plástico ou de papelão.
l 1 dado.
l 1 saco de feijão. 
l 1 tabela de pontuação para cada jogador. 
l Lápis ou caneta.
l 1 quadro para registro do resto total dos jogadores. 

Participantes
l 3 ou 4 jogadoras ou jogadores por equipe.

Objetivo 
l Ficar com um resto maior ao final das cinco rodadas.

Preparação
l  Agrupe as carteiras e coloque o material do jogo no centro da mesa. Cada  jogadora 

e cada jogador ficam com uma tabela de pontuação e um lápis ou caneta.   
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Modo de jogar

1.  As jogadoras e os jogadores pegam um punhado 
de feijão e deixam sobre a mesa à sua frente.

2.  A primeira, ou o primeiro, lança o dado. O número mostrado indica a quantidade 
de pratinhos que essa jogadora, ou esse jogador, deve pegar naquela rodada.

ATENÇÃO: o número de pratinhos deve sempre ser maior do que 1. Se uma 
jogadora, ou um jogador, lançar o dado e marcar 1, deve lançar novamente.

3.  A jogadora, ou o jogador, distribui o punhado de feijão nos pratinhos de 
acordo com as seguintes regras:

	 l O maior número possível de grãos.
	 l Todos os pratinhos devem ter a mesma quantidade de grãos.
	 l Todos os pratinhos devem ser usados.

4.  Quando terminar a distribuição, a jogadora, ou o jogador, preenche na sua tabela 
o espaço correspondente à primeira rodada, registrando os seguintes números: 
pratinhos usados, grãos em cada pratinho, resto e número total de grãos. 

5.  Depois de preencher a tabela, a jogadora, ou o jogador, recoloca os grãos de feijão 
no saquinho, recolhe os pratinhos e passa a vez para a próxima, ou o próximo.

6.  Os outros participantes, cada um na sua vez, lançam o dado para ver a 
quantidade de pratinhos que devem pegar para fazer a distribuição dos seus 
feijões de acordo com as regras.

7.  Para iniciar uma nova rodada, cada jogadora, ou cada jogador, pega um novo 
punhado de feijão.

8.  O jogo termina depois de cinco rodadas. As crianças verificam o resto total 
obtido e registra esse valor no quadro correspondente. Vence o jogo quem 
tiver o maior resto. 

PARA PENSAR SOBRE O JOGO

Depois de jogar algumas partidas com suas colegas e seus colegas, resolva os 
problemas a seguir:

  Na primeira rodada de uma partida do Jogo dos Restos, Rita usou 5 
pratinhos, colocou 8 grãos em cada um e restaram 3 grãos. Qual era o total de 
grãos de Rita nessa rodada? Registre a resposta em seu caderno pessoal.

    O registro a seguir foi feito por Bento na terceira rodada de uma partida do 
Jogo dos Restos e contém um erro. Observe:

O que está errado? Em seu caderno pessoal, explique como descobriu.

  Após preencher os dados da terceira rodada do jogo em sua tabela, 
Aline fez o seguinte registro para calcular o número total de grãos:

Converse com uma colega ou um colega sobre o registro apresentado, tentando 
responder às questões a seguir em seu caderno pessoal.

A) É possível saber quantos pratinhos Aline usou nessa rodada? Como?

B) É possível saber quantos grãos ela colocou em cada pratinho? Como?

C) É possível saber se sobrou resto? Como?

ALINE

RODADA PRATINHOS
GRÃOS EM CADA 

PRATINHO
RESTO TOTAL DE GRÃOS

3ª

Vil, vc precisa montar na página. Deixei 
assim pra vc ter sangria nos bracinhos.

Vil, vc precisa montar na página. Deixei 
assim pra vc ter sangria nos bracinhos.

3a_ 10 1010 10

20

40 +2
20
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  Agora, use as informações apresentadas no registro de Aline para 
preencher, na tabela, os dados referentes à jogada praticada por ela. Faça uma 
tabela parecida em seu caderno pessoal para resolver o problema.

    

  
Veja agora o registro feito por Rosane para calcular o total de feijões na 

quinta rodada do Jogo dos Restos. 

A)  Use as informações apresentadas no registro de Rosane para preencher os 
dados referentes à jogada praticada por ela numa tabela parecida com esta. 
Faça uma tabela parecida em seu caderno pessoal.

    

B)  Compare seus registros com os de sua colega ou seu colega. Todas e todos 
preencheram a tabela da mesma forma que você? Anote suas conclusões em 
seu caderno pessoal. 

ROSANE

RODADA PRATINHOS
GRÃOS EM CADA 

PRATINHO
RESTO TOTAL DE GRÃOS

3ª

RODADA PRATINHOS
GRÃOS EM CADA 

PRATINHO
RESTO TOTAL DE GRÃOS

5ª

  Nas quatro primeiras rodadas do Jogo dos Restos, Luís usou a adição para 
calcular o número total de grãos. Ele poderia usar a multiplicação? Se sim, como 
ficariam os registros de cálculo em cada rodada? Escolha um e compartilhe com 
sua colega ou seu colega de dupla, justificando.

      

  Copie os problemas a seguir em seu caderno pessoal e resolva-os com 
uma colega ou um colega, fazendo os registros necessários.

A)  Na primeira rodada do Jogo dos Restos, Giovana tinha 48 grãos e os distribuiu 
em 6 pratinhos. Quantos grãos ela colocou em cada um?

B)  Na última rodada da mesma partida, Juliana tinha 75 grãos. Conseguiu 
distribuir todos e ficou com 15 grãos em cada pratinho. Quantos pratinhos 
ela usou?

 Compare os dois problemas que você e sua colega ou seu colega de dupla 
resolveram. Discutam sobre as seguintes questões:
l O que eles têm de parecido?
l O que têm de diferente?
l Qual deles vocês acharam mais fácil de resolver? Por quê?

5 ª-    4x3= 12   12
+ 3
 1 5

3 ª- 
10 + 10

20

2 ª- 4 + 4 + 4 + 4 + 4

 8    8   4

  1 6  +  4

  2 0

1 ª- 7 + 7 + 7

1 4 + 7

2 1

4 ª- 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

6    6    6

 1 2     6

 1 8

+ +

+
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  Esta tabela foi preenchida por Ercília durante uma partida do Jogo dos 
Restos, mas alguns números foram apagados. Descubra qual é o número que 
completa cada linha e registre-os em seu caderno pessoal, copiando a tabela e 
o enunciado.

Troque seu caderno com uma colega ou um colega e confira os registros 
feitos por ela ou ele. Se você discordar de algum, explique como pensou para 
preencher a tabela.

  No Jogo dos Restos, vence quem ficar com o maior resto total ao final das 
cinco rodadas. Discuta com suas colegas, seus colegas e a professora, ou o 
professor, a seguinte questão:

É possível controlar a quantidade de grãos que ficarão fora dos pratinhos em 
cada rodada (o resto)? Por quê? 

RODADA PRATINHOS
GRÃOS EM CADA 

PRATINHO
RESTO TOTAL DE GRÃOS

1ª 6 4 5

2ª 5 2 22

3ª 7 1 36

4ª 4 9 39

5ª 3 2 41

Lucas Araújo Ambrózio
Grupo Escolar Odilon Torres 
Iraquara
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OS ROMANOS 
ENTRE NÓS
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A)  Observe os números registrados no mostrador do Relógio de São Pedro e 
descubra qual valor representam. Faça uma tabela parecida com esta em 
seu caderno pessoal e registre as respostas discutidas com as colegas e os 
colegas.

B)  Quantos símbolos diferentes são usados para escrever até o número 12 no 
Sistema Romano? Quais são esses símbolos? Anote em seu caderno pessoal.

C)  Quantos símbolos são usados para escrever até o número 12 no Sistema 
Indo-Arábico, que é o utilizado atualmente? Quais são eles? Anote em seu 
caderno pessoal.

D)  Com base nos números de 1 a 12 que aparecem no mostrador do relógio, 
escreva em seu caderno pessoal os seguintes números usando o Sistema de 
Numeração Romano. 

13 14 15 19 24 25 29

    Usando somente estes três sinais (I, V e X), até que número você acha que 
seria possível escrever no Sistema Romano? Anote em seu caderno pessoal e 
explique como pensou.

OS ROMANOS ENTRE NÓS
  Veja estas fotos de casas da Vila de Igatu, em Andaraí. Você sabe o que 
representam essas letras no alto da fachada? Sua cidade também tem esse tipo 
de escrita em fachadas de algumas casas? 
  

 

  No Largo de São Pedro, no centro de Salvador, há um relógio que é uma 
das referências turísticas da cidade. Veja uma foto desse relógio. O que ele tem 
de diferente em relação a outros relógios que você conhece?

SISTEMA ROMANO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SISTEMA INDO-ARÁBICO

Mariany Alves Araújo de Souza 
E.M. Rui Barbosa  
Souto Soares
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  Veja como a adição e a subtração são usadas para compor os números no 
Sistema Romano.

 

Leia as afirmativas abaixo e pense sobre cada uma delas. Copie as verdadeiras 
em seu caderno pessoal.

A)  Um mesmo sinal pode ser repetido até cinco vezes nos números romanos.

B)  Quando um mesmo sinal é repetido lado a lado num mesmo número, deve-se 
somar os seus valores.

C)  Os romanos criaram um sinal diferente para cada número até 10.

D)  Quando dois sinais diferentes são registrados lado a lado, seus valores 
devem sempre ser somados.

E)  Quando dois sinais diferentes são registrados lado a lado, seus valores devem 
sempre ser subtraídos.

F)  Quando dois sinais diferentes são registrados lado a lado, às vezes seus 
valores devem ser somados, às vezes devem ser subtraídos.

G)  Um mesmo número romano pode ser composto tanto pela adição dos valores 
de seus sinais quanto pela subtração.

  Veja este quadro com a sequência de números no Sistema Romano.  
É possível observar que os sinais I, V, X e M se repetem e combinam entre si.

É possível identificar alguma regra nessas repetições e combinações de sinais? 
Registre suas conclusões em seu caderno pessoal.

NÚMEROS ROMANOS

I = 1      V = 5      X = 10      L = 50      C = 100      D = 500      M = 1000

I

1

II

2

III

3

IV

4

V

5

VI

6

VII

7

VIII

8

IX

9

X

10

XI

11

XII

12

XIII

13

XIV

14

XV

15

XVI

16

XVII

17

XVIII

18

XIX

19

XX

20

XXI

21

XXII

22

XXIII

23

XXIV

24

XXV

25

XXVI

26

XXVII

27

XXVIII

28

XXIX

29

XXX

30

XXXI

31

XXXII

32

XXXIII

33

XXXIV

34

XXXV

35

XXXVI

36

XXXVII

37

XXXVIII

38

XXXIX

39

XL

40

XLI

41

XLII

42

XLIII

43

XLIV

44

XLV

45

XLVI

46

XLVII

47

XLVIII

48

XLIX

49

L

50

LI

51

LII

52

LIII

53

LIV

54

LV

55

LVI

56

LVII

57

LVIII

58

LIX

59

LX

60

LXI

61

LXII

62

LXIII

63

LXIV

64

LXV

65

LXVI

66

LXVII

67

LXVIII

68

LXIX

69

LXX

70

LXXI

71

LXXII

72

LXXIII

73

LXXIV

74

LXXV

75

LXXVI

76

LXXVII

77

LXXVIII

78

LXXIX

79

LXXX

80

LXXXI

81

LXXXII

82

LXXXIII

83

LXXXIV

84

LXXXV

85

LXXXVI

86

LXXXVII

87

LXXXVIII

88

LXXXIX

89

XC

90

XCI

91

XCII

92

XCIII

93

XCIV

94

XCV

95

XCVI

96

XCVII

97

XCVIII

98

XCIX

99

C

100

CI

101

CCXII

212

CCCLIII

353

CDIV

404

DLV

555

DCCCXLVI

846

CMXXVII

927

MVIII

1.008

MCMXCIX

1.999

MMCDXX

2.420

9 10 11

IX X XI

10 − 1 10 + 1

19 20 21

XIX XX XXI

10 + 9 10 + 10 10 + 11

10 + (10 − 1) 10 + (10 + 1)

4 5 6

IV V VI

5 – 1 5 + 1

14 15 16

XIV XV XVI

10 + 4 10 + 5 10 + 6

10 + (5 – 1) 10 + (5 + 1)
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  O sinal de maior valor no Sistema Romano é M, que vale 1.000. Como 
nesse sistema de numeração um mesmo sinal não pode ser repetido lado a lado 
por mais de três vezes, os romanos desenvolveram uma forma interessante 
para representar números de valores mais elevados. Veja alguns exemplos:

Converse com uma colega ou um colega sobre esses registros e discuta a 
seguinte questão: qual é a regra usada para escrever números a partir de 
4.000? Registre suas conclusões em seu caderno pessoal. 

  Copie em seu caderno pessoal o quadro a seguir e complete-o com os 
números que estão faltando.
 

NÚMERO EM NOSSO SISTEMA NÚMERO NO SISTEMA ROMANO

4.360

VCDXLV

XXXIIICC

6.890

10.000

L

LXV

  Se você tivesse de explicar o funcionamento do Sistema de Numeração 
Romano para alguém que não o conhece, como faria? Produza, junto com a 
turma e a professora, ou o professor, um texto coletivo sobre o Sistema de 
Numeração Romano. Todas e todos devem colaborar com informações que 
permitam explicar a sua organização e o seu funcionamento.

  
Observe a escrita dos números. Copie-os em seu caderno e escreva ao 

lado de cada um se apresenta uma composição aditiva ou subtrativa. 

  Use os sinais romanos para registrar, em seu caderno pessoal:

A) um número maior que 30 e menor que 60;

B) um número que esteja entre 80 e 90;

C) um número maior que 500;

D) um número entre 2.000 e 4.000.

  Troque seu caderno com o de uma colega ou de um colega e anote, usando 
nosso sistema de numeração, os números que ela, ou ele, registrou no Sistema 
Romano. Ela, ou ele, fará o mesmo com os números registrados por você.

  Qual é o maior número que você poderia escrever usando os sinais romanos 
apresentados na tabela da página 34, respeitando as regras desse sistema? 

  No Sistema Romano, o número 3 é representado assim: III. São usados 
símbolos iguais em três lugares diferentes da escrita, mas cada um deles vale 
um. Quanto vale cada símbolo 1 em 111?

NÚMERO EM  
NOSSO SISTEMA

NÚMERO NO  
SISTEMA ROMANO

COMPOSIÇÃO  
ADITIVA

COMPOSIÇÃO  
SUBTRATIVA

40 XL

60 LX

59 LIX

726 DCCXXVI

900 CM

1244 MCCXLIV

500 D

IV = 4.000 VI = 6.000 VIIICCLI = 8.251 XCXXV = 10.125

V = 5.000 VII = 7.000 IXDC = 9.600 XXVL = 25.050
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FIGURAS 
ESPACIAIS

FIGURAS ESPACIAIS
1ª PARTE
A FIGURA ESCONDIDA

  Vamos jogar?

 

JOGO DA ADIVINHAÇÃO

Material
l Figuras geométricas espaciais variadas.
l Uma caixa grande não-transparente.
l Lápis e papel.

Participantes 
l A classe toda, organizada em equipes de 4 alunos cada uma.

Objetivo 
l Descobrir qual é a figura escondida dentro da caixa.

Preparação 
l Organizar a sala em grupos de 4 carteiras.

Como jogar
Sem que ninguém veja, uma jogadora, ou um jogador, escolhe uma figura 
tridimensional, coloca-a dentro de uma caixa. As equipes tentam adivinhar qual é. 
Os membros de cada equipe podem formular, no máximo, três perguntas, que só 
poderão ser respondidas com “sim” ou “não”. Com base nas respostas, o grupo 
vai tentar acertar qual figura está na caixa. Se a figura corresponder à resposta 
da equipe, ela ganhará 1 ponto. O jogo continua, mudando a figura colocada na 
caixa. Ganha o grupo que fizer mais pontos depois de três ou quatro rodadas.
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  Observe as três perguntas elaboradas por uma equipe durante uma rodada 
do Jogo da Adivinhação com figuras espaciais:

 
A)  Discuta com sua colega ou seu colega de dupla as perguntas apresentadas 

e analise se, no conjunto, as perguntas foram boas. Registre as conclusões 
em seu caderno pessoal. 

B)  Sabendo que a resposta à primeira pergunta (feita por Josélia) foi “sim”, quais 
as figuras que poderiam ser eliminadas (que não poderiam estar dentro da 
caixa)?

C)  Com essa resposta, é possível antecipar a classe à qual pertence a figura 
escondida? Por quê?

D)  Você trocaria alguma das perguntas feitas pelas crianças? Qual ou quais? 
Justifique.

pirâmide de base  
quadrada

prisma  
retangular

prisma  
quadrangular

prisma  
hexagonal

prisma 
pentagonal

pirâmide  
pentagonal

pirâmide 
hexagonal

tetraedro

cone cubo

esfera

cilindro

JOSÉLIA ANA ROSACAUÃ

TEM  
PONTAS?

É UM CORPO 
REDONDO?

É UM  
POLIEDRO?

    Veja agora a primeira pergunta apresentada por outra equipe e a respectiva 
resposta.

Entre as opções abaixo, identifique aquelas que você não considera boas para 
a próxima pergunta dessa equipe. Anote-as em seu caderno pessoal e justifique 
a decisão.

A)  É uma pirâmide? 

B)  Tem superfícies curvas?

C)  Tem 6 faces?

D)  Tem mais de 6 faces?

E)  Tem vértices?

F)  Tem faces em forma de triângulo?

G)  É um cilindro?

H)  É um prisma?

  Veja as respostas dadas a cada questão da atividade anterior:

A) É uma pirâmide? SIM

B) Tem superfícies curvas? NÃO

C) Tem 6 faces? NÃO

D) Tem mais de 6 faces? SIM

E) Tem vértices? SIM

F) Tem faces em forma de triângulo? SIM

G) É um cilindro? NÃO

H) É um prisma? NÃO

Considerando a primeira resposta, alguma das demais perguntas se tornou 
desnecessária? Qual ou quais poderiam ser descartadas? Converse com sua 
colega ou seu colega de dupla.

TEM 
ARESTAS?

RITA

SIM!

PROFESSORA ANA MARIA

prisma  
triangular
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  De acordo com as perguntas e as respostas apresentadas anteriormente,  
qual figura você acha que está escondida? Justifique.

Compare sua resposta com as de outras duplas e verifique se todas registraram 
o mesmo que vocês. 

  
Observe as ilustrações:

 

Agora leia as dicas abaixo e tente adivinhar de que figura se trata. Anote a 
resposta em seu caderno pessoal.

A) Figura 1
l Sou um poliedro.
l Tenho mais de 6 faces.
l  Nenhuma de minhas faces tem  

forma de triângulo. 
l Quem sou eu?

C) Figura 3
l Não sou um prisma. 
l Tenho vértices.
l 5 são as minhas faces.
l Quem sou eu?

pirâmide de base  
quadrada

prisma  
retangular

prisma  
quadrangular

prisma  
hexagonal

prisma 
pentagonal

pirâmide  
pentagonal

pirâmide 
hexagonal

tetraedro

cone

cubo

esfera

cilindro

B) Figura 2
l Minha superfície não é curva.
l Tenho 12 arestas.
l  Minhas faces têm todas  

a mesma forma. 
l Quem sou eu?

  Agora é você quem escreve as dicas! Use seu caderno pessoal para  
redigi-las.

A)  Escolha uma das figuras espaciais mostradas na página anterior e formule 
pistas que ajudem outras crianças a descobrir que figura é.

B)  Troque seu caderno com o de uma colega ou de um colega. Eles vão tentar 
descobrir a figura que você escolheu e você vai tentar descobrir a figura que 
eles escolheram.

C)  Depois confira a resposta registrada pela colega ou pelo colega. A figura 
indicada corresponde à que você tinha escolhido? Em caso negativo, 
converse com ela ou com ele e peça que expliquem como pensaram para 
chegar à resposta.  

D)  Depois de conversar com a colega ou o colega, você mudaria alguma das 
dicas que registrou? Por quê?

  Sua professora, ou seu professor, irá registrar no quadro as dicas 
formuladas por algumas alunas e alguns alunos e a resposta registrada pela 
colega e pelo colega aos quais elas foram apresentadas. Analise os registros e 
discuta com a turma a seguinte questão:

l As dicas foram bem elaboradas? Por quê?

  Joguem novamente o Jogo da Adivinhação com figuras espaciais. Use o 
que foi estudado até aqui para formular boas perguntas.

Maria Eduarda Ramos dos Anjos 
Grupo Escolar Odilon Torres 
Iraquara

prisma  
triangular
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FIGURAS ESPACIAIS

2ª PARTE
PARA SABER MAIS SOBRE AS FIGURAS ESPACIAIS 

  Observe como as figuras espaciais mostradas no quadro abaixo foram 
separadas de acordo com a forma. 

l  Qual o critério usado nessa classificação? Anote suas ideias em seu caderno 
pessoal.

  As crianças de uma turma de 4º ano carimbaram as faces de diferentes 
figuras espaciais em um painel, pintando as faces com tinta guache.

 

Observe as figuras espaciais a seguir. Que formas geométricas você poderia 
carimbar usando essas figuras? Desenhe-as em seu caderno pessoal.

A professora, ou o professor, fará uma lista com o nome das figuras identificadas. 
Essa lista deverá ser usada para realizar a próxima atividade.A natureza também adora geometria! Observe estes 

cristais de Oliveira dos Brejinhos em sua forma bruta: eles 
nada mais são do que poliedros não regulares. Suas faces 
são polígonos regulares e irregulares – figuras geométricas 
planas que se unem por lados e ângulos internos diferentes 
entre si. Em Oliveira dos Brejinhos, há muito quartzo, que 
é usado na produção de fibras ópticas. Outros municípios 
da Chapada Diamantina também produzem minérios. 
Em Ibitiara, há extração de barita, usada na indústria 
petrolífera; e, em Novo Horizonte, de rutilo, minério que, 
quando moído, produz um pigmento branco brilhante 
usado na fabricação de tintas, papel e plástico.
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Nayara Araújo 
E.M. Getúlio Vargas 
Oliveira dos Brejinhos
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FIGURAS ESPACIAIS

  Na atividade anterior, os poliedros foram separados em prismas e pirâmides. 
Converse com suas colegas, seus colegas e a professora, ou o professor, 
sobre o que diferencia um tipo do outro. Depois, registre as conclusões dessa 
discussão em seu caderno pessoal.

  
Na ilustração abaixo, observe os elementos destacados em cada um dos 

poliedros.

De acordo com a ilustração, escreva com suas palavras, em seu caderno 
pessoal:

A)  O que é uma face?

B)  O que é uma aresta?

C)  O que é um vértice?

    Com uma colega ou um colega, anote em seu caderno pessoal o nome e a 
quantidade de formas que você pode carimbar, usando como modelo as figuras 
espaciais mostradas a seguir. 

 

 Observe como os poliedros foram separados em dois grupos distintos.
 

PRISMAS PIRÂMIDES

Em qual dos grupos você colocaria o poliedro mostrado abaixo? Anote em seu 
caderno pessoal como você pensou para fazer essa classificação.

A)

E)

B)

F)

C)

G)

D)

H) FACE
FACE

VÉRTICE

VÉRTICE

ARESTA ARESTA

Gustavo Souza Silva
E.T.I. Ilza Guedes Silva
Andaraí
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FIGURAS ESPACIAIS

  Reúna-se com algumas colegas e alguns colegas para comparar as 
respostas que vocês deram nas atividades anteriores. Há algo em comum 
entre elas? Em seu caderno pessoal, registre as palavras ou expressões que se 
repetiram em relação a:

A) Face.

B) Aresta.    
                                      
C)  Vértice.

A professora, ou o professor, registrará no quadro as definições de cada 
elemento. Compare com as feitas por você, suas colegas e seus colegas e 
escolha aquela ou aquelas que considera semelhantes às definições registradas 
no quadro.   

  No quadro a seguir estão modelos planificados de algumas figuras 
geométricas espaciais. Anote em seu caderno pessoal a letra correspondente 
aos modelos com os quais podem ser construídas pirâmides.

A)

D)

G) H) I)

E)

F)

B) C)

  Copie as figuras abaixo em seu caderno pessoal e, ao lado de cada uma, 
registre o número de faces, arestas e vértices de cada poliedro.

POLIEDRO FACES ARESTAS  VÉRTICES

PRISMA TRIANGULAR

PRISMA HEXAGONAL

TETRAEDRO

PRISMA RETANGULAR

CUBO

PIRÂMIDE QUADRADA
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  Observe o cubo mostrado na imagem.

 
A)  Como ele ficaria se fosse desmontado? Faça uma planificação desse cubo 

em seu caderno pessoal.

B)  Compare seu registro com o de suas colegas e seus colegas. Todas e todos 
fizeram a mesma planificação? 

  Reúna-se com algumas colegas e alguns colegas e faça diferentes 
planificações de um cubo nas folhas avulsas que a professora, ou o professor, 
vai distribuir. Use lápis, papel, régua e tesoura.

  Com as colegas, os colegas e a professora, ou o professor, faça uma 
retomada de tudo que foi estudado sobre as figuras espaciais e, em seguida, 
responda às questões em seu caderno pessoal.

A)  Você se lembra de algumas palavras ou expressões importantes sobre as 
figuras espaciais? Quais são elas? Escreva em seu caderno pessoal. 

B)  O que você já sabia ou já conhecia sobre as figuras espaciais e que foi 
retomado nessas aulas?

C)  O que você não sabia ou não conhecia sobre as figuras espaciais e que 
aprendeu nessas aulas?

Milena Oliveira Novais 
E.M. Cassiano Martins
Cafarnaum
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PROBLEMA NÃO É PROBLEMA

PROBLEMA  
NÃO É PROBLEMA
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PROBLEMA NÃO É PROBLEMA

  Observe as situações ilustradas em cada quadro.

          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
 

          

Converse com uma colega ou um colega sobre as situações ilustradas e, juntos, 
formulem um problema matemático para cada uma em uma folha avulsa. Esses 
problemas serão resolvidos por outra criança. Mas, atenção: use as informações 
apresentadas nas ilustrações de cada quadro, que serão a base para a solução.

  Troque os problemas formulados com uma colega ou um colega de outra 
dupla e resolva os problemas que ela ou ele formularam.

    Se não houvesse as ilustrações para acompanhar os problemas formulados 
na atividade 1, sua colega ou seu colega conseguiriam resolvê-los somente com 
base no enunciado que você formulou? Por quê? 

  Junto com as colegas, os colegas e a professora, ou o professor, faça um 
levantamento das operações utilizadas para resolver os problemas formulados 
na atividade 1. Qual foi a mais usada?

  Leia os enunciados abaixo e copie em seu caderno pessoal os problemas 
que podem ser resolvidos com a multiplicação e justifique suas escolhas.

A)  Wesley correu 3 quilômetros e Karin correu o triplo dessa distância. Quantos 
quilômetros Karin correu?

B)  Yasmin gastou 12 reais na feira e sua mãe gastou 4 vezes mais que ela. Qual 
a quantia gasta pela mãe de Yasmin?

C)  Pedro tem 6 anos. João tem 6 anos a mais que ele. Qual a 
idade de João?

D)  Num auditório há 16 fileiras, cada uma com 20 
cadeiras. Quantas cadeiras há ao todo?

E)  Everton comprou 5 pacotes de biscoito. 
Cada pacote custou R$ 3,50. Quanto ele 
gastou?

F)  Numa sala há 26 pessoas, 5 são crianças 
e as demais são adultas. Quantas são 
adultas?

G)  O senhor Sandro precisa transportar 
98 caixas e consegue carregar 12 de 
cada vez. Quantas viagens terá que 
fazer para transportar todas as caixas?

PROBLEMA NÃO É PROBLEMA

OLHA, JÁ  
TENHO 8 MOEDAS DE  

25 CENTAVOS.

MINHA PONTUAÇÃO  
FOI 4 VEZES MAIOR  

QUE A SUA.

TEMOS PEÇAS DE 
CERÂMICA SUFICIENTES?

ESSA FOI A  
MINHA PONTUAÇÃO  

NO JOGO.

wesley

 WESLEY

KARIN
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PROBLEMA NÃO É PROBLEMA

  O problema a seguir foi resolvido de forma diferente por duas crianças do 
4º ano. Observe:

De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode 
se vestir tendo 4 camisas e 3 bermudas?

                         
Converse com suas colegas, seus colegas e a professora, ou o professor, 
sobre as estratégias usadas. Alguma apareceu em sua classe para resolver 
os problemas anteriores? Essas estratégias poderiam ser representadas por 
operações matemáticas? Qual ou quais?

  Quantas torres diferentes é possível montar usando sempre 4 cubos nas 
cores abaixo, sem repetir as cores em uma mesma torre? 

  
    
    

  
Leia os problemas a seguir e resolva-os em seu caderno pessoal usando a 

estratégia que considerar mais adequada.

A)  Bento e Aline estão lendo o mesmo livro. Bento já leu 54 páginas. Sabendo 
que isso é o triplo do que Aline leu, quantas páginas ela já leu?

B)  Rosane tem R$ 85,00 em notas de R$ 5,00. Quantas notas de R$ 5,00 ela 
tem?

C)  Luís gastou R$ 78,00 comprando 6 bonecos de super-heróis, todos de 
mesmo valor. Qual foi o preço de cada boneco?

D)  Num auditório há 16 fileiras com a mesma quantidade de cadeiras em cada 
uma. Ao todo são 192 cadeiras. Quantas cadeiras há em cada fileira?

  Giovana usou uma calculadora 
para resolver os quatro problemas 
apresentados na atividade 6. Ela realizou 
uma única operação para resolver cada 
um e chegou à resposta dos quatro 
usando os mesmos sinais matemáticos. 
Junto com uma colega ou um colega, 
utilize uma calculadora para descobrir 
quais sinais podem ser usados nos 
quatro casos, sempre realizando um 
único cálculo para cada problema.

  Resolva os problemas a seguir usando a estratégia que considerar mais 
adequada. Depois, compare sua solução com a registrada por suas colegas e 
seus colegas.

A)  Ercília vai viajar e colocou na mala 4 blusas (uma preta, uma branca, uma 
vermelha e uma amarela) e 2 saias: uma cinza e uma azul. Quantos trajes 
diferentes ela pode compor usando essas peças de roupa?

B)  Na cantina de uma escola, os sanduíches são feitos com 3 diferentes tipos 
de pães (pão francês, de fôrma e integral) e 3 tipos de recheio (queijo, 
mortadela e presunto). Quantos sanduíches diferentes é possível montar na 
cantina usando um tipo de pão e um tipo de recheio por vez?

ANA ROSA                                     

C1

C2

C3

C4

B1
B2
B3

B1
B2
B3

B1
B2
B3

B1
B2
B3

Bermuda azul Bermuda preta
Bermuda 
branca

Camiseta  
laranja

Camiseta 
laranja e 

bermuda azul

Camiseta 
laranja e 

bermuda preta

Camiseta 
laranja e 
bermuda 
branca

Camiseta  
amarela

Camiseta 
amarela e 

bermuda azul

Camiseta 
amarela e 

bermuda preta

Camiseta 
amarela e 
bermuda 
branca

Camiseta  
rosa

Camiseta rosa 
e bermuda 

azul

Camiseta rosa 
e bermuda 

preta

Camiseta rosa 
e bermuda 
branca

Camiseta  
verde

Camiseta 
verde e 

bermuda azul

Camiseta 
verde e 

bermuda preta

Camiseta 
verde e 
bermuda 
branca

  

CAUÃ
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INFORMAÇÕES EM GRÁFICOS

INFORMAÇÕES  
EM GRÁFICOS

INFORMAÇÕES EM GRÁFICOS

  Você sabe o que é uma pesquisa? Por que ela é realizada? Registre suas 
ideias em seu caderno pessoal e depois compare-as com as registradas por 
suas colegas e seus colegas.

  A diretora de uma escola queria realizar uma comemoração especial para 
as alunas e os alunos das turmas de 5º ano que estavam concluindo a primeira 
etapa do Ensino Fundamental. Ela estava em dúvida se faria uma festa, contrataria 
uma atração teatral ou musical para se apresentar na escola, promoveria um 
passeio ou ainda se poderia fazer algo diferente de todas essas opções. Ela 
queria saber o que seria mais interessante para as crianças e resolveu fazer 
uma pesquisa.

Discuta com suas colegas e seus colegas de grupo as questões a seguir. 
Depois, registre as conclusões em seu caderno pessoal.

A)  Que tipo de pesquisa a diretora poderia fazer e como realizaria essa pesquisa?

B)  Como ela registraria os dados coletados?

C)  Como ela poderia usar os dados coletados para decidir sobre a comemoração 
a ser realizada?
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INFORMAÇÕES EM GRÁFICOS

É muito comum a utilização de gráficos e tabelas como forma de 
organizar e divulgar os resultados de pesquisas. As tabelas também 
são usadas para marcar pontos em jogos ou informar o valor nutricional 
de alimentos, por exemplo.

Já nos gráficos, os dados são apresentados com desenhos ou 
imagens que permitem uma visão geral do tema em questão, uma 
vez que eles resumem o que já se sabe sobre os dados coletados 
ou resultados alcançados. Existem diferentes tipos de gráficos: de 
colunas, de barras, de linha e de setor.

CURIOSIDADE
    Procure em jornais e revistas velhas diferentes tipos de gráficos. 
Recorte-os e cole-os em seu caderno pessoal.

  As alunas e os alunos do 4º ano fizeram uma pesquisa na escola e 
divulgaram os resultados em um gráfico. Veja:

 

Converse com sua colega ou seu colega sobre as informações transmitidas 
nesse gráfico e analise as questões abaixo. Registre as respostas em seu 
caderno pessoal.

A)  Qual foi o tema da pesquisa que a turma realizou?

B)  Qual pode ter sido a população dessa pesquisa?

C)  Que título teria esse gráfico?

D)  Como eles poderiam indicar a fonte das informações?

E)  Se os pesquisadores utilizassem uma cédula de votação para coletar os 
dados dessa pesquisa, que informações ela deveria conter? 

F)  Seria importante que os pesquisados estivessem identificados nessa ficha? 
Por quê?

Meninos Meninas
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20
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0
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Adriano Oliveira Morais
E.M. Juracy Magalhães 
Oliveira dos Brejinhos
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INFORMAÇÕES EM GRÁFICOS

  Os dados da pesquisa mostrada na atividade anterior poderiam ser 
apresentados em uma tabela? Use uma folha de papel à parte e, com sua 
colega ou seu colega de dupla, monte uma tabela contendo os mesmos dados 
do gráfico. Depois, compare a que vocês fizeram com as feitas pelas demais 
duplas.

  
Observe o gráfico abaixo, converse com suas colegas e seus colegas 

sobre as informações apresentadas. Depois, responda às questões propostas e 
registre-as em seu caderno pessoal.

 
A)  Qual poderia ser o título desse gráfico? Justifique sua escolha.

B)  É possível saber onde essa pesquisa foi realizada? Como?

C)  Que tipo de procedimento pode ter sido usado para coletar os dados 
apresentados?

D)  Além do título, há alguma outra informação importante que deveria ser 
colocada nesse gráfico? Qual ou quais?

E)  Se cada mês tem, em média, 4 semanas, por que no mês de março foram 
registradas apenas as duas primeiras semanas?

  Observe a tabela abaixo, referente a uma pesquisa sobre leitura no Brasil. 
Analise e registre suas observações em seu caderno pessoal. Depois, compare 
com as de sua turma.

  

A)  Quais informações são possíveis obter nessa tabela?

B)  Que tipo de procedimento os pesquisadores podem ter usado para obter 
esses dados?

C)  Quais mudanças você observa nas preferências dos entrevistados nos anos 
de 2007, 2011 e 2015?  

D)  E você, o que gosta de fazer em seu tempo livre?

Fonte: 4ª Edição Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil – 2016

O que gosta de fazer em seu tempo livre (%)

430,84
429,62

426,72
422,64

413,55 412,85

423,38
427,62

447,02
451,78

JANEIRO

1ª semana 1ª semana 1ª semana

Fonte: Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (SP)

3ª semana 3ª semana2ª semana2ª semana 2ª semana4ª semana 4ª semana

FEVEREIRO MARÇO
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  Faça um levantamento com suas colegas e seus colegas sobre o que 
gostam de fazer no tempo livre. Cada um pode escolher três opções. Organize 
os dados coletados em uma tabela e faça as anotações necessárias em seu 
caderno pessoal. Depois, construa um gráfico com os dados apresentados.

  Agora você e sua turma vão realizar uma pesquisa sobre algum assunto de 
interesse do grupo. Lembre-se de cumprir todas as etapas da pesquisa:

l  Planejamento (definição do tema e da população e de como coletar os dados).

l Coleta dos dados.

l Interpretação dos resultados.

l Divulgação.

Mizael Oliveira Gomes
Complexo Educacional João Batista Vasconcelos
Oliveira dos Brejinhos
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CADA UM NO SEU QUADRADO, RETÂNGULO, TRIÂNGULO...

CADA UM NO SEU QUADRADO, 
RETÂNGULO, TRIÂNGULO...
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CADA UM NO SEU QUADRADO, RETÂNGULO, TRIÂNGULO...

  Copie a seguinte figura em uma folha de papel quadriculado. Ao terminar, 
sobreponha a cópia à original e verifique se ficaram exatamente iguais.

A)  Converse com suas colegas, seus colegas e a professora, ou o professor, 
sobre as cópias realizadas.

B)  Veja se você quer acrescentar alguma “dica” para copiar melhor às que você 
anotou na atividade 1.

    Observe a original e a cópia feita por Josélia. 
 

Converse com sua colega ou seu colega de dupla sobre no que Josélia se 
equivocou. Depois, discutam e escrevam algumas ideias para que Josélia, nas 
próximas cópias, não cometa os mesmos erros.

CADA UM NO SEU QUADRADO, 
RETÂNGULO, TRIÂNGULO...

  Copie a seguinte figura em uma folha de papel quadriculado que a 
professora, ou o professor, vai distribuir. Ao terminar, sobreponha a cópia à 
original e verifique se ficaram exatamente iguais.

 

l  Converse com suas colegas, seus colegas e a professora, ou o professor, 
sobre as cópias realizadas.

l  Registre algumas “dicas” para copiar melhor.

ORIGINAL                                                                          CÓPIA
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CADA UM NO SEU QUADRADO, RETÂNGULO, TRIÂNGULO...

  Em um papel quadriculado, copie a seguinte figura, agora com o dobro do 
tamanho da original.

l O que você precisou considerar para copiá-la?
l Como fez para manter as características da figura original?

  
Copie o desenho a seguir em uma folha lisa. Ao terminar, sobreponha o 

original à cópia e verifique se ficaram exatamente iguais.

  Ercília começou a copiar a figura abaixo em tamanho maior. Observe 
a cópia iniciada por ela e, numa folha quadriculada, copie a figura para que 
continue sendo um quadrado maior. 

ERCÍLIA

ORIGINAL

CÓPIA

Lara Xavier de Souza
E.M. Cassiano Martins
Cafarnaum
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O NOSSO SISTEMA DE NUMERAÇÃO

O NOSSO SISTEMA  
DE NUMERAÇÃO

O NOSSO SISTEMA DE NUMERAÇÃO

1ª PARTE
O CAIXA DO BANCO

  Leia os problemas abaixo e resolva-os em seu caderno pessoal.

A)  Um caixa automático só entrega notas de R$ 10,00. Quantas notas sairão se 
uma pessoa quiser sacar R$ 30,00? 

B)  Nesse mesmo caixa, uma pessoa fez um saque e saíram 8 notas. Quantos 
reais ela sacou? 

Copie a tabela a seguir em seu caderno pessoal e complete-a. Ela relaciona a 
quantidade de notas de R$ 10,00 que o caixa automático entrega e a quantidade 
de dinheiro.

QUANTIDADE 
DE NOTAS  
DE R$ 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 20

VALOR  
EM R$
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O NOSSO SISTEMA DE NUMERAÇÃO

  Arlindo é caixa de um banco e, em seu trabalho, costuma entregar moedas 
de R$ 1,00 e notas de R$ 10,00 e de R$ 100,00, sempre na menor quantidade 
possível de moedas e notas para formar o valor solicitado pelo cliente. No seu 
caderno pessoal, copie os quadros a seguir e calcule quantas moedas e notas 
de cada tipo o caixa entregou para cada cliente. 

CLIENTE
VALOR  

SOLICITADO
NOTAS  
DE 100

NOTAS  
DE 10

MOEDAS  
DE 1

PEDRO R$ 1.538,00

DONA ISABEL R$ 3.207,00

MATILDE R$ 7.203,00

ESTER R$ 2.730,00

SEU MANOEL R$ 3.270,00

CLIENTE
VALOR  

SOLICITADO
NOTAS  
DE 100

NOTAS  
DE 10

MOEDAS  
DE 1

DONA MARIA R$ 398,00

SEU JOSÉ R$ 204,00

DONA DORA R$ 360,00

B)

A)

    Certo dia, as notas de R$ 10,00 acabaram e Arlindo só ficou com moedas 
de R$ 1,00 e notas de R$ 100,00 para entregar aos clientes. Porém, ele 
continuou entregando a menor quantidade possível de moedas e notas. Quais 
notas e moedas ele entregou para cada cliente? Anote em seu caderno pessoal.

  Em outro dia, acabaram as notas de R$ 100,00 e Arlindo ficou apenas 
com moedas de R$ 1,00 e notas de R$ 10,00. Continuou entregando a menor 
quantidade possível de moedas e notas. Quais notas e moedas ele entregou 
para cada cliente?

  Converse com suas colegas, seus colegas e com a professora, ou o 
professor, e anote em seu caderno pessoal o que foi possível concluir nessas 
atividades.

PEDRO ESTER DONA ISABEL

R$ 1.045,00R$ 8.097,00R$ 3.241,00

A) B) C)

SEU JOSÉ DONA MARIA DONA DORA

R$ 42.125,00R$ 30.038,00R$ 1.475,00

A) B) C)

dona maria dona dora

dona isabel

pedro

seu jose seu manoel

matilde ester

dona maria dona dora

dona isabel

pedro

seu jose seu manoel

matilde ester

dona maria dona dora

dona isabel

pedro

seu jose seu manoel

matilde ester

dona maria dona dora

dona isabel

pedro

seu jose seu manoel

matilde ester

dona maria dona dora

dona isabel

pedro

seu jose seu manoel

matilde ester

dona maria dona dora

dona isabel

pedro

seu jose seu manoel

matilde ester

dona maria dona dora

dona isabel

pedro

seu jose seu manoel

matilde ester

dona maria dona dora

dona isabel

pedro

seu jose seu manoel

matilde ester
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O NOSSO SISTEMA DE NUMERAÇÃO

2ª PARTE
MULTIPLICAÇÕES POR 10, 100 E 1.000

  Analise qual ou quais das opções que aparecem para cada número são 
corretas:

 12 x 100 + 5 x 10

 12 x 100 + 5

1.250 125 x 10

 1 x 1.000 + 1 x 100 + 15 x 10

 12 x 100 + 50 x 10

 5 x 1.000 + 4 x 10 + 3 x 100 + 8

5.438
 53 x 100 + 48

 51 x 100 + 24 x 10 + 8

 53 x 100 + 40 x 10 + 8

  Em seu caderno pessoal, anote o número formado em cada decomposição.

A)  53 x 100 + 8 x 10 + 3    

B)  4 x 1.000 + 32 x 10 + 8    

C)  13 x 100 + 6    
 
D)  8 x 100 + 12 x 10 + 5    

E)  14 x 100 + 11 x 100 + 15    

F)  10 x 100 + 12 x 1.000 + 14 x 10    

    Para cada um dos números seguintes, proponha quatro decomposições 
diferentes que contenham multiplicações com um ou vários destes números: 
10, 100 e 1.000, no estilo dos cálculos do problema anterior. Anote-as em seu 
caderno pessoal.

A)  34.076   B)  8.976  C)  1.867

3ª PARTE
DECOMPOSIÇÃO DE NÚMEROS GRANDES

  Você já sabe que 2.000 = 2 x 1.000, certo? Então…

A)  É verdade que 2.000 = 20 x 100?  

B)  É verdade que 2.000 = 200  x 10?  

  Em seu caderno pessoal, complete as seguintes multiplicações.

3.000 = 3 x    

3.000 = 30 x    

3.000 =   x 10

    Calcule e anote as respostas em seu caderno pessoal:

A)  9 x 1.000 + 100 =    

B)  9 x 1.000 + 500 =     

C)  9 x 1.000 + 900  =     

D)  9 x 1.000 + 1.000 =   

E)  9 x 1.000 + 10 =   

F)  9 x 1.000 + 1 =   

  Leia os cálculos abaixo e anote em seu caderno pessoal os que têm 25.030 
como resultado.

A) 25 x 1.000 + 300 E) 25 x 100 + 30 

B) 25 x 1.000 + 30 F) 25 x 10 x 10 x 10 + 30  

C) 25 x 1.000 + 3 G) 250 x 100 + 30

D) 25 x 10 x 100 + 30  
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4ª PARTE
O SISTEMA DE NUMERAÇÃO E A MULTIPLICAÇÃO  
E DIVISÃO POR 10, 100 E 1.000

  Em seu caderno pessoal copie e complete as tabelas que vêm a seguir.
 

UM NÚMERO MULTIPLICADO POR 10 DÁ... QUE NÚMERO É?

450

980

360

750

420

 

UM NÚMERO MULTIPLICADO POR 100 DÁ... QUE NÚMERO É?

4.500

3.200

1.700

3.800

4.200

 

UM NÚMERO MULTIPLICADO POR 1.000 DÁ... QUE NÚMERO É?

4.000

7.000

45.000

36.000

A)

B)

C)

  Em seu caderno pessoal, copie e complete a tabela colocando apenas o 
quociente inteiro que resulta de dividir cada um dos números por 10.

: 10

30

35

38

39

40

42

44

    Novamente, em seu caderno pessoal, você vai copiar e completar a tabela 
indicando o quociente inteiro que resulta de dividir cada um dos números por 100.

: 100

100

102

120

180

190

195

200

TERMOS DA DIVISÃO

DIVIDENDO

RESTO

DIVISOR

QUOCIENTE

10
–09
  01

3
3
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  Mais uma tabela! Desta vez, copie-a e complete-a indicando o quociente 
inteiro que resulta de dividir cada um dos números por 1.000.

: 1.000

1.000

2.000

2.100

2.350

2.930

3.000

3.500

  Sem fazer a conta, você consegue dizer o resultado de cada um desses 
cálculos? 

A) 20.000 : 10 C) 20.000 : 1.000

B) 20.000 : 100 D) 20.000 : 10.000

No seu caderno pessoal, explique como você pensou.

Ana Julia Morais dos Santos
E.M. Rui Barbosa
Souto Soares

  
Copie e complete as seguintes tabelas no seu caderno pessoal.

CÁLCULO QUOCIENTE RESTO

1.234 : 10

1.234 : 100

1.234 : 1.000

 

CÁLCULO QUOCIENTE RESTO

4.672 : 10

4.672 : 100

4.672 : 1.000

 

CÁLCULO QUOCIENTE RESTO

48.530 : 10

48.530 : 100

48.530 : 1.000

48.530 : 10.000

 Depois de resolver o problema anterior, reúna-se com uma colega ou um 
colega e discuta sobre o que ambos fizeram para resolver os problemas.

 Ainda em dupla, formule uma regra para obter mentalmente o quociente 
inteiro e o resto de um número de dois ou mais algarismos dividido por 10, de três 
ou mais algarismos dividido por 100 e de quatro ou mais algarismos dividido por 
1.000. Explique por que essa regra funciona e anote-a em seu caderno pessoal.
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QUE NÚMERO USAR?

QUE NÚMERO USAR?
  Leia o texto a seguir e converse com uma colega, ou um colega, sobre a 
situação relatada:

Voltando para casa depois do trabalho, a professora Ana Maria passou em frente 
a uma vidraçaria e lembrou que precisava comprar um vidro para proteger o 
tampo de madeira de uma mesa de casa. Como não sabia as medidas, mandou 
uma mensagem de texto para o celular do filho com o seguinte pedido:

 

Quando recebeu a mensagem, Pedro procurou uma régua ou fita métrica para 
medir o tampo. A seguir, eles trocaram as seguintes mensagens:

Pedro querido, preciso que você me diga qual é o 
comprimento do tampo da mesa quadrada da sala, 
que está ao lado do sofá. Estou esperando na loja para 
encomendar uma cobertura de vidro. Obrigada. Beijos.

Veja em cima da mesa da cozinha, onde eu estava 
trabalhando pela manhã.

Ótimo! Pode medir usando esses palitos, pois tenho 
alguns aqui comigo também.

Não vai dar, não achei nada para medir.

Só tem aqueles palitos de picolé que você  
comprou para levar para a escola.

Ok, aguarde.
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  Veja o texto finalmente enviado por Pedro:

As afirmativas abaixo se referem ao texto escrito por Pedro. Copie as verdadeiras 
em seu caderno pessoal.

A)  A informação desse texto é menos precisa do que a do primeiro que ele 
escreveu (são mais que 5 palitos de comprimento).

B)  Essa informação é mais precisa do que simplesmente escrever que a mesa 
tem menos que 6 palitos de comprimento.

C)  Essa informação está errada, porque depois do 5 vem o 6 e não pode haver 
um comprimento entre 5 e 6 palitos.

D)  Essa informação equivale a dizer que a mesa tem 5 palitos e mais um pedaço 
de palito de comprimento.

E)  Com essa informação, Ana Maria poderá encomendar o vidro de forma que 
encaixe exatamente na mesa (com o comprimento preciso).

F)  Essa informação é insuficiente, pois é necessário informar também a largura 
da mesa. 

  A ilustração a seguir mostra a parte do sexto palito que ficou sobre a mesa. 

Observe a parte do palito que está destacada em vermelho. Seria correto afirmar 
que a mesa mede 6 palitos e meio? Justifique.

Pedro mediu, mas não soube como escrever a medida para a sua mãe. Veja na 
ilustração a medição feita por ele:

 

l  Como poderia ser o texto de Pedro para comunicar o resultado da medição 
realizada?

  Depois de pensar bastante, Pedro escreveu a mensagem abaixo, mas 
acabou apagando-a antes de enviar:

l  Você acha que essa informação escrita por ele estava certa ou errada? Por 
qual motivo ele pode ter desistido de enviar esse texto?

    Pedro então pensou em escrever que a mesa tinha menos que 6 palitos 
de comprimento. O que você pensa desse texto? Ele é melhor que o anterior? 
Com base nessa informação, Ana Maria vai conseguir encomendar um vidro do 
tamanho certo? Justifique.

São mais que 5 palitos de comprimento. 
APAGAR MENSAGEM

Mais que 5 e menos que 6 palitos de comprimento.

Edcarlos Vieira de Oliveira 
E.M. Gonçalves Dias 
Oliveira dos Brejinhos
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Levando-se em conta que Pedro não tem nenhum instrumento convencional 

para medir, como ele poderia especificar a medida do palito que ficou sobre a 
mesa? Registre suas ideias em seu caderno pessoal e depois compare com os 
registros feitos por suas colegas e seus colegas.

  Converse com suas colegas, seus colegas e a professora, ou o professor, 
sobre as questões a seguir: 

l  O que significa fracionar? 

l  O que é uma fração? 

l  Em que situações do nosso dia a dia usamos frações?

Em seu caderno pessoal, escreva um pequeno texto registrando as conclusões 
dessa discussão.

Há mais de 5.000 anos, os egípcios se depararam com um 
problema do mesmo tipo desse enfrentado por Pedro. As terras às 
margens do Rio Nilo foram repartidas entre alguns agricultores. Porém, 
com as cheias do rio, parte dessas terras era perdida e não se sabia 
mais qual pedaço pertencia a cada um. Era necessário então medir e 
estabelecer novamente a divisão entre os terrenos. 

Essas medições eram realizadas pelos 
agrimensores do Estado, também conhecidos 
como “estiradores de cordas”, porque usavam 
cordas como unidades de medida, verificando 
quantas vezes aquela unidade estava contida 
em um terreno. Acontece que nem sempre a 
medição resultava em um número exato, sendo 
necessário fracionar a unidade de medida usada. 
Acredita-se que foi nesse contexto que se 
desenvolveu a ideia de fração.

CURIOSIDADE

  Quando Ana Maria pediu que Pedro especificasse o tamanho do pedaço 
do sexto palito que ficou sobre o tampo da mesa, ele escreveu a seguinte 
mensagem:

Em quantas partes iguais você deve dividir um palito para obter a metade da 
metade?      

A)  Você acha que, dessa forma, Pedro conseguiu especificar com precisão a 
fração do palito que ficou sobre a mesa? Explique.

B)  E, se a fração do palito que ficou sobre a mesa fosse menor – igual à mostrada 
na ilustração abaixo –, como poderia especificar de que fração se tratava?

 
Registre suas ideias em seu caderno pessoal e depois compare com os registros 
feitos por outras duplas.

Metade da metade.

Deyvidi da Silva Nascimento 
E.M. Eugenio Lira
São Félix do Coribe
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  No esquema abaixo, veja como as frações são denominadas de acordo 
com o número de partes em que um todo foi dividido:

 

l  Que nome você daria às frações de cada inteiro abaixo? Copie as figuras em 
seu caderno pessoal e dê nome às partes.

sexta parte  
ou um sexto

sexta parte  
ou um sexto

sexta parte  
ou um sexto

sexta parte  
ou um sexto

sexta parte  
ou um sexto

sexta parte  
ou um sexto

décima segunda parte 

ou um doze avosdé
cim

a s
eg

un
da

 pa
rte

 

ou
 um

 do
ze

 av
os

dé
ci

m
a 

se
gu

nd
a 

pa
rt

e 
ou

 u
m

 d
oz

e 
av

os

dé
ci

m
a 

se
gu

nd
a 

pa
rt

e 

ou
 u

m
 d

oz
e 

av
os

décima segunda parte 

ou um doze avos décima segunda parte 

ou um doze avos

décim
a segunda parte 

ou um
 doze avos

décim
a segunda parte 

ou um
 doze avos

dé
cim

a s
eg

un
da

 pa
rte

 

ou
 um

 do
ze

 av
os

décima segunda parte 
ou um doze avos

décima segunda parte 

ou um doze avos

décima segunda parte 
ou um doze avos

metade ou um meio metade ou um meio

quarta parte
ou um quarto

quarta parte
ou um quarto

quarta parte
ou um quarto

quarta parte
ou um quarto

oitava parte ou 
um oitavo

oitava parte ou 
um oitavo

oitava parte ou 
um oitavo

oitava parte ou 
um oitavo

oitava parte ou 
um oitavo

oitava parte ou 
um oitavo

oitava parte ou 
um oitavo

oitava parte ou 
um oitavo

  Use o que você já sabe sobre frações para resolver os problemas a seguir 
junto com uma colega ou um colega. Depois, comparem suas soluções com 
aquelas registradas pelas outras duplas.

A)  Isabel trouxe uma pizza de calabresa para o jantar. Ela comeu três oitavas 
partes da pizza e seu irmão comeu quatro oitavas partes. Eles comeram a 
pizza inteira? Explique como você descobriu.

B)  Francisca e Jamile mediram o comprimento de suas carteiras usando palitos 
e registraram os resultados dessa medição da seguinte forma:

l  Francisca: 4 palitos e mais três quartos de um palito.

l  Jamile: 4 palitos e mais seis oitavos de um palito.

As carteiras das meninas têm tamanhos diferentes? Explique sua resposta.

C)  Karin contou a João Marcelo que ele e sua mãe comeram seis quartos de 
chocolate. João Marcelo disse que ela estava errada, pois um chocolate só 
pode ter quatro quartos. O que você pensa sobre isso? Você acha que é 
possível comer seis quartos de chocolate? Explique.

D)  Observe o gráfico abaixo. Ele mostra as porções de água e de terra em 
nosso planeta:

De acordo com o gráfico, copie em seu caderno pessoal somente as afirmativas 
corretas:
l Menos da metade da superfície do planeta é coberta por terra.
l  Água e terra cobrem metade do planeta cada um, pois a figura está dividida 

em duas partes.
l A água cobre mais da metade da superfície do planeta.
l Somente um terço da superfície do planeta é coberto por água.
l Dois terços da superfície do planeta são cobertos por água.

Terra

Água
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  Observe o calendário abaixo:

 

Este calendário marca o período de um ano. O ano pode ser fracionado de 
diferentes formas. O semestre (seis meses) é uma fração do ano. Qual é a 
fração do ano representada pelo semestre?

  Agora você e sua colega ou seu colega de dupla vão se reunir com outra 
dupla para descobrir outras relações fracionárias que podem ser encontradas 
em um calendário. Use uma folha à parte para registrar todas as frações que 
vocês descobrirem.

  Com o seu grupo, compare a lista que vocês fizeram com a lista dos 
outros grupos. Depois, montem, coletivamente, uma única lista contendo todas 
as relações fracionárias diferentes registradas pela turma toda.

JANEIRO
S T Q Q S S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

FEVEREIRO
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

MARÇO
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SETEMBRO
S T Q Q S S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

NOVEMBRO
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

ABRIL
S T Q Q S S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MAIO
S T Q Q S S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

JUNHO
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

JULHO
S T Q Q S S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

DEZEMBRO
S T Q Q S S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

OUTUBRO
S T Q Q S S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

  Copie em seu caderno pessoal todos os números que aparecem na receita 
de torta de cebola.
 

  Discuta com suas colegas, seus colegas e com a professora, ou o 
professor, as questões a seguir, antes de registrar as respostas:

l  Os números que vocês anotaram são todos do mesmo tipo? Por quê?
 
l  Como são lidos os seguintes números dessa receita: 

	 l		  3 
 4

 de xícara 

	 l		  1 
 2

 colher 

	 l		  1 
 2

 quilo 

	 l		1  1 
 2

 colher 

MODO DE FAZER

Massa 
Junte os ingredientes e amasse com os dedos até obter  
uma mistura homogênea.

Recheio 
Descasque e corte as cebolas em rodelas. Coloque o azeite 
em uma panela e frite as rodelas de cebola, mexendo de 
vez em quando até que fiquem macias. Misture o amido  
e desligue o fogo. Deixe esfriar, depois misture os ovos,  
o creme de leite e o sal.

Monte a torta espalhando a massa sobre o fundo e as 
laterais de uma fôrma redonda de fundo removível, formando 
uma camada fina. Despeje o recheio sobre a massa e finalize 
colocando o queijo ralado por cima. Leve ao forno  
e deixe assar em temperatura baixa por aproximadamente 
45 minutos.

TORTA DE CEBOL A
INGREDIENTES

Massa
l  2 xícaras de farinha de trigo
l   3 

 4
  de xícara de margarina 

derretida
l   1 

 2
 colher (sopa) de sal

Recheio
l  1 

 2
 quilo de cebola

l  2 colheres (sopa) de azeite
l  1  1 

 2
 colher (sopa) de amido 

de milho 
l  3 ovos
l  1 lata de creme de leite
l  sal a gosto
l   3 

 4
 de xícara de queijo ralado
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  Yasmin e Everton têm opiniões diferentes sobre a seguinte questão 
proposta pela professora, ou pelo professor:

A parte pintada na ilustração mostra quanto Camila comeu de uma pizza: que 
fração da pizza ela comeu?

 

l  Quem está errado? Explique.

  Responda às questões a seguir e justifique sua resposta anotando tudo em 
seu caderno pessoal.

A)  Wesley comeu  1 
 4

  de chocolate e Aline comeu  1 
 6

  desse mesmo chocolate. 
Quem comeu mais chocolate?

B)  Bento tem 13 chocolates para dividir entre 4 crianças. Ele pode dividi-los 
igualmente entre todas sem restar nada?

C)  Rosane tem 3 chocolates e quer reparti-lo entre 4 crianças. Como ela pode 
fazer isso de forma que todas ganhem a mesma quantidade de chocolate e 
não sobre nada?

EU ACHO QUE A  

CAMILA COMEU  1 
 4

  DA PIZZA, 

PORQUE A PARTE PINTADA É  

A METADE DA METADE.

EU ACHO QUE A  

CAMILA COMEU  1 
 3

  DA PIZZA, 

PORQUE ELA ESTÁ DIVIDIDA  

EM 3 PEDAÇOS.

YASMIN EVERTON

O centavo é uma fração do real, a moeda 
brasileira. O centavo é a centésima parte do 
real (  1 

 100 ), pois são necessárias 100 moedas 
de 1 centavo para compor 1 real. Note que a 
palavra centavos termina com avos, a mesma 
expressão usada para denominar as frações 
nas quais o inteiro em questão foi dividido em 
mais de 10 partes iguais (como 12 avos, 15 
avos, 24 avos etc.).

CURIOSIDADE

   Que fração do real cada uma das moedas abaixo representa? Registre em 
seu caderno pessoal usando número fracionário:

MOEDA

FRAÇÃO  
DO REAL

Wallef Silva Santos
E.M. Luiz Viana Filho
Andaraí

Gabrielle da Silva Viana 
E.M. Rui Barbosa
Cafarnaum
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ÁREA E PERÍMETRO

ÁREA E PERÍMETRO

  Observe as figuras abaixo.

 

A)  O que essas figuras têm em comum? 

B)  No que elas são diferentes?

C)  Qual dessas figuras tem o contorno maior?

Perímetro urbano
É o limite que separa a área urbanizada da 
área rural do território de um município.

Perímetro (em Matemática)
É a medida do contorno de uma figura. Tapiramutá

PERÍMETRO 
URBANO

PERÍMETRO
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  É hora de conhecer um jogo bem legal! Leia as regras e aproveite!

JOGO DOS MOSAICOS

Material
 
l 60 quadradinhos de diferentes cores – 30 para cada dupla. 
l Cartas numeradas de 1 a 20.
 
Participantes

l Quartetos formados por duas duplas que disputam entre si cada partida.

Como jogar

1.  Embaralhe as cartas numeradas e organize-as num monte com a face para 
baixo. 

2.  A cada rodada, um dos jogadores retira uma carta. 

3.  A partir daí, cada dupla deve formar uma figura com o número de quadradinhos 
indicados pela carta, sem sobrepô-los e garantindo que pelo menos um lado 
de cada quadradinho encoste em um lado de outro quadradinho da figura.

 
4.  Ganha 1 ponto a equipe que formar a figura de maior medida de contorno – 

perímetro. No caso de empate, ambas as equipes pontuam. 

5.  A partida termina quando uma das equipes somar 5 pontos.

Junto com sua colega ou seu colega de dupla, jogue algumas partidas contra 
outra dupla. 

  Jogue duas partidas do Jogo dos Mosaicos e registre o número de 
quadradinhos e o perímetro das figuras formadas a cada rodada. Você pode 
organizar suas anotações em uma tabela como esta em seu caderno pessoal.

PARTIDA

NÚMERO DE QUADRADINHOS 
SORTEADO

PERÍMETRO DA  
SUA FIGURA

PERÍMETRO DA FIGURA  
DA OUTRA DUPLA

 

  Jogue mais duas partidas do Jogo dos Mosaicos e desenhe em um papel 
quadriculado as figuras que a sua equipe formou.

  Em um papel quadriculado que será entregue por sua professora, ou seu 
professor, desenhe duas figuras diferentes que tenham 12 quadradinhos.

  
Em outro papel quadriculado, desenhe três figuras diferentes que tenham o 

perímetro igual a 16 centímetros. Considere, para isso, que cada quadrado do 
quadriculado tem lado igual a 1 centímetro.

l  Observe: as figuras que você desenhou usam a mesma quantidade de 
quadradinhos? Quantos quadradinhos você utilizou para construir cada figura?

Riquelme Soares Pinto 
E.M. Cassiano Martins
Cafarnaum 
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  Ana Rosa e Cauã têm de comparar o perímetro e a área destas duas 
figuras.

 

A)  Ana Rosa disse que as figuras têm a mesma área porque têm a mesma 
quantidade de quadradinhos, só que em lugares diferentes. Cauã discordou e 
disse que a área da figura B é maior. Quem tem razão? Por quê? Como você 
pode comprovar?

B)  Ana Rosa disse que se as figuras têm a mesma área, então também têm o 
mesmo perímetro. Novamente Cauã discordou e disse que a figura B tem 
perímetro maior. Quem tem razão? Por quê? 

  Rita e Ítalo disseram que as figuras abaixo têm o mesmo perímetro, mas 
suas áreas são diferentes. Eles estão certos? 

  Leia as afirmações a seguir: 

l Duas figuras podem ter áreas iguais e perímetros diferentes.

l  Da mesma forma, duas figuras podem ter perímetros iguais e áreas 
diferentes.

A)  Em uma folha quadriculada, desenhe novas figuras para exemplificar que 
duas figuras podem ter áreas iguais e perímetros diferentes.

B)  Em uma folha quadriculada, desenhe novas figuras para exemplificar que 
duas figuras podem ter perímetros iguais e áreas diferentes.

  Uma escola quer cercar sua quadra de esporte. A quadra é um retângulo 
com o comprimento de 40 metros e largura de 20 metros. Quantos metros de 
grade serão necessários colocar? Resolva com sua colega ou seu colega de 
dupla e registre o raciocínio e a resposta em seu caderno pessoal.

  A diretora decidiu também colocar grama em parte do terreno da escola. 
Delimitou um quadrado de 7 metros de lado. A grama é vendida em placas no 
formato de um quadrado de 1 metro de lado. Quantos quadrados de grama 
serão necessários para cobrir esse terreno da escola? Resolva com sua colega 
ou seu colega de dupla e registre o raciocínio e a resposta em seu caderno 
pessoal.

A
B

Renidson Oliveira dos Santos
E.M. Eugenio Lira
São Félix do Coribe
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ARREDONDAR PARA 
MULTIPLICAR 

ARREDONDAR PARA MULTIPLICAR 
  Multiplicar 3 x 20 é fácil, concorda? Como você pode utilizar essa conta 
para calcular 3 x 19? Registre em seu caderno pessoal como pensou. 

  Resolva estas multiplicações em seu caderno pessoal usando o que foi 
discutido na atividade 1.

A)  5 x 19 = B)       7 x 19 = C)       30 x 19 = 

    Copie estas multiplicações em seu caderno pessoal e utilize a estratégia 
de arredondamento para resolvê-las. Depois, explique como pensou.

A)        5 x 29 = B)        7 x 49 =

C)        6 x 38 = D)        3 x 78 =

  Copie estas multiplicações em seu caderno pessoal e utilize a estratégia 
de arredondamento para resolvê-las. Depois, explique como pensou.

A)       7 x 39 = B)        9 x 22 = C)        6 x 22 =

D)        5 x 59 = E)        4 x 53 =
 

  Em seu caderno pessoal, proponha outras multiplicações que possam ser 
resolvidas com a estratégia do arredondamento.

Claudio
E.M. Luiz Viana Filho
Andaraí
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QUE ÂNGULO É ESSE? QUE ÂNGULO É ESSE?
  Leia a manchete desta reportagem. 

l  Você conhece outros esportes que têm manobras com esse mesmo nome? 

  Se você tivesse de reproduzir uma dessas manobras no chão usando seu 
corpo, o que você poderia fazer? Descreva seus movimentos e depois compare 
seus registros com os de suas colegas e seus colegas e verifique se pensaram 
da mesma forma que você.

GAROTA DE 13 ANOS COMPLETA MANOBRA 

360º SOBRE CADEIRA DE RODAS

Extraído do site da ESPM (bit.ly/lily_360), acesso em 19/2/2019

Com apenas 13 anos, Lily Rice supera as dificuldades 
e se torna segunda mulher a completar um backflip em 
cadeira de rodas

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o/

Fa
ce

bo
ok



100 MATEMÁTICA 1014º ANO 
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    Compare as ilustrações apresentadas em cada quadro e converse com sua 
colega ou seu colega de dupla sobre as questões a seguir, antes de respondê-las 
em seu caderno pessoal.

 
A)  O que há em comum nas imagens mostradas em cada quadro? E o que há 

de diferente?

B)  Como você poderia descrever o tipo de giro mostrado em cada quadro, de 
forma a diferenciá-los entre si?

  Agora, uma aluna ou um aluno da classe vai percorrer uma trajetória dentro 
da sala de aula. Ela ou ele deve ficar em pé, de frente para a parede, no canto 
da sala oposto à porta de entrada, e só poderá se movimentar seguindo os 
comandos dados pela professora, ou pelo professor, pelas colegas e pelos 
colegas. Porém, esses comandos devem ser dados somente em passos e 
giros. Quais comandos serão necessários para que essa aluna ou esse aluno 
chegue até a porta da sua sala? Registre-os em seu caderno.

Os nomes dados a algumas das manobras realizadas em 
esportes como skate, surfe ou bodyboard, entre outros, têm 
origem na amplitude do giro. A amplitude de um giro pode 
ser medida, e a unidade dessa medição é o grau. Um giro 
completo corresponde a 360 graus (360°). Um giro de  1 

 2
 

volta corresponde, então, a 180°. O grau também é a unidade 
usada para medir ângulos. Os ângulos de um retângulo são 
considerados ângulos retos.

ESPORTES RADICAIS E A MATEMÁTICA

  Em uma folha de papel quadriculado, escolha um ponto no meio da página 
e desenhe a trajetória de acordo com os comandos (cada passo equivale a um 
quadradinho):

COMANDOS

1º)  Avance 5 passos para a frente.

2º)  Faça um giro de  1 
 4

 de volta para a direita.

3º)  Avance 2 passos para a frente.

4º)  Faça um giro de  1 
 4

 de volta para a esquerda. 

5º)  Avance 3 passos para a frente.

6º)  Faça um giro de  1 
 8

 de volta para a esquerda.

7º)  Avance 4 passos para a frente.

Compare a trajetória que você desenhou com sua colega ou seu colega com a 
desenhada pelas outras duplas e, se houver diferenças, discutam sobre elas e 
os possíveis erros.

3600

900

1800

A B

C

 1 
 4  

de volta

 1 
 8  

de volta

 2 
 4  

de volta
 4 
 4  

de volta

ou  1 
 2  

volta

 3 
 4  

de volta

ou 1 volta
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Nas atividades anteriores, a turma trabalhou com giros de uma volta 

completa,  1 
 2

 volta,  1 
 4

 de volta e  1 
 8

 de volta. Converse com suas colegas, seus 
colegas e com a professora, ou o professor, sobre como seriam os giros:

l   2 
 8

 de volta?                                          

l   4 
 8

 de volta?

l   6 
 8

 de volta?                                          

l   8
 8

 de volta?

  Agora você vai construir um marcador de giro. Para isso, você precisará de 
uma cartolina, uma tachinha e um pedaço de cortiça ou de rolha. Siga o passo 
a passo.

A)  Recorte um círculo e uma seta em cartolina.

B)  Dobre o círculo de acordo com as ilustrações abaixo. Depois, abra-o 
novamente e use lápis e uma régua para destacar as dobras:

 
C)  Coloque o pedaço de cortiça apoiado na mesa e o círculo sobre ele, bem 

centralizado.

D)  Coloque a seta sobre o círculo, como mostrado na ilustração e prenda-o com 
a tachinha furando exatamente no centro do círculo.

 
E)  Use seu marcador para executar giros  

e marcar a amplitude desses giros.

  Em seu caderno pessoal, reproduza 5 círculos como o modelo abaixo. 
Considerando o ponto marcado como inicial, desenhe a seta na posição que ela 
ficaria em cada círculo após executar os giros indicados. 

  De acordo com os giros apresentados na atividade anterior, copie em seu 
caderno pessoal as afirmativas verdadeiras.

A)   1 
 2

 volta e  2
 4

 de volta correspondem ao mesmo tipo de giro, pois  2
 4

 =  1 
 2

. 

B)  Girar  5 
 4

 de volta é o mesmo que girar  1 
 4

 de volta, pois, se fizermos um giro 

de  5 
 4

 de volta, a seta fica no mesmo lugar que fica num giro de  1 
 4

 de volta.

C)  Girar  5 
 4

 de volta é o mesmo que fazer uma volta completa e mais  1 
 4

 de volta.

D)  Uma volta e meia corresponde a um giro de  6 
 4

 de volta.

E)  Girar  1 
 4

 de volta e depois mais  1 
 4

 de volta é o mesmo que girar meia volta ao 

todo, pois  1 
 4

 +  1 
 4

 =  2 
 4

 =  1 
 2

.

F)  Girar  1 
 4

 de volta e depois mais  1 
 4

 de volta é o mesmo que girar  2 
 8

 de volta, 

pois  1 
 4

 +  1 
 4

 =  2 
 8

.

  Copie esta figura em uma folha lisa.

B)  1 
 4

 de volta.  

A)  1 
 2

 volta.

C)  2 
 4

 de volta.  

D)  3 
 4

 de volta.

E)  4 
 4

 de volta.
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  Observe os polígonos apresentados no quadro abaixo. Anote em seu 
caderno pessoal as letras correspondentes aos que possuem pelo menos um 
ângulo reto (90°).

Para copiar figuras como as do problema 11, é necessário considerar, 
além do comprimento das linhas, a inclinação entre elas. Essa inclinação 
ou abertura é chamada de ângulo. É possível desenhar alguns ângulos 
com o esquadro. Esses ângulos são chamados de retos.

ESTE ÂNGULO  
É RETO

ESTES ÂNGULOS  
NÃO SÃO RETOS

A
B C

D

E
F

G

H

I

J
K
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QUAL É A SUA ALTURA?

   Você e seu grupo vão usar uma fita métrica para medir a altura de cada 
componente do grupo e construir uma tabela para registrar o resultado dessa 
medição. Depois, usem os gráficos da atividade anterior para verificar a 
adequação de sua altura.

  Como você e sua equipe realizaram as medições? As colegas e os colegas 
de outros grupos atuaram da mesma forma? Que tipo de procedimento deve ser 
usado para realizar uma medição precisa de cada aluna ou cada aluno? Registre 
as conclusões em seu caderno pessoal.

  Como você e seu grupo registraram o resultado da medição? As colegas e 
os colegas das outras equipes fizeram o mesmo tipo de anotação? Existe uma 
única forma de registrar o resultado das medições? Explique. 

  
Na imagem abaixo, temos parte de uma fita métrica usada por Luís para 

medir sua altura e o resultado da medição. Observe:

Converse com uma colega ou um colega sobre a imagem acima e responda: 
 
A)  Qual o significado do número registrado na fita? 
 
B)  Há vários traços numa fita métrica (alguns maiores, outros menores). O que 

eles significam? 
 
C)  Qual é a altura de Luís?

QUAL É A SUA ALTURA?
  Você conhece a Caderneta de Saúde da Criança? Converse com suas 
colegas, seus colegas e a professora, ou o professor, sobre essa caderneta: 

l Para quem ela é destinada? 

l Qual a sua função? 

l  Por que é importante ter  
essa caderneta e cuidar dela?

  Os gráficos abaixo aparecem na Caderneta de Saúde da Criança. Converse 
com suas colegas, seus colegas e a professora, ou o professor, sobre os dados 
apresentados e escreva em seu caderno pessoal qual é a função desses gráficos.

ALTURA X IDADE - 8 A 10 ANOS ALTURA X IDADE - 8 A 10 ANOS
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Clemilson Teixeira de Macedo
E.M. Vila Maria 
Oliveira dos Brejinhos
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  Observe a distância entre as linhas em cada ilustração abaixo. Depois, 
copie as frases de A a F em seu caderno pessoal e complete cada frase com 
os números adequados no lugar da interrogação.

A)  Na figura A, a distância entre as linhas é de  milímetros. 

B)  Na figura B, a distância entre as linhas é de  milímetros.

C)  Na figura C, a distância entre as linhas é de  milímetros. 

D)  Na figura A, a distância entre as linhas é de  centímetro. 

E)  Na figura B, a distância entre as linhas é de  centímetro. 

F)  Na figura C, a distância entre as linhas é de  centímetro. 

  De acordo com a imagem da atividade anterior, copie no caderno pessoal 
apenas as afirmativas verdadeiras.

A)  Luís tem 1,34 metro de altura.

B)  Luís mede menos de 134 centímetros.

C)  Luís mede mais de 1,34 metro.

D)  A altura de Luís está entre 1 metro e 33 centímetros e 1 metro  
e 34 centímetros.

E)  Luís tem 133 centímetros e meio de altura. 

F)  Luís tem 1 metro, 33 centímetros e 5 milímetros de altura.

  Use uma calculadora para registrar o número decimal correspondente a 
cada fração:

     1  
 10

 ou 1 : 10 =            1  
 100

 ou 1 : 100 =            1  
 1.000

 ou 1 : 1.000 = 

As frações que envolvem décimos, centésimos e milésimos 
são chamadas de frações decimais e podem ser representadas por 
números decimais.

FRAÇÕES DECIMAIS

A VÍRGULA NOS DECIMAIS

Gustavo
E.M. Luiz Viana Filho 
Andaraí

A. B. C.

Nos números decimais, a vírgula separa o inteiro das partes.

1,5  cm

Refere-se à fração do inteiro

Indica qual é o inteiro 
considerado

Refere-se ao inteiro 
(antes da vírgula) 
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  Escreva em seu caderno pessoal como se lê a seguinte medida: 1,5 cm.

l			Compare seus registros com os de suas colegas e seus colegas. Existe uma 
única forma de se ler esse registro de medida? Explique.

  Com a ajuda dos pais, Isabel mediu a altura de todas as pessoas de 
sua família. Observe como ela registrou o resultado dessa medição. Depois, 
responda às questões em seu caderno pessoal.

 
A)  Qual foi a unidade de medida usada por Isabel? Como você descobriu?

B)  Alguma das pessoas da família de Isabel tem menos de 1 metro de altura? 
Quem?

C)  Como ficariam os registros se a unidade de medida usada fosse o metro? 
Registre em seu caderno pessoal a altura de cada um em metros, começando 
pelo mais baixo e aumentando gradativamente até o mais alto. Não se 
esqueça de colocar os nomes.

D)  Você se lembra da altura de Luís? Ela pode ser indicada pelo seguinte número: 
1,335 metro. Entre quais alturas ficaria a de Luís na tabela acima? Explique.

DANIEL – 178 cm

CAMILA – 162 cm

PEDRO – 108 cm

FRANCISCO – 169 cm

MARIA – 158 cm

JÚLIA – 61 cm

LUCAS – 142 cm
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DIFERENTES JEITOS DE DIVIDIR

    Vamos retomar as relações anteriores para analisar as multiplicações por 
100. Copie os cálculos em seu caderno pessoal e anote os resultados.

 23 x 100 20 x 100 105 x 100 123 x 100 120 x 100

  Quais destes números poderiam ser o resultado de uma multiplicação por 
100? Anote-os em seu caderno pessoal.

 450 400 2.350 2.300 2.003 2.030 1.200.000

  Copie os cálculos abaixo em seu caderno pessoal completando com o 
número que falta.

A)  45 x  = 4.500 F)    x 10 = 320

B)  128 x   = 1.280 G)   x 100 = 800

C)  17 x   = 17.000 H)    x 100 = 1.300

D)    x 100 = 4.000 I)    x 1.000 = 29.000

E)    x 1.000 = 7.000 J)   x 1.000 = 50.000

  
Um número, multiplicado por 7, dá 56. Que número é esse? Para descobrir, 

faça as anotações necessárias em seu caderno pessoal. Depois de buscar o 
número, copie a escrita que representa essa descoberta:

7 +  = 56  x 7 = 56  – 7 = 56

DIFERENTES JEITOS DE DIVIDIR
  Resolva o problema abaixo em seu caderno pessoal, tomando o cuidado 
de anotar como você pensou para solucioná-lo:

Dona Sulina fabrica cocadinhas. Ela está organizando embalagens 
promocionais com 3 unidades em cada uma. Em seu estoque, havia 306 
cocadinhas. Quantas embalagens promocionais dona Sulina poderá fazer?

  Na tabela de multiplicações, há algo já sabido: ao multiplicar um número por 
10, o produto termina em zero. Responda às perguntas em seu caderno pessoal.

l  Isso sempre acontece? 

l  Podemos saber com certeza que, se continuarmos a tabuada do 10 até um 
número qualquer, o produto terminará em zero? 

l  Por que isso acontece?

A)  É possível dar rapidamente o resultado de 25 x 10? E depois o resultado de 
64 x 10? 

B)  Quais destes números poderiam ser o resultado de uma multiplicação por 
10? Anote-os em seu caderno pessoal.

 168 7.980 7.809 9.800 5.076 3.460

Nayara Araújo 
E.M. Getúlio Vargas 
Oliveira dos Brejinhos
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  Imagine que o visor da calculadora mostra cada um dos números que 
aparecem na coluna da esquerda. Copie a tabela em seu caderno pessoal e 
anote na coluna do meio as teclas que você precisa apertar para que, com uma 
única operação, apareça no visor da calculadora o resultado que está na coluna 
da direita. Veja o exemplo. 

Como sempre, você deverá primeiro antecipar a resposta, para só depois 
conferir na calculadora.

28 x 1 0 0 280

6 120

470 47

8 2.400

6.300 63

12 3.600

4.000 40

  Em dupla, elabore uma regra que sirva para as divisões por 10, 100 ou 
1.000. Anote em seu caderno pessoal e depois compare com as elaboradas 
pelas outras duplas.

  Tecle 35 na calculadora e realize uma operação por vez para obter, 
sucessivamente, os números que aparecem na reta que vem a seguir. Copie a 
reta em seu caderno pessoal e anote, abaixo de cada seta, a operação (o sinal 
e o número digitado) que você realizou para obter o resultado seguinte.

35          350          700          7.000          1.000          10          180          6
 
                                           
    x 1 0 0

 Copie as seguintes perguntas em seu caderno pessoal, anote a resposta 
correta e o cálculo que você fez para responder.

l  Copie em seu caderno pessoal o número que, multiplicado por 5, dá 40. 

 5 8 10

l  Copie em seu caderno pessoal o número que, multiplicado por 7, dá 21. 

 6 3 9

l  Copie em seu caderno pessoal o número que, multiplicado por 8, dá 32. 

 7 3 4

  Invente adivinhações como as que estão na atividade 7, anote em seu 
caderno pessoal e desafie sua colega ou seu colega de dupla. Depois, troque 
de caderno e resolva as adivinhações que ela ou ele inventou.

  Copie os cálculos em seu caderno pessoal e, com os resultados da Tabela 
de Pitágoras, complete o quociente das divisões: 

 36 : 6 = 48 : 8 = 81 : 9 = 36 : 4 = 42 : 7 =

  Anote em seu caderno pessoal as divisões que podem ser conhecidas com 
base nas multiplicações que você fez na atividade 5.

Por exemplo, se 45 x 100 = 4.500, então é possível escrever:

4.500 : 100 = 45 

4.500 : 45 = 100

  Analise esses cálculos e, sem fazer a conta, anote em seu caderno 
pessoal, lado a lado, os que têm o mesmo resultado. Depois, elabore um texto 
explicando como você pensou.

 4 x 2 x 10 = 4 x 20 = 

 80 x 10 = 5 x 10 x 4 x 10 =

 4 x 2 x 10 x 10 = 50 x 40 =
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l  O que você acha que cada criança pensou para responder? Anote em seu 
caderno pessoal as conclusões da discussão que você fará com a turma.

  Copie os seguintes cálculos em seu caderno pessoal e, sem fazer as 
contas, anote o número que falta.

A) 4 x 60 =  F)  x 200 = 800

B) 12 x 20 =  G)  x 50 = 4.000

C) 15 x 30 =  H) 8 x   = 320

D) 50 x 60 =  I)  x 50 = 1.000

E) 200 x 70 =  J)  x 80 = 16.000

  Com suas colegas e seus colegas, formule e escreva em seu caderno 
pessoal uma regra para multiplicações e divisões por qualquer número terminado 
em zero – por exemplo, 20, 50, 200 e 1.400. 

  O professor Eduardo, que dá aulas para Jamile, Everton, João Marcelo 
e Karin, pediu que as crianças resolvessem o problema 1 – aquele das 
embalagens promocionais de cocadinhas – sem utilizar o algoritmo da divisão. 
Vamos recordar a situação:

Dona Sulina fabrica cocadinhas. Ela está organizando embalagens 
promocionais com 3 unidades em cada uma. Em seu estoque, havia 306 
cocadinhas. Quantas embalagens promocionais dona Sulina poderá fazer?

Veja como eles fizeram para solucionar esse problema:

PROFESSOR EDUARDO

JOÃO MARCELO 

EVERTON

JAMILE

KARIN

3 x 10 = 30

3 x 100 = 300

3 x 2 = 6

100 + 2 = 102 

3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 2 = 6
3 x 102 = 306

NOSSA, ASSIM  
NÃO VAI CHEGAR  

NUNCA...

SOMA DE 3 EM 3
3 + 3 = 6
6 + 3 = 9
9 + 3 = 12
12 + 3 = 15
15 + 3 = 18
. . .

306 – 30 = 276
276 – 30 = 246
246 – 30 = 216
216 – 30 = 186
186 – 30 = 15 6
15 6 – 30 = 126
126 – 30 = 96
96 – 30 = 66
66 – 30 = 36
36 – 30 = 6

EU SUBTRAÍ DE 3 EM 3,  
MAS DEMOROU DEMAIS, TAMBÉM. 
DAÍ PENSEI QUE A TABUADA DO 3 
TERMINA NO 30 E FUI TIRANDO  

DE 30 EM 30.

DEU 10 DE 10,  
QUE É 100. E 2,  
DO 3 X 2 = 6.

DEU 102.
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  As divisões por estimativas abaixo estão com o registro incompleto. Copie-
-as em seu caderno pessoal, identifique o que falta em cada uma, termine os 
cálculos e escreva a resposta a que chegou. 

A)

 368 6

 – 60 10 (10 x 6 = 60) 

 308

    60 10 (10 x 6 = 60)

 248

 – 60 10 (10 x 6 = 60)

 188

 – 60 10 (10 x 6 = 60)

 128

 – 60  10 (10 x 6 = 60)

 68

 – 60 10 (10 x 6 = 60)

 8

 – 6 1 (1 x 6 = 6)

 2

   Analise o funcionamento do algoritmo usado para resolver o problema 
abaixo.

Foram doados 1.350 livros para a escola. Eles serão divididos em 5 
estantes, e cada uma recebeu o acervo que seria emprestado para todas 
as séries. O combinado foi que todos os acervos deveriam ter a mesma 
quantidade de livros. Quantos livros ficaram em cada acervo?

 

 

  Resolva os cálculos abaixo em seu caderno pessoal usando o algoritmo 
por estimativas que você analisou na atividade 18.

A)   92 : 4 = 

B)   555 : 5 = 

C)   3.903 : 3 = 

 1.350 5

 – 500 100 (100 x 5)

 850

 – 500 100 (100 x 5) 

 350

 – 50 10 (10 x 5)

 300

 – 50 10 (10 x 5)

 250

 – 50 10 (10 x 5)

 200

 – 50 10 (10 x 5)

 150

 – 50 10 (10 x 5)

 100

 – 50 10 (10 x 5)

 50

 – 50 10 (10 x 5)

 0         270

200

70

C)

 214  5

 – 50      

 164

 – 50        

 114

 – 50       

 64

 – 50       

 14

 – 10        

 4            

B)

 1.314 9

 – 900 100 (100 x 9 =  )

 414

 – 360 40 (40 x 9 =  )

 54

 – 54 6 (6 x 9 =  )

 0 

  Copie os cálculos abaixo em seu caderno pessoal e resolva-os com 
o procedimento de divisão por estimativa, procurando utilizar o mínimo de 
multiplicações possível para resolver cada um.

A)   72 : 6 = 

B)   147 : 7 = 

C)   960 : 8 = 

D)   550 : 5 = 
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DIFERENTES JEITOS DE DIVIDIR

  A seguir estão dois algoritmos utilizados por duas crianças de 4º ano para 
a resolução do problema abaixo.

Dona Sulina precisa embalar 124 cocadas em pacotes  
de 3 cocadas cada um. Quantos pacotes serão necessários? 

                       

l  O que esses procedimentos têm de parecido? E de diferente? Como Aline 
encontrou o 12 que anotou em sua conta? Registre suas ideias em seu caderno 
pessoal.

  Copie os cálculos abaixo em seu caderno pessoal e resolva-os usando os 
algoritmos utilizados por Wesley e Aline.

A)  108 : 6 =  F)  253 : 23 = 

B)  427 : 7 =  G)  180 : 20 = 

C)  720 : 8 =  H)  520 : 40 = 

D)  505 : 5 =  I)  232 : 11 = 

E)  165 : 15 =  J)  196 : 32 = 

  Copie os cálculos abaixo em seu caderno pessoal e resolva-os com o 
procedimento de divisão por estimativa.

A)   720 : 40 = 

B)   650 : 50 = 

C)   275 : 25 = 

D)   1.040 : 80 = 

  Converse com suas colegas, seus colegas e a professora, ou o professor, 
e construa uma lista de ideias para usar bem a divisão por estimativa. Depois, 
anote as conclusões da discussão em seu caderno pessoal para utilizar sempre 
que necessário.

  Copie os cálculos abaixo em seu caderno pessoal e utilize o procedimento 
da divisão por estimativa para resolvê-los. 

A)   900 : 36 = 

B)   594 : 18 = 

C)   729 : 27 = 

D)   675 : 45 = 

WESLEY

 124 3

 – 120 40 ( 40 x 3 )

 4

 – 3 1 ( 1 x 3 )

 1 41 

ALINE

 124 3     

 – 12 41

 04

 – 3

 1

Thayna Souza Coelho
E.M. Professora Maria Eugenia Guedes
Oliveira dos Brejinhos
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  Bento disse que, para resolver o cálculo 24 : 12, ele não precisa fazer a 
conta e explicou:

Quais dos cálculos a seguir você pode resolver como Bento, sem precisar fazer 
a conta? Anote-os em seu caderno pessoal.

A)  30 : 15 = 

B)  450 : 45 = 

C)  48 : 12 = 

D)  33 : 11 = 

E)  2.000 : 100 = 

 
 Copie os cálculos abaixo em seu caderno pessoal e resolva-os com o 

procedimento que considerar mais seguro. 

A)  1.440 : 12 = 

B)  960 : 80 = 

C)  2.448 : 24 = 

D)  580 : 25 = 

24 : 12 É 2  
PORQUE 2 X 12 = 24.

BENTO

Paloma Soares Guimarães 
E.M. Cassiano Martins 
Cafarnaum
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MEDIDAS E FRAÇÕES

  Compare os dados que você coletou com aqueles registrados por seus 
colegas. Qual é o mercado mais citado pelos adultos?

  Entre os produtos vendidos no mercado, quais são comercializados pela 
capacidade da embalagem? Registre o maior número de produtos que você e 
seu grupo lembrarem e compare com as anotações das outras equipes.

  Num supermercado, um mesmo suco pode ser encontrado em garrafas 
de diferentes tamanhos – e cada uma contém uma quantidade da bebida. Veja 
abaixo as informações sobre a capacidade das diversas embalagens, presente 
nos rótulos.
 

 

l  Copie em seu caderno pessoal as informações apresentadas acima, sobre a 
capacidade das embalagens, colocando-as em ordem crescente – ou seja, 
começando por aquela que indica a menor até a que indica a maior capacidade.

MEDIDAS E FRAÇÕES

  Onde você e sua família compram alimentos e produtos de limpeza? Quais 
mercados existem em sua cidade? Converse com suas colegas, seus colegas 
e com a professora, ou o professor, sobre isso. Em seu caderno pessoal, faça 
uma lista dos mercados que as famílias costumam frequentar.

  Veja este mapa de Tapiramutá. Quantos mercados e supermercados há 
nessa cidade? Se você morar em outro lugar, procure na internet o mapa de 
sua cidade e localize os mercados e supermercados da região. Converse com 
alguns adultos de sua família e tente descobrir onde eles costumam fazer 
compras para abastecer a casa.

l  Anote em seu caderno pessoal.

Fo
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Evellyn Vitória Alves
E.M. Cassiano Martins
Cafarnaum
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MEDIDAS E FRAÇÕES

  Que número você acha que aparecerá no visor da calculadora se você 
apertar as seguintes teclas:

 

Converse com uma colega ou um colega sobre essa questão, registre suas 
ideias em seu caderno pessoal e use uma calculadora para conferir o resultado.

  Se Luís tivesse dividido o suco igualmente em 10 copos, a quantidade de 
líquido em cada um seria maior ou menor que no caso anterior? Por quê? Registre 
em seu caderno pessoal a quantidade de suco por copo usando fração e um 
número decimal. Depois, use a calculadora para conferir o número registrado. 

  Considerando que 1.000 mililitros = 0,001 litro, como ficariam as medidas 
apresentadas em mililitros no quadro abaixo se registradas em litros? Copie o 
quadro em seu caderno pessoal e complete-o.

  
Rosane queria comprar 4 litros de suco. No mercado, só encontrou o 

refrigerante nas seguintes embalagens:

l  Anote em seu caderno pessoal diferentes formas de comprar 4 litros 
considerando as embalagens disponíveis.

  Converse com suas colegas, seus colegas e a professora, ou o 
professor, sobre as questões a seguir. Registre as respostas em seu caderno 
pessoal.                                                                                                                                                              

A)  É possível afirmar que o mililitro é uma fração do litro? Por quê? 

B)  Quantos mililitros há em  1 
 2

 litro? 

C)  Que fração do litro corresponde a 250 ml? 

  Sabendo que 1 litro = 1.000 mililitros, copie o quadro a seguir em seu 
caderno pessoal e complete-o.

      

  Luís preparou 1 litro de suco e o dividiu igualmente entre 
5 copos. Quanto foi colocado em cada copo?

FRAÇÃO  1 
 2

 litro  1 
 4

 de litro  2 
 4

 de litro  3 
 4

 de litro  4 
 4

 de litro 1  1 
 2

 litro

MILILITROS

MILILITROS 350 800 20 1.750 3.900 5

LITROS

250 ml 600 ml 1,25 l 2 l

Andressa Rodrigues do Rosário
E.M. Agnelo da Silva Braga
São Félix do Coribe
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MEDIDAS E FRAÇÕES

  Observe as jarras a seguir. Todas têm capacidade para 2 litros. 

A)  Em seu caderno pessoal, escreva como se lê a quantidade de suco de  
cada jarra.

 
B)  Quantos litros de suco há nas quatro jarras juntas?
 
C)  Quanto falta de suco em cada jarra para completar 2 litros? 

  Num supermercado, a água mineral é vendida em quatro tipos de 
embalagem diferentes, com os seguintes preços: 

 

l  Junto com suas colegas e seus colegas, descubra quanto custa o litro da água 
em cada tipo de embalagem. Copie o quadro abaixo em seu caderno pessoal 
e complete-o.

TIPO DE EMBALAGEM PREÇO TOTAL PREÇO POR LITRO

500 ml R$ 1,25

1,5 litro R$ 2,70

5 litros R$ 6,00

6 litros R$ 6,72

  De acordo com as informações de medida destacadas em cada garrafa, 
copie em seu caderno pessoal as afirmações verdadeiras.

 
A)  Nas duas garrafas, os números registrados depois da vírgula indicam uma 

fração do litro.
 
B)  A segunda garrafa tem exatamente 1 litro de suco a mais que a primeira.
 
C)  A primeira garrafa tem 1 litro e mais  1 

 4
  de litro de suco ou 1  1 

 4
 l.

 
D)  A segunda garrafa tem 2 litros e mais 5 mililitros de suco.
 
E)  A segunda garrafa tem 2 litros e mais 500 mililitros de suco.
 
F)  A quantidade de suco da segunda garrafa pode ser representada da  

seguinte forma:  2  1 
 2

 l.
 
G)  A segunda garrafa tem o dobro de suco que a primeira.

  Copie no caderno pessoal a opção que indica a maior quantidade descrita 
em cada linha.

A)    3 
 4

 de litro de água ou 600 ml de água

B)   0,25 litro de leite ou  2 
 4

 de litro de leite

C)   2 litros de refrigerante ou 1,250 litro de refrigerante

D)   0,030 litro de xarope ou 50 ml de xarope             
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MEDIDAS E FRAÇÕES

  Observe a etiqueta a seguir e depois responda às questões propostas em 
seu caderno pessoal.
 

A)  A quantidade de batata foi indicada da seguinte forma: 0,905 kg. Escreva por 
extenso como essa informação é lida.

B)  Quanto falta a essa quantidade de batata para completar 1 kg?

C)  Quanto pagaria uma pessoa que comprasse  1 
 2

 kg dessa mesma batata? 
Explique.

  Giovana foi no mercado comprar laranja para sua mãe, mas a informação 
sobre o peso das laranjas ficou borrada na etiqueta. Com base nas demais 
informações apresentadas, como ela descobriu se havia mais de 1 kg ou menos 
de 1 kg de laranja no pacote? Explique. 

 

  Veja o que Giovana disse sobre as laranjas do pacote no qual foi colocada 
a etiqueta acima.

l  Converse com sua colega ou seu 
colega de dupla sobre a afirmação 
de Giovana. Vocês concordam com 
ela? Explique por escrito em seu 
caderno pessoal.

  Entre os produtos vendidos no supermercado, quais são comercializados 
pela massa (peso)? Registre o maior número de produtos que você lembrar, 
depois compare o registro que você e seu grupo fizeram com os feitos por 
outros grupos.

  Em alguns supermercados, são usadas balanças que imprimem uma 
etiqueta, contendo informações sobre o produto pesado.

l  Com a ajuda de um adulto que more com você, consiga uma etiqueta desse 
tipo e traga-a para a escola.

  Reúna-se com três colegas e comparem as informações presentes nas 
etiquetas que vocês trouxeram, observando o que elas têm em comum ou de 
diferente. 

l  Quais informações estão presentes em todas as etiquetas? Registre tudo o que 
for dito em seu caderno pessoal e depois discuta sobre o significado dessas 
informações com suas colegas, seus colegas e a professora, ou o professor.

Fo
to

: i
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6155 BATATA LAVADA . HORTIFRÚTI

PREÇO TOTAL EM R$               3,43

XXXXXXXXXXXXXXXX

PESO: 0,905 kg

Preço/kg: R$ 3,80

6080 LARANJA-PERA . HORTIFRÚTI

PREÇO TOTAL EM R$              3,12

XXXXXXXXXXXXXXXX

PESO: 

Preço/kg: R$ 2,20

EU ACHO QUE  
NESTE PACOTE TEM MAIS  

DE 1 QUILO E MEIO  
DE LARANJA.
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MEDIDAS E FRAÇÕES

  Observe as informações destacadas nas duas etiquetas:

l  Converse com suas colegas, seus colegas e a professora, ou o professor, 
sobre o significado da vírgula usada nos números destacados. Depois, registre 
as conclusões em seu caderno pessoal.

  Os números abaixo mostram o peso de dois pacotes com um mesmo tipo 
de carne (sem ossos):

l  Em qual deles há mais carne? Explique por escrito em seu caderno pessoal 
como você descobriu.

  Nas atividades anteriores, você e sua turma trabalharam com medidas 
de capacidade e de massa. Você percebeu alguma semelhança na forma de 
registrar as medidas relacionadas a essas grandezas? Converse com suas 
colegas, seus colegas e a professora, ou o professor, sobre essa questão. 
Depois, vocês vão produzir um texto coletivo para registrar o que foi aprendido 
sobre esses sistemas. A professora, ou o professor, fará o registro do texto no 
quadro para que você copie em seu caderno pessoal.

PEITO DE FRANGO

DATA:             24/09/16

OPER.:   123456789012

TARA:                0,023 kg 

PESO:               3,260 kg

PREÇO/kg:         R$ 9,50

VALIDADE:       25/09/16

( 0 1 ) 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 9 7 7 ( 1 7 ) 1 2 0 8 2 3

TOTAL R$

30,97

BANANA-NANICA
EMBALADO EM: 23/09/16
VÁLIDO ATÉ:       25/09/16

TARA:          0,022 kg
PESO:         0,410 kg
PREÇO (kg)   R$ 4,96

2 050100002044

TOTAL R$

2,04

2,005 kgA) 2,5 kgB)

Rosa Maria Nascimento Santos
E.M. Luiz Viana Filho
Andaraí
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TERRITÓRIO CHAPADA
Prefeitura Municipal de Andaraí 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Boninal
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Ibitiara
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Iraquara
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Mucugê
Secretaria Municipal de Educação e Esportes

Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Seabra
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Souto Soares
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Tapiramutá
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Prefeitura Municipal de Xique-Xique
Secretaria Municipal da Educação e Cultura


