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14 MUNICÍPIOS  
JUNTOS PELA EDUCAÇÃO
Querida professora, querido professor! 

Com vocês e por vocês, algumas redes municipais 
de ensino assumiram – umas há 21 anos, outras há 
menos tempo – um compromisso com a educação 
pública de qualidade. Esse compromisso foi firmado 
em uma parceria com o Instituto Chapada de Educação 
e Pesquisa (Icep) – naquela época, um projeto ousado 
que reunia educadoras e educadores sonhadores. 

De lá para cá, só houve crescimento: o projeto virou 
instituto e, de mãos dadas com os municípios, foi 
formado um território colaborativo, que tem trazido 

respostas positivas em relação ao que é o propósito 
de nossa existência: o direito das estudantes e dos 
estudantes de aprender – muito e bem – na escola 
pública.

A trajetória marcada por tantas conquistas teve, em 
2018, a consolidação de um trabalho que desde 
2014 vem acontecendo de forma sistemática nas 
14 redes parceiras: a formação continuada de 
educadoras e educadores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental em Matemática. E eis que surgem os 
dez cadernos pedagógicos – cinco para alunas e 
alunos e cinco para professoras e professores. 
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Para essa construção, foram realizados cinco Grupos 
de Trabalho Territorial (GTT), que envolveram equipes 
técnicas – diretoras e diretores pedagógicos e 
supervisoras e supervisores técnicos dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. As reuniões aconteceram em 
Seabra, no coração da Chapada Diamantina. Nesses 
espaços, as equipes refletiram sobre a concepção 
do ensino da Matemática e elaboraram e qualificaram 
sequências didáticas para compor o material. No 
retorno às cidades, a equipe local tinha a incumbência 
de realizar Grupos de Trabalho Municipal (GTM), 
com a colaboração direta de todas as educadoras e 
todos os educadores com a respectiva coordenação 
pedagógica. Novamente, as sequências didáticas 
eram analisadas à luz da cultura e do conhecimento 
locais, a fim de receber novas contribuições. Assim 
se concretizou a participação de todas as educadoras 

e educadores, de todas as redes participantes, 
na construção deste material, que agora será de 
suma importância para aprofundar o conhecimento 
matemático de todas as alunas e todos os alunos.

A expectativa pela chegada dos cadernos foi 
grande, principalmente porque desejávamos ver 
concretizada, no visual de suas páginas, uma 
identidade que começa local e atinge o global. 
Conseguimos, você verá! 

Ao Icep, nossa gratidão pela ousadia de desafiar a nós, 
secretárias e secretários de Educação dos municípios 
parceiros, nessa colaboração construtiva tão esperada 
pelas educadoras e pelos educadores do território. Ao 
Itaú Social, nosso agradecimento pela oportunidade de 
empreender junto a nós, tornando esse sonho possível. 

Às prefeitas e aos prefeitos, nossa gratidão 
por confiar a missão de cuidar da qualidade da 
educação pública e seguir, de mãos dadas, com 
todos os atores que compõem a rede educacional 
de cada município. Ao longo desta trajetória, 
foram muitas as mudanças políticas, porém o 
compromisso com a qualidade da educação 
oferecida a cada criança desta rede sensibilizou 
cada gestora e cada gestor.

A semente foi lançada! Aproveite o material,  
pesquise, calcule, dialogue com as colegas e os 
colegas sobre as situações-problema aqui sugeridas.  
E, principalmente, acredite no potencial que, juntas 
e juntos, temos para seguir conquistando índices e 
futuros cada vez melhores para cada uma e cada um 
que frequentam as escolas deste território.

Um forte abraço cheio de confiança! Bom trabalho!
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UM EXEMPLO DE  
CONSTRUÇÃO COLETIVA

Cara professora e caro professor,

Desde 1997, o Território Chapada Diamantina – o 
primeiro Arranjo de Desenvolvimento Educacional 
(ADE) que o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa 
(Icep) formou e no qual atuou – assumiu que educação 
é coisa seriíssima. Tão séria que exige de todas e 
todos – gestoras e gestores públicos, educacionais 
e escolares; educadoras e educadores; profissionais 
de apoio; estudantes e comunidade – o compromisso 
e a força colaborativa para transformar desafios em 
oportunidades de desenvolvimento e sucesso, tanto no 
âmbito escolar quanto nas aprendizagens das alunas e 
dos alunos e das professoras e dos professores.

Mais uma vez, esse grupo de profissionais da sala 
de aula e os membros das equipes técnicas e das 
secretárias e secretários de Educação unem-se para 
contar à Chapada, à Bahia e ao Brasil que é possível, 
em território colaborativo, inovar sempre, inclusive 
na construção de materiais didáticos. O Caderno 
de Matemática que você tem em mãos nasceu de 
um trabalho consistente de discussão das práticas 

pedagógicas existentes nas escolas. Professoras 
e professores, coordenadoras pedagógicas e 
coordenadores pedagógicos, diretoras e diretores 
escolares e membros da equipe técnica das secretarias 
municipais de Educação reuniram-se durante o 
segundo semestre de 2018 para discutir os temas 
das sequências didáticas e os encaminhamentos 
das atividades que serão propostas para as turmas 
de 1º ao 5º ano das 14 redes municipais de ensino 
que participaram do projeto. E todas as sequências 
didáticas e atividades, claro, envolvem a sensibilidade 
e a beleza do contexto desses municípios da Chapada 
Diamantina, com seus espaços e culturas peculiares. 

A construção territorial de um Caderno de Matemática 
como este ancora uma rica possibilidade: a de cada 
estudante encontrar, aqui nestas páginas, elementos 
que permitem reconhecer a sua cidade; porém, caso 
venha a se deslocar para outro município da região, 
não perderá o vínculo com o material por causa do 
currículo unificado, vivo e coerente com as diretrizes 
pedagógicas da nova Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC).

A elaboração dos Cadernos de Matemática contou, além 
da participação das equipes técnicas das 14 secretarias 
municipais de Educação, com a importante parceria 
do Itaú Social, instituição que acreditou nos sonhos 
coletivos de nossas educadoras e nossos educadores, 
apoiando e viabilizando esse projeto.

Ficará na lembrança de todas e todos os momentos 
preciosos de reflexão e convivência com as professoras 
e os professores na elaboração das propostas didáticas 
com as quais você trabalhará durante o ano. Um dos 
educadores ressaltou: “É impressionante como aprendo 

com essa parceria e o quanto consigo rever toda a 
minha prática de ensino dessa disciplina”.

Nessa perspectiva, o desejo é de que 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. 

Parabéns às envolvidas e aos envolvidos! 
Recebam todos o meu carinho e respeito de sempre.
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O CADERNO DO ALUNO
Vamos ver aqui como estão organizados  
os Cadernos do Aluno e do Professor que vão 
acompanhar você e sua turma durante todo  
o ano. O Caderno do Aluno traz sequências 
didáticas, abordando todos os eixos da  
disciplina. Ao lado do enunciado, estão dois 
ícones: um indica o objetivo e o outro a  
organização da turma (leia as legendas ao lado  
e o infográfico abaixo). Essas indicações estão 
mais detalhadas nas orientações didáticas  
(leia a página ao lado).

l  Ícones indicam o objetivo 
da atividade e o modo de 
organização da turma.

l  Quadro com conceitos 
ou curiosidades sobre 
o tema da sequência 
didática.

l  Enunciado  
da atividade.

ORGANIZAÇÃO DO 
CADERNO DO ALUNO

100 MATEMÁTICA 1014º ANO 

QUE ÂNGULO É ESSE?

    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 os 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, surf 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  

de volta

 3 
 4  

de volta

ou 1 volta

O SEU CADERNO
Agora você vai conhecer a organização deste 
caderno. Para começar, está o texto O Trabalho de 
Matemática na Escola (página 14). Ele é colocado logo 
no início para que você o leia antes de iniciar o ano 
letivo. Essa leitura é fundamental para ficar por dentro 
das bases teóricas que norteiam as propostas aqui 
apresentadas. 

Em seguida, está a reprodução das páginas do 

Caderno do Aluno, sequência a sequência, com as 
respectivas orientações didáticas (leia o infográfico 
abaixo). Na abertura de cada orientação, estão os 
objetivos da sequência didática, o tempo estimado 
e o material sugerido para realizá-la. Em seguida, as 
orientações de cada uma das atividades para que 
possa trabalhá-las da melhor maneira possível.

Veja como o material está organizado e boa aula!

l  Esta margem aparece 
sempre que houver a  
reprodução das páginas 
do Caderno do Aluno.

l  A etiqueta colorida traz  
o número correspondente 
à página do Caderno  
do Aluno.

ORGANIZAÇÃO DO CADERNO DO PROFESSOR
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794º ANO 

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.

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 79

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 78
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OBJETIVOS 
l  Explorar números racionais como uma nova classe de 

números, que lhes possibilitará resolver problemas 
para os quais os números naturais se mostram 
insuficientes.  

l  Usar as frações para expressar o resultado de 
medições e de divisões não exatas. 

l  Estabelecer relações entre as partes e o todo.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Fração (resultado de uma medição, relação parte- 

-todo, resultado de uma repartição). 
l  Medidas de comprimento (uso de unidades não 

convencionais). 
l  Medidas de tempo (biênio, década, século e milênio).

MATERIAL NECESSÁRIO
l  Palitos de picolé.
l  Reprodução de cédulas de dinheiro. 

TEMPO ESTIMADO
l Dez aulas.

INTRODUÇÃO

Desde o início da escolaridade, as crianças estudam, 
cada vez com maior profundidade, questões 
relacionadas aos números naturais. Ao chegar no 
4º ano, com essa importante trajetória numérica, 
iniciam o trabalho com os números racionais, que 
incluem representações fracionárias e decimais.

Os conhecimentos que as crianças constroem 
em torno das frações e dos decimais se apoiam 
fortemente no que já sabem sobre os números 
naturais. Ao mesmo tempo, ao resolver problemas 
que envolvem os números racionais, enfrentarão 
importantes rupturas em relação aos naturais, entre 
outras: considerar que nem todas as situações 
podem ser resolvidas usando números naturais; que, 
embora 3 seja menor que 4,  1 

 3
 é maior que  1 

 4
; que 

a escrita de um número pode conter mais algarismos 
que outra e, no entanto, o número pode ser menor 
(por exemplo, 1,93 é menor que 2). 

Nessa sequência didática, são propostas situações 
que procuram dar sentido a esses “novos números” 
para resolver problemas que, sem eles, não teriam 
solução.

A primeira atividade dessa sequência didática 
apresenta um problema cuja solução não pode ser 
obtida somente por meio dos números naturais. 
Nossa intenção é a de que as alunas e os alunos 
tenham a oportunidade de reelaborar algumas 
ideias sobre números que foram construídas até 
aqui. Uma delas é a ideia de sucessão. No universo 
dos números naturais, o número 2 sucede o 1, o 
3 sucede o 2, o 4 sucede o 3, e assim por diante. 
Ao se deparar com os primeiros problemas aqui 
apresentados, as crianças terão a oportunidade de 
perceber que há outros números entre o 1 e o 2, 
entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4, e assim por diante. 
São números de uma natureza diferente, com regras 

QUE NÚMERO USAR? diversas daquelas que usavam para operar com os 
números naturais. Portanto, conhecê-los implica uma 
reorganização de esquemas já construídos.

ATIVIDADES 

  

Depois que as crianças fizerem a leitura do texto e 
conversarem nas duplas sobre a situação relatada, 
promova uma discussão coletiva. Peça que falem 
sobre o caso e se alguém já se viu numa situação 
parecida, ou seja, se precisou medir alguma 
coisa sem ter os instrumentos adequados e como 
resolveu o problema. Pergunte se consideram uma 
boa solução o uso dos palitos e se era necessário 
que a mãe de Pedro tivesse também palitos com 
ela (bastaria um palito ou teria que ter a mesma 
quantidade usada por Pedro?). Depois, explore as 
respostas e promova uma discussão sobre elas. 

É possível que as ideias sejam semelhantes às  
apresentadas nas próximas atividades (uma vez que 
a sequência didática foi organizada com base em 
dados coletados em sala de aula), então, sugerimos 
que você as leia todas antes de continuar o trabalho. 
Caso isso aconteça, explore as ideias apresentadas 
pela turma antes de continuar. Você pode colocar 
as diferentes respostas no quadro e pedir que as 
crianças analisem cada uma, verificando se alguma 

delas informa a medida exata da mesa. Como elas 
ainda não conhecem os números fracionários, 
dificilmente conseguirão dar uma resposta exata. 
Então, podem analisar quais se aproximam mais 
da medida exata, as menos ou mais precisas. Não 
valide as respostas ainda; apenas coloque-as em 
discussão e ouça o que as crianças têm a dizer, 
sempre perguntando se as demais concordam ou 
não com as ideias apresentadas.  
É possível que alguma aluna ou algum aluno pensem 
na possibilidade de Pedro mandar uma foto para a 
mãe, o que, nesse caso, resolveria de imediato o 
problema. Coloque essa possibilidade em discussão, 
ressaltando que Pedro poderia ter feito isso, 
mas não o fez (talvez porque não pensou nessa 
possibilidade ou até mesmo o fez, mas a mãe não 
conseguiu carregar a foto, por exemplo).

  

Pergunte à turma quanto é “mais que 5 palitos”. 
É possível que algumas crianças digam que são 6 
palitos, mas provavelmente outras já apontarão para 
a possibilidade de serem 7, 8 ou até mais. Questione 
se, com essa informação, Ana Maria poderia pensar 
que eram 30 ou 40 palitos, por exemplo. Talvez 
as crianças relutem em concordar afirmando que 
seriam muitos palitos e que Ana Maria teria uma 
noção do tamanho da mesa (e elas terão uma certa 
razão). Entretanto, é importante que pensem na 
informação em si, independentemente do contexto. 

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

Ok, aguarde.

l  Os ícones indicam o 
objetivo da atividade e a 
maneira como a turma 
pode ser organizada para 
realizá-la.

l  Este número indica 
a atividade e, neste 
caderno, é seguido das 
respectivas orientações 
para realizá-la.

COMO É...

IMPORTANTE!
Assim como o Caderno do Aluno, este caderno não é consumível. Isso significa que, 
no fim do período letivo, ele deverá ser devolvido à escola para que outra professora, ou 
outro professor, possa usá-lo no próximo ano. Procure mantê-lo em bom estado – sem 
escrita nem páginas amassadas ou rasgadas – o ano todo. Lembre sempre a turma de 
cuidar bem dos cadernos para também devolvê-los no fim do ano.
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ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICA

O TRABALHO  
DE MATEMÁTICA  
NA ESCOLA
Cara professora e caro professor,

Este caderno apresenta algumas propostas que visam 
um trabalho de investigação matemática, de busca, 
ensaio e erro, que autorize as alunas e os alunos a 
explorar suas hipóteses e procedimentos sem medo 
de errar. O Caderno do Professor é um apoio para o 
seu planejamento, e o Caderno do Aluno não deve 
ser a única fonte de investigação e descoberta das 
alunas e dos alunos. As diferentes propostas aqui 
apresentadas podem ser enriquecidas com a sua 
experiência e a de suas colegas e seus colegas, o 
processo de aprendizagem e a reflexão permanente 
sobre prática.

Aprender por meio da resolução  
de problemas 

Um dos princípios adotados neste caderno é que as 
alunas e os alunos aprendem Matemática fazendo 
Matemática. Para isso, é preciso que as situações 
propostas apresentem certo grau de dificuldade. Isso 
significa que a complexidade das situações deve ser 
tal que os conhecimentos que as alunas e os alunos 
possuem não sejam suficientes para resolvê-las 
totalmente e, ao mesmo tempo, permitam que eles 
desenvolvam algumas formas iniciais de resolução, 
mesmo que equivocadas ou pouco eficientes. Assim, 
não se espera que as crianças resolvam as situações 
corretamente na primeira tentativa. Ao contrário, é a 

dificuldade do problema que promove a oportunidade de 
aprender algo novo. 

A possibilidade de abandonar um ensaio e começar 
de novo com outros recursos faz parte do processo 
de resolução de problemas. As estratégias usadas 
inicialmente pelas alunas e pelos alunos – inclusive as 
erradas e as abandonadas – são o ponto de partida 
para a construção do conhecimento.

Durante a exploração de um novo problema, quando 
ainda não têm recursos elaborados para enfrentá-lo, as 
crianças costumam recorrer aos desenhos ou outras 
representações gráficas. Muitas vezes, essas primeiras 
aproximações estão distantes do que a professora, 
ou o professor, espera ensinar. No entanto, para que 
cada uma e cada um construam o conhecimento 
de forma compreensiva, é fundamental que todas 
e todos possam pensar e produzir estratégias e 
representações próprias mesmo que sejam pouco 
econômicas ou diferentes das convencionais. 

Por isso, ao resolver as atividades que têm em mãos, 
as alunas e os alunos poderão decidir o que e de que 
maneira registrar – por exemplo, usando risquinhos, 
escrevendo números ou desenhando símbolos. Uma 
certa heterogeneidade de formas de representação é 
um indicador de que as estudantes e os estudantes 
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estão assumindo os problemas como próprios e 
tomando decisões. É o trabalho didático realizado na 
escola que contribuirá para que as formas iniciais de 
resolução sejam abandonadas em favor de estratégias 
mais elaboradas e próximas ao saber matemático 
socialmente construído. 

“Que é estudar matemática? Minha resposta 
global é que estudar matemática é 
efetivamente fazê-la, no sentido próprio do 
termo; construí-la, fabricá-la, produzi-la, seja 
na história do pensamento humano ou na 
aprendizagem individual. Não se trata de fazer 
com que os alunos reinventem a matemática 
que já existe senão de comprometê-los num 
processo de produção matemática em que 
a atividade que eles desenvolvam tenha o 
mesmo sentido que o dos matemáticos que 
forjaram os conceitos matemáticos novos.” 
(CHARLOT, B. A epistemologia implícita nas 
práticas do ensino da matemática, conferência 
realizada em Cannes, 1986)

Para instalar um trabalho dessa natureza, é fundamental 
que você selecione e proponha problemas que convidem 
à exploração, para que a turma se envolva em um 
projeto próprio de investigação, utilizando os recursos 
disponíveis e que, durante esse processo, você promova 
a interação entre as crianças. Para que todas e todos 
busquem com autonomia os próprios recursos para 
resolver um problema, é preciso que tenham tempo 
para pensar sem ter acesso à resposta correta ou aos 
melhores recursos de resolução.

Explicar e argumentar nas aulas  
de Matemática

A resolução de um problema é um ponto de partida 
para a construção de novos conhecimentos, porém  
ela precisa estar aliada a um trabalho de 
aprofundamento. Ou seja, a resolução de um problema, 
por si só, é insuficiente para promover a construção  
de novos recursos. 

A organização das aulas deve ser planejada de acordo 
com as intenções pedagógicas frente a cada situação. 
Às vezes, é importante propor um trabalho individual 
para que cada criança tenha a oportunidade de 
interagir apenas com o problema e acesse os próprios 
conhecimentos. Em outras palavras, é conveniente 
trabalhar em duplas ou pequenos grupos para promover 
intercâmbios no momento da resolução. Também é 
importante organizar momentos coletivos, com toda 
a turma, voltados para a análise sobre a exploração 
realizada, as relações identificadas, os recursos 
elaborados ou os abandonados. Reconhecer, colocar em 
palavras e encontrar explicações para os procedimentos 
usados ou para as relações estabelecidas, interpretar 
resoluções de colegas e identificar erros é fundamental 
nesse processo. A socialização das estratégias 
e o intercâmbio entre as crianças constituem-se 
ferramentas potentes para gerar um clima de atividade 
intelectual compartilhada, por meio da qual as crianças 
poderão, progressivamente, construir certas ideias 
sobre o que é Matemática, como se faz Matemática na 
escola e sobre como são capazes de fazer Matemática. 

Ao trabalhar coletivamente, corre-se o risco de que as 
alunas e os alunos com mais recursos deem respostas 
mais rápido, sem esperar as colegas e os colegas que 
precisam de tempo para pensar sobre a estratégia.  
Por isso, sua intervenção é necessária, a fim de garantir 
espaço para a exposição de todas e todos e o debate 
de ideias. Esses momentos não são de uma simples 
correção de atividades, em que as alunas e os alunos 
enfrentam o êxito ou o fracasso imediato. Ao contrário, 
devem ser para a turma analisar as formas de resolução 
e os resultados encontrados e refletir sobre eles.  
A incerteza inicial se reduz nesse espaço de interação, 
com a turma identificando diferentes maneiras de 
abordar o mesmo problema e as relações entre as 
estratégias e descartando as que não permitiram chegar 
ao resultado. Também faz parte desse processo analisar 
a economia dos recursos usados. Esse é o momento 
de você apresentar outros (convencionais ou não) que 
não foram utilizados por suas alunas e seus alunos, 
convidando a turma a novas análises e reflexões.



16 MATEMÁTICA – PROFESSOR

ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICA

Seu papel é fundamental nessas interações. É você 
quem favorece a análise e discussão entre as crianças, 
organiza os intercâmbios, seleciona os erros que serão 
objeto de análise e promove a comparação entre os 
recursos usados, para tornar mais explícitas possíveis as 
relações matemáticas envolvidas e que, talvez, nem todas 
as crianças identificaram. Daí ser preciso organizar um 
espaço coletivo para a transformação dos conhecimentos 
usados e produzidos em direção ao saber socialmente 
construído. Essa é uma tarefa complexa. Exige 
estabelecer pontes entre as produções genuínas das 
crianças e as relações que se pretende ensinar; envolve 
promover um complexo processo de criação coletiva, em 
que as alunas e os alunos produzem, transformam  
e ampliam conhecimentos.

Sequências didáticas como eixo 
organizador do caderno

O processo de construção de conhecimentos requer 
tempo e multiplicidade de ações. Aprender envolve um 
complexo e intenso trabalho de reconceitualizações 
sucessivas.

Assim, para que crianças possam colocar em jogo 
seus conhecimentos, testá-los, modificá-los, ampliá-los 
e sistematizá-los, é necessário um tempo de trabalho 
matemático ao longo do qual tenham a oportunidade de 
resolver e refletir sobre uma variedade de problemas 
próximos entre si. 

Esse trabalho precisa ser sistemático e envolver várias 
aulas para reorganizar as estratégias de resolução, 

estabelecer relações com outros conhecimentos, 
descartar estratégias erradas ou pouco eficientes e 
construir novos recursos. 

Para favorecer esse tipo de trabalho, este caderno 
apresenta sequências didáticas organizadas em torno das 
Unidades Temáticas propostas pela BNCC – Números, 
Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade 
e Estatística – que procuram integrar diferentes objetos 
de conhecimento ao longo de suas atividades. Exemplos: 
problemas aritméticos apoiados no contexto de medida; 
situações aditivas que propõem identificar regularidades 
no sistema de numeração; e problemas aditivos e 
multiplicativos sobre a base de tabelas e gráficos, 
integrando tratamento da informação. 

Você verá que algumas sequências didáticas foram 
organizadas com base em jogos, uma ferramenta 
para propor problemas e reflexões sobre determinado 
conteúdo. Elas têm o nome do próprio jogo.
Jogos também aparecem em algumas sequências 
didáticas como uma etapa de sistematização ou 
exercitação de conhecimentos trabalhados anteriormente. 

Outras sequências didáticas foram organizadas com 
base em contextos cotidianos, como forma de trazer 
um conhecimento matemático que circula socialmente 
para dentro da escola, favorecendo que as crianças se 
aproximem dele e construam novos níveis de elaboração. 

Há ainda sequências didáticas que giram em torno de 
contextos puramente matemáticos, a fim de favorecer a 
observação e análise de regularidades, aprofundamento e 
generalização de determinados conteúdos.

A decisão sobre trabalhar simultânea ou sucessivamente 
com as sequências didáticas cabe ao grupo de 
educadoras e educadores da escola. O importante  
é usar o material e estudar cada sequência didática, 
recorrendo a outros materiais quando necessário, para 
poder planejar bem as suas aulas.

Bom trabalho!
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134º ANO 

MULTIPLICAR E DIVIDIR

MULTIPLICAR  
E DIVIDIR

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 13
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154º ANO 

MULTIPLICAR E DIVIDIR

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

14 MATEMÁTICA

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.

ENTRADA

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 15

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 14
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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

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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16 MATEMÁTICA

  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 =  

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 17

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 16
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194º ANO 

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.

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.

18 MATEMÁTICA

  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

Kaike
E.M. Luiz Viana Filho 
Andaraí

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 19

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 18



24 MATEMÁTICA – PROFESSOR 25PROFESSOR – 4º ANO 

R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 D
O

 C
A

D
E

R
N

O
 D

O
 A

L
U

N
O

R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 D
O

 C
A

D
E

R
N

O
 D

O
 A

L
U

N
O

214º ANO 

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?

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

20 MATEMÁTICA

    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 =

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 21

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 20
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234º ANO 

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 =   

D) 82 x 17 =   

E) 123 x 12 =   

F) 285 x 15 =   

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

22 MATEMÁTICA

  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

José

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 23

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 22
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OBJETIVOS 
l  Adquirir recursos para reconstruir rapidamente os 

resultados das multiplicações básicas.
l  Resolver multiplicações e divisões apoiando-se 

nas propriedades das operações e do sistema de 
numeração.

l  Sistematizar o funcionamento do algoritmo da 
multiplicação.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Sistematização e ampliação do repertório de 

multiplicações.
l  Exploração das relações de proporcionalidade 

envolvidas nas multiplicações.
l  Uso da propriedade distributiva da multiplicação em 

relação à adição e à subtração.  

TEMPO ESTIMADO
l Quinze aulas.

MATERIAL SUGERIDO
l  Tabela de Pitágoras para completar (uma por aluno).
l  Cartolina ou papel metro para confecção de cartaz 

com a Tabela de Pitágoras.

INTRODUÇÃO
A primeira parte dessa sequência didática retoma 
o trabalho realizado com a tabuada no 3º ano. O 
propósito não é fazer com que a turma memorize a 
Tabela de Pitágoras, mas que consiga estabelecer 
distintas relações entre os produtos da multiplicação. 
Assim, é importante que cada estudante busque o 
procedimento que seja mais fácil a fim de recuperar 
rapidamente um produto de que não lembra, superando 
um procedimento que é muito difundido entre as 
crianças de começar a recitar toda a tabuada até 
chegar ao resultado desejado. 

A segunda parte ajudará as alunas e os alunos a se 
apoiar nas multiplicações conhecidas para resolver 
cálculos mais complexos. 

Por fim, a terceira parte apresentará e discutirá a 
técnica convencional da multiplicação. Os cálculos a 
seguir, por exemplo, são equivalentes e válidos:

 450
    x14
 1.800 (4 x 450)
 4.500 (10 x 450)
 6.300

 450
    x14
 4.500 (10 x 450)
 1.800 (4 x 450)
 6.300

Os diferentes algoritmos podem conviver na sala 
de aula. É interessante que as alunas e os alunos 
saibam que é mais comum iniciar o cálculo pelas 
unidades – ou “deixar um lugar” no produto das 
dezenas –, mas também é importante que entendam 
que essas não são as únicas maneiras de multiplicar 
nem são imprescindíveis. 

Fundamental mesmo é entender as razões implícitas 
nos modos de calcular mais utilizados e saber 
que existem diferentes formas de fazer esse 
procedimento, de acordo com o tempo e a cultura. 

MULTIPLICAR E DIVIDIR A análise da propriedade distributiva da multiplicação 
permite identificar as razões pelas quais é preciso 
“deixar o lugar” quando se multiplica por dois 
algarismos e compreender a arbitrariedade de 
iniciar o cálculo pelas unidades. A ideia é que você 
proponha essas etapas em diferentes épocas do 
ano para que as crianças retomem o que fizeram e 
avancem nas aprendizagens.

ATIVIDADES
1ª PARTE
A TABELA DE PITÁGORAS

 
 a 

Essas primeiras atividades têm como objetivo 
revisitar o trabalho em torno das tabuadas realizado 
no 3º ano e, ao mesmo tempo, estabelecer novas 
relações entre as tabuadas e entre a adição e a 
multiplicação. 

Antes de a turma iniciar a resolução, certifique-
-se de que as crianças interpretam adequadamente 
a representação dos dados que estão na forma de 
tabela e, se for preciso, explique como interpretar 
essa organização. Peça para que completem a 
tabela utilizando as estratégias que conhecem. Não 
saber a tabuada do 6, por exemplo, não deve ser 
um obstáculo para o preenchimento da tabela da 
montanha-russa. 

Depois que as crianças terminarem de preencher 
as duas primeiras tabelas – ou todas –, compartilhe 
as diferentes estratégias encontradas por elas. 
Se julgar pertinente, proponha uma forma inédita 
no grupo, submetendo-a à análise coletiva e 
esclarecendo que pode ser uma a mais no conjunto 
de possibilidades.

Para completar uma das tabelas de 
proporcionalidade (a da montanha-russa, por 
exemplo), os procedimentos podem ser os seguintes:
l  Se o valor de 1 volta é conhecido, é possível 

estabelecer o de qualquer quantidade de voltas por 
adições sucessivas. 

l  Sabendo o valor de 3 voltas, também é possível 
estabelecer o valor total de 4, acrescentando 6. 

l  Para 8 voltas, é possível fazer o dobro de 24 ou  
8 vezes 6. 

l  Para completar a coluna correspondente a 9 voltas, 
é possível fazer 3 vezes 18, ou 9 vezes 6. 

l  Para completar o valor de 12 voltas, é possível 
fazer o dobro do total de 6 voltas; o triplo do total 
de 4 voltas; o quádruplo do total de 3 voltas. Ou 
partir de 60 (que é o total de 10 voltas) e somar 
6 e depois outros 6; a soma de 2 totais para 10 
voltas e para 2 voltas.

l  Se a coluna correspondente a 12 (R$ 72,00) foi 
completada, é possível estabelecer que R$ 78,00 
correspondem a 13 voltas.

Vale analisar também que sempre é possível 
completar o valor total multiplicando a quantidade 
de voltas por 6. É importante que, nesse momento, 
seja analisado o significado dessa multiplicação no 
contexto do problema. Por exemplo, 9 x 6 significa  
9 voltas de R$ 6,00 cada uma.

O preenchimento desse tipo de tabela é uma 
oportunidade para iniciar a análise da propriedade 
comutativa da multiplicação. Para isso, detenha-se 
no valor de 4 voltas a R$ 6,00 cada uma e identifique  
6 + 6 + 6 + 6 = 24 como um cálculo que permite 
encontrar esse resultado e apresentar a seguinte 
situação:
l  Para calcular o conteúdo de 4 voltas de R$ 

6,00, um aluno fez: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4.  
O cálculo está correto. Como ele pensou  
para chegar a ele?

QUANTIDADE  
DE VOLTAS

1 2 3 5 8 9 10 12

MONTANHA- 
-RUSSA

R$ 6 R$ 24 R$ 42
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No entanto, não se espera que a turma formule a 
propriedade comutativa da multiplicação. O objetivo 
aqui é analisar a possibilidade de calcular o valor de 
4 voltas de R$ 6,00 contando: R$ 6,00 de cada uma 
das 4 voltas, o que leva ao cálculo 6 + 6 + 6 + 6  
(4 x 6); ou R$ 1,00 para cada uma das 4 voltas; 
depois outro, e assim até completar os R$ 6,00  
por volta (contando R$ 4,00 a cada volta), o que  
leva à conta 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 (6 x 4).

A ideia é que as crianças concluam que uma 
multiplicação pode ser escrita por meio de uma 
adição, mas não é qualquer adição que pode ser 
escrita por meio de uma multiplicação.

 

Reproduza a Tabela de Pitágoras incompleta em uma 
cartolina ou papel metro para apresentá-la à turma. 
Explique que essa organização permite ordenar os 
resultados das multiplicações dos números até 10. 
Aproveite para mostrar, com alguns exemplos, como ela 
pode ser preenchida. Depois, proponha que as crianças 
copiem a tabela no caderno pessoal – ou forneça cópias 
– e comecem completando-a pelos quadradinhos cujos 
resultados são lembrados facilmente. Vá anotando 
esses resultados no cartaz. É esperado que alguns 
espaços fiquem em branco, pois referem-se àqueles que 
as crianças não se recordam. 

Em outro momento, proponha que todas e todos 
completem a coluna do 5 no caderno pessoal e faça 
a análise coletiva, de maneira que possam observar 
e concluir algumas regularidades como:
l  Essa é uma tabuada fácil, porque todos os 

números terminam com 0 ou 5.
l  Se percorrermos a tabela de 2 em 2, depois 

do 10 (5 x 2), encontramos a tabuada do 10.
l  Se percorrermos a tabela de 2 em 2, depois 

de um número que termina em 5, “caímos” 
em outro número terminado em 5, que é o 
resultado de ter somado 10 ao anterior.

l  Os resultados da tabuada do 5 são a metade 
dos correspondentes na tabuada do 10.

Você pode propor o mesmo trabalho analisando a 
coluna e a fileira do 10. Se esses espaços já tiverem 

sido completados pelas alunas e pelos alunos, passe 
direto para a análise, fazendo perguntas do tipo: 
l  Como são os números dessa coluna? 
l  O que acontece com eles? 
l  Que relação há entre o 3 do 30 e 3 vezes 10 

ou 3 x 10?

Para as alunas e os alunos que preencherem 
rapidamente o resultado das multiplicações, 
proponha que “estiquem” a coluna do 10 até 10 x 19, 
por exemplo, e pergunte: 
l  O que acontece? Por quê? 
l  Podem dar rapidamente o resultado de  

25 x 10? 64 x 10?

Organize outros momentos coletivos para analisar 
a relação entre os resultados de diferentes fileiras e 
colunas. Comparar, por exemplo, as tabuadas do 2, do 
5 e do 7; do 10 e do 9 etc. Um aspecto central é fazer 
com que as alunas e os alunos reflitam sobre como usar 
os resultados de que se lembram para encontrar outros, 
com base nas relações entre as fileiras e as colunas 
dessa tabela. Por exemplo, as relações entre: 
l  As fileiras ou as colunas do 2 e do 4, em que 

os resultados da segunda são o dobro dos da 
primeira; ou entre o 4 e o 8; entre o 3 e o 6;  
entre o 5 e o 10. 

l  As fileiras ou as colunas do 2 e do 8, em que os 
resultados da segunda são o quádruplo dos da 
primeira. 

l  As fileiras ou as colunas do 9 e do 3, em que os 
resultados da primeira são o triplo dos da segunda. 

l  A fileira ou a coluna do 7 com as colunas do 3 e 
do 4, em que os resultados da primeira podem 
ser obtidos somando os resultados dessas duas 
últimas etc.

Segundo Horacio Itzcovich, pesquisador e professor 
de Matemática da Universidade de Buenos Aires, 
os produtos representados na Tabela de Pitágoras 
podem se converter em objeto de análise e estudo 
durante muitas aulas. Com este objetivo, é possível 
propor perguntas como:
l  Algumas crianças de outra escola disseram 

que, se somarmos os números da coluna 
do 2 com os da coluna do 3, se obtêm os 
resultados da coluna do 5. Isso é verdade? 

l  Isso acontece com outros números?
l  Vocês observaram se há alguma coluna que é 

o dobro, o triplo ou o quádruplo de outra?

Essa tabela de dupla entrada pode ser usada como 
material de consulta, pois as alunas e os alunos 
podem utilizá-la para buscar resultados de cálculos 
que surjam de problemas propostos em outros 
momentos. Posteriormente, é possível reconstruir 
produtos utilizando as propriedades e as relações 
encontradas. Por exemplo: “Não sei quanto é 8 x 7, 
mas sei que é o dobro de 7 x 4. Ou posso fazer  
8 x 5 e 8 x 2, e somar os resultados”. 

Depois desse trabalho de análise e reconstrução,  
é possível sugerir a memorização com atividades  
e jogos diversos. Entre os recursos que as crianças 
devem dispor está a multiplicação pela unidade 
seguida de zeros, com problemas e cálculos  
de diferentes números x 10, x 20, x 30, x 100,  
x 200 etc.

Outro aspecto a analisar refere-se aos resultados 
encontrados com base em um eixo de simetria 
constituído por uma diagonal da tabela. Isso é 
baseado na comutatividade da multiplicação e 
permite reconstruir uma metade da tabela tendo-se  
o conhecimento da outra metade. É possível também 
observar o que acontece com as fileiras e as colunas 
do 0 e do 1, para concluir o que acontece quando se 
multiplica por esses algarismos, respectivamente.

Buscar diferentes multiplicações que cheguem ao 
mesmo resultado (24, 18, 30, 32, 36 etc.) é outra 
possibilidade. Com isso, espera-se concluir, junto 
às alunas e aos alunos, sobre a importância de 
conhecer os procedimentos para a reconstrução 
de um produto, reconhecendo que eles permitem 
formar a tabela pitagórica. Ter esses procedimentos 
na memória ajuda a fazer cálculos com mais rapidez. 

 
 e 

Para que as alunas e os alunos memorizem o 
repertório multiplicativo, é preciso propor um 
trabalho sistemático em sucessivas oportunidades. 

Para tanto, você pode pedir que anotem as tabuadas 
ou as multiplicações de que se lembram facilmente 
de memória – assim, não precisam voltar a calcular a 
cada vez – e quais são mais difíceis de recordar. Nos 
momentos coletivos, as crianças podem apresentar 
as multiplicações em que encontraram dificuldade 
e, juntas, buscar dicas que permitam lembrá-las, 
sempre com base nas diferentes relações. Essas 
dicas devem ser registradas no caderno pessoal. 

O objetivo das questões 5 e 6 é fazer com que as 
crianças utilizem o que aprenderam e estabeleçam 
novas relações entre as multiplicações. Você pode 
propor um jogo para consolidar essa aprendizagem. 
Ele consiste em apresentar uma tabela pitagórica 
completa e tampar alguns produtos. As crianças 
devem anotar no caderno pessoal os resultados 
ocultos sem consultar a Tabela de Pitágoras. Outra 
possibilidade é apresentar tabelas completas com 
alguns erros e propor que os corrijam.

2ª PARTE
PARA RETOMAR O QUE FIZEMOS

 

Com essa atividade, sua turma vai retomar os 
resultados da tabuada de que dispõe de memória  
e usá-los para encontrar aqueles sobre os quais tem 
dúvidas. Por isso, vale a pena apresentar essa etapa 
da sequência didática em outra época do ano.

Incentive as alunas e os alunos a preencher a 
tabela com tudo o que sabem e depois procurar, 
nela mesma, elementos que ajudem a encontrar o 
que falta. É possível fazer isso somando o número 
pelo qual é multiplicada a tabuada ao último 
resultado conhecido e, assim, encontrar o resultado 
seguinte – por exemplo, se o resultado de 7 x 5 é 
conhecido e há dúvida sobre 7 x 6, basta somar 7 
a 35 para chegar à solução dessa multiplicação. 
É possível que, analisando a tabela, esses valores 
sejam encontrados, pois a organização em filas e 
colunas faz com que a parte preenchida forneça 
os resultados da outra parte. Isso será tematizado 
na próxima atividade, mas não há problema se a 
discussão surgir antes.
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O objetivo dessa atividade é que as alunas e os 
alunos percebam que os resultados da parte 
branca da tabela “espelham” os da parte colorida, 
de maneira que o que está organizado em uma 
encontra-se organizado em linhas na outra.

 
 a 

O objetivo dessas atividades é familiarizar a turma 
com a organização das tabuadas no formato da Tabela 
de Pitágoras – caso esteja mais acostumada com 
a organização tradicional. Se alguém tiver dúvidas 
com relação ao termo “eixo de simetria”, explique o 
conceito – eixo de simetria é uma linha que divide uma 
figura em duas partes exatamente iguais – ou escolha 
um exemplo que faça sentido para as crianças, como 
mostrar a figura de um quadrado e pedir que dobrem 
ao meio formando dois triângulos iguais.

3ª PARTE
MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS  
DE 2 ALGARISMOS

 
 e 

Para que as crianças compreendam e saibam 
usar o algoritmo convencional da multiplicação, 

é importante que tenham experimentado muitas 
multiplicações por números terminados em zero. 
Por isso, trabalhe a sequência didática O Nosso 
Sistema de Numeração antes de propor essa 
terceira parte.

O objetivo das atividades 1 e 2 é discutir uma forma 
de simplificar uma multiplicação substituindo-a por 
duas ou mais multiplicações pelo mesmo número, 
desde que seja respeitada a condição de que a soma 
do primeiro fator das multiplicações propostas dê 
o mesmo número que o primeiro fator da original. 
Esse debate, além de alimentar o desenvolvimento 
de estratégias pessoais de cálculo, leva à reflexão 
sobre a lógica do algoritmo da multiplicação. 

A ideia é que primeiro as crianças resolvam esse 
desafio em duplas e depois individualmente. Após 
resolverem a atividade 2, você pode recolher os 
cadernos e analisar quem ainda encontra dificuldade 
– e de que tipo – nessa decomposição.

Vale propor um debate entre todas e todos para 
socializar as diferentes possibilidades encontradas 
para decompor as multiplicações. Nesse momento, 
peça que as crianças formulem “dicas” que ajudem 
as colegas e os colegas a pensar em decomposições 
possíveis e anotá-las em um cartaz.

 
 e 

Antes de apresentar o algoritmo da multiplicação, 
sugira instâncias de análise de alguns algoritmos, 
pedindo que as crianças identifiquem, por exemplo, 
o que cada uma ou cada um fez para resolver aquele 
cálculo, quais foram as operações e que tipo de 
relações matemáticas ela ou ele estabeleceu. 

Organize um momento coletivo para analisar como 
algumas delas resolveram a conta 35 x 4. Proponha 
que conversem sobre as relações que estabeleceram 
entre os cinco modos diferentes de resolução e 
ajude-as a entender como cada criança pensou.

Depois de analisar diferentes estratégias, peça para 
que as crianças resolvam o problema 4 e expliquem 
o funcionamento do algoritmo da multiplicação. 

Você pode ajudá-las fazendo perguntas como:
l  Por que Everton anotou 1 e 2 acima do 75? 

Quanto vale cada um desses algarismos?

Se julgar oportuno, retome alguma estratégia 
analisada na atividade 3. Proponha, por exemplo, 
que as crianças resolvam o cálculo como Everton 
ou Jamile. Ao multiplicar dois números de dois 
algarismos, é comum que as crianças se equivoquem 
e esqueçam de multiplicar algum número. Assim:

75 x 25
70 x 20 = 1.400

5 x 5 = 25
1.400 + 25 = 1.425

Se isso ocorrer, proponha que reflitam sobre o 
porquê de os resultados ficarem diferentes. Peça, 
por exemplo, que comparem duas estratégias com 
números um pouco mais baixos.

12 x 16 

10 x 10 = 100
2 x 6 = 12

100 + 12 = 112

10 x 16 = 160
2 x 16 = 32

160 + 32 = 192

Analisar o algoritmo da multiplicação é uma boa 
oportunidade para explicitar a propriedade distributiva, 
implícita ao algoritmo, mesmo sem mencionar o nome.

 

Uma estratégia potente no ensino do algoritmo é 
analisar os erros cometidos por alguém e identificar 
por que errou, em que conhecimentos a criança 
se apoiou. A proposta aqui é pensar em um erro 
muito comum entre as crianças e sistematizar o 
funcionamento do algoritmo da multiplicação. Se 
julgar oportuno, proponha novos cálculos como:
l  Tenho 14 lápis de cor em casa um de meus 3 

estojos. Quantos lápis tenho ao todo? Vamos ver 
como duas crianças resolveram esse problema?

PEDRO LUIZA

  14
  x3
312

1

  14
  x3
  42

l  Quem acertou, Pedro ou Luiza? Por quê? 
Como você descobriu?

l  No cálculo feito por Luiza, aparece um  
número bem em cima do 1. O que ele 
significa?

Assim que as crianças terminarem de responder,  
faça uma rodada de socialização. Peça para que digam 
por que Pedro errou, o que ele fez de errado (ajude  
as crianças a entender como ele pensou:  
fez 3 x 4 = 12 e depois fez 3 x 1 = 3). Questione-as 

EVERTON
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sobre por que não poderia dar 312. Depois disso, 
socialize as respostas dadas para a questão B, 
verifique se as crianças entenderam por que o número 
1 foi para cima do 1 do 14). Retome a discussão sobre 
valor posicional, questione sobre o valor do número 1 
que subiu: 
l  É 1 ou 10?

Proponha que as crianças elaborem um texto coletivo 
explicando o funcionamento do algoritmo convencional 
da multiplicação. Você pode anotar primeiro no quadro 
para fazer as revisões necessárias e depois copiar a 
versão final em um cartaz, que pode ficar disponível 
para a consulta das regras. Nesse momento, apresente 
os termos da multiplicação. 

 75  Multiplicando
x 25  Multiplicador
 375  Produto

O multiplicador e o multiplicando são chamados de 
fatores.

O fato de usar a nomenclatura correta não significa 
que as crianças tenham de decorar esses termos. 
Isso é apenas para que elas passem a utilizar o 
vocabulário matemático específico daquela operação 
nos momentos de explicação ou argumentação.

 

A proposta dessa atividade é exercitar o uso do 
algoritmo da multiplicação. Enquanto as crianças 
resolvem, é muito importante circular entre as 
mesas, para identificar quem ainda não compreendeu 
o funcionamento do algoritmo e quem está com 
dificuldade para recuperar na memória alguns produtos 
das multiplicações. Caso algumas alunas ou alguns 
alunos apresentem dúvidas ao resolver esses cálculos, 
vale a pena retomar a atividade 3 da segunda parte 
dessa sequência didática, que explicita os mecanismos 
envolvidos no algoritmo, e propor novos cálculos para 
que sejam resolvidos.

Se perceber que o maior desafio ainda é recordar o 
resultado de algumas multiplicações simples por um 
algarismo, retome as discussões sobre a Tabela de 
Pitágoras, as relações que podem ser estabelecidas 

entre as multiplicações por números menores 
(por exemplo, 2, 3 e 5) que as crianças costumam 
manejar com mais facilidade e dê como possibilidade 
o uso da tabela como fonte de consulta. Nesse 
momento, o que está em jogo não é a memorização 
simples desses resultados, mas, principalmente, a 
compreensão do funcionamento do algoritmo.

Na aula seguinte, proponha que as crianças confiram 
os resultados utilizando a calculadora e marquem 
os que mais erraram, os mais fáceis, os que se 
aproximaram ou distanciaram e por que erraram.

 

A proposta, aqui, é convidar alunas e alunos a resolver 
as contas de forma “pensada”: qual o melhor caminho 
para solucionar cada uma, analisando os números 
envolvidos? Por exemplo, 15 x 12, 25 x 20 e 30 x 15 
são cálculos que podem ser realizados facilmente pela 
separação em duas contas (15 x 10 dá 150, 15 x 2 dá 
30, somando dá 180; 25 x 10 dá 250, mais 250, temos 
500; 30 x 10 dá 300 e 30 x 5 dá 150, somando dá 
450); 192 x 21, 35 x 27 e 123 x 45 são cálculos que 
podem ser resolvidos mais rápido com o algoritmo. 
Na socialização, observe se há necessidade de propor 
mais atividades como essa, caso algumas alunas e 
alguns alunos apresentem dúvidas na resolução.
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24 MATEMÁTICA

JOGO DOS RESTOS

254º ANO 

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.   

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 25

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 24
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26 MATEMÁTICA

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:

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.

274º ANO 

JOGO DOS RESTOS

  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

3a_ 10 1010 10

20

40 +2
20

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 27

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 26
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28 MATEMÁTICA

  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

5 ª-    4x3= 12   12
+ 3
 1 5

294º ANO 

JOGO DOS RESTOS

  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?

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

+ +

+

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 29

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 28
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30 MATEMÁTICA

  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

OBJETIVOS 
l  Passar da estratégia de contagem para a de cálculo 

relacionando os respectivos procedimentos (aditivos 
e multiplicativos).

l  Apropriar-se da linguagem matemática convencional 
da multiplicação.

OBJETO DE CONHECIMENTO
l  Exploração de problemas envolvendo multiplicação 

do tipo proporcionalidade simples.  

TEMPO ESTIMADO
l Sete aulas.

MATERIAL SUGERIDO
l  6 pratinhos de plástico ou papelão (ou tampa de 

embalagem de leite em pó ou achocolatado).
l  1 dado.
l  1 punhado de feijão ou botões. 
l  1 tabela de pontuação para cada jogador. 
l  Lápis ou caneta.
l  Quadro para registro dos pontos.

INTRODUÇÃO

Essa sequência didática oferece um contexto 
significativo de exploração da multiplicação em 
situações de proporcionalidade simples, dado por 
meio de um jogo – o Jogo dos Restos, desenvolvido 
no laboratório do Programa de Estudo e Pesquisas 
no Ensino da Matemática (Proem) da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) – e da 
proposição de problemas sobre ele.

Embora as crianças já conheçam a multiplicação, 
é comum que, no início do 4º ano, recorram à 
contagem unitária para resolver os problemas que 
surgirem durante as partidas (como determinar o 
número total de grãos). As atividades propostas 
vão promover progressos no cálculo, permitindo às 
alunas e aos alunos relacionar os procedimentos 
de contagem como os de cálculo (tanto aditivos 
quanto multiplicativos) e se apropriar da linguagem 
matemática convencional da multiplicação.

Antes de apresentar o jogo à turma, leia as regras, 
separe o material necessário e simule uma jogada. 
Com isso, você se sentirá mais segura, ou seguro, 
para apresentar as regras às crianças. Caso você 
considere mais produtivo, proponha uma das 
partidas para ser jogada em duplas.

ATIVIDADES

 

O Jogo dos Restos é de distribuição, cujo objetivo,  
ao final de cinco rodadas, é ficar com um valor  
de resto maior que o obtido pelos demais 
participantes. Para comparar os restos obtidos,  
eles devem ser somados e o total registrado em  
uma tabela individual como a reproduzida na página 
a seguir. 

JOGO DOS RESTOSCADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 30
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Ganhar ou perder, nesse jogo, depende de sorte, 
pois a jogadora ou o jogador não podem controlar a 
quantidade de pratinhos que pegarão a cada rodada. 
Os adultos podem imaginar que a melhor estratégia 
para a distribuição é contar quantos feijões há no 
punhado e o número de pratinhos, fazer a divisão 
mentalmente e colocar o número de grãos certo em 
cada pratinho. As crianças, entretanto, não pensam 
assim. Elas realizam a distribuição sem contar o 
número total de grãos, colocando-os de 1 em 1, às 
vezes de 2 em 2, até que não seja mais possível 
distribuir respeitando a regra de que todos os 
pratinhos devem ter a mesma quantidade de grãos. 

Dessa forma, do ponto de vista didático, o objetivo 
é que as crianças sejam capazes de determinar o 
número total de grãos com base nos dados que 
foram registrados na tabela individual. Assim, se 
uma usou 5 pratinhos, colocou 7 grãos em cada um 
e ainda sobraram 3, ela deve usar esses números 
para determinar o total de grãos. Pode, por exemplo, 
fazer 5 x 7 = 35 e 35 + 3 = 38 ou ainda 7 + 7 
+ 7 + 7 + 7 + 3 = 38. É importante ressaltar, 
entretanto, que o uso desses procedimentos não 
deve ser visto como um pré-requisito para jogar, 
mas justamente aquilo que as crianças vão aprender 
com a experiência e por meio de boas intervenções 
realizadas por você, incluindo o trabalho com os 
problemas propostos nessa sequência didática.

Você pode apresentar o jogo com as crianças 
sentadas em roda no chão e a simulação de uma 

partida, para que compreendam melhor como jogar 
e tenham oportunidade de discutir as regras. Outra 
opção é introduzir a brincadeira já com as crianças 
dispostas em grupos de 4 e deixá-las jogar enquanto 
você circula pelas equipes observando como estão 
agindo: se estão realizando as distribuições de 
acordo com as regras; se apresentam dificuldade 
para realizar distribuições equitativas; como 
determinam o número total de grãos; como 
preenchem a tabela; etc. 

Embora essa seja uma ação que deveria ser 
corriqueira para crianças dessa idade, algumas 
podem ter dificuldades para realizá-la pela falta de 
experiência anterior com a manipulação de materiais 
de apoio. Muitas vezes, os materiais com os quais 
as alunas e os alunos trabalham se restringem 
a lápis e papel, o que limita as possibilidades de 
experimentação e de pesquisa. Nesses casos, 
as crianças sentirão necessidade de realizar a 
contagem unitária dos grãos de cada pratinho para 
garantir a igualdade entre eles. Na aula seguinte, 
retome as regras em uma roda, analisando a tabela 
preenchida por alguma aluna ou algum aluno na 
partida anterior, reproduzida em papel kraft ou 
cartolina para que todas e todos possam visualizá- 
-la. É interessante escolher uma tabela que contenha 
algum erro no preenchimento, como a não inclusão 
do resto na contagem total dos grãos. Com essa 
retomada, discuta questões importantes como: 
l  Quais os possíveis erros cometidos no 

preenchimento da tabela?

TABELA INDIVIDUAL PARA REGISTRO DAS DISTRIBUIÇÕES - JOGO DOS RESTOS

RODADA PRATINHOS
GRÃOS EM CADA 

PRATINHO
RESTO TOTAL DE GRÃOS

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

l  Por que o resto não pode ser desconsiderado 
na determinação da quantidade total de 
grãos?

l  Quais as diferentes formas de realizar as 
distribuições e de determinar o número total 
de grãos? 

l  Se há alguma forma de garantir a obtenção 
de um resto de valor mais alto do que o dos 
adversários.

Com a realização da primeira partida, será possível 
fazer um diagnóstico da turma em relação ao 
conteúdo (multiplicação de proporcionalidade simples 
em situação de correspondência um-para-muitos), 
observando quem ainda recorre à contagem unitária, 
usa procedimentos aditivos ou utiliza procedimentos 
multiplicativos. Note, entretanto, que, mesmo já 
dominando procedimentos de cálculo, talvez uma 
criança recorra à contagem unitária simplesmente 
porque dispõe dos feijões para contar. Embora para 
os adultos o cálculo seja considerado um jeito “mais 
fácil” ou eficaz de realizar a contagem, pode não o 
ser para as crianças, que, embora conheçam esse 
procedimento, ainda não têm sobre ele o mesmo 
domínio e a mesma fluência. Daí a importância de 
problematizar o jogo: a turma terá oportunidade de 
analisar o uso de diferentes procedimentos de cálculo, 
bem como as respectivas representações notacionais 
convencionais. No Jogo dos Restos, os grãos estão 
sempre disponíveis para a realização da contagem 
unitária. Assim, se a meta é fazer com que as crianças 
usem o cálculo – e não o façam apenas porque você 
assim o deseja –, é necessário explorar situações nas 
quais elas não disponham de objetos de contagem  
(o que acontecerá nos problemas que virão a seguir).

As crianças devem jogar pelo menos duas partidas 
antes de resolver as atividades propostas. Na primeira 
partida, talvez joguem errado, pois ainda estarão 
apropriando-se das regras – e o erro não invalida o 
trabalho. Na segunda, que será precedida da discussão 
proposta, certamente a turma jogará melhor. 

Durante a segunda partida, circule entre as equipes 
e proponha algumas questões que as levem a pensar 
sobre os procedimentos de contagem e/ou cálculo 
utilizado. Se você observar que uma delas está 

contando um a um os feijões dos pratinhos, pergunte 
como ficaria se juntasse de dois em dois (o dobro é, 
em geral, conhecido pelas crianças e pode ser usado 
como âncora para a realização de cálculos). Você 
também pode pedir que uma jogadora, ou um jogador, 
que já usa cálculos explique às colegas e aos colegas 
como pensou para determinar o número total de grãos. 
Lembre-se de que o jogo não pode ser um pretexto 
para as crianças fazerem cálculos. Portanto, esse tipo 
de intervenção deve ser feita com cuidado para não 
atrapalhar o desenvolvimento do jogo nem o prazer que 
a criança sente em jogar. 

É importante que os problemas sejam explorados 
individualmente. Proponha que as crianças façam 
somente o primeiro e circule pela classe observando 
como ele está sendo resolvido e que dificuldades 
apareceram. Nunca dê a resposta nem mostre como 
resolver. Faça perguntas que ajudem a turma a 
compreender o enunciado, como: 
l  Qual é a questão desse problema?
l  Ele apresenta alguma informação que ajuda a 

responder a essa pergunta? Qual ou quais?
l  Ajudaria se você fizesse um desenho? O que 

poderia desenhar?

Somente depois de realizadas pelo menos duas 
partidas é que os problemas seguintes devem ser 
propostos. Vale ressaltar que eles deverão ser 
resolvidos sem a utilização do material do jogo 
(feijões e pratinhos).

 

Quando as alunas e os alunos resolverem esse primeiro 
problema, sugira que comparem a sua solução com 
a de uma colega ou um colega, explicando como 
pensaram. Para solucionar essa atividade, é possível 
que representem a distribuição com um desenho e 
depois realizem a contagem dos grãos. Ou pode ser 
que recorram a procedimentos de cálculo aditivo ou 
multiplicativo, como: 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 3 = 43 ou 
ainda 5 x 8 = 40 e 40 + 3 = 43. No caso daqueles 
que usarem procedimentos aditivos, alguns podem 
contar nos dedos e outros podem pensar em juntar os 
números de 2 em 2, ficando então com 16 + 16 + 8 + 
3, depois com 32 + 8 + 3, e então com 40 + 3.  
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É importante valorizar todas as soluções apresentadas 
e a comparação dos diferentes registros. Chame a 
atenção para os procedimentos de cálculo mental 
que se apoiam no conhecimento dos dobros (como 
o último), para que as alunas e os alunos tenham 
oportunidade de avançar no cálculo e substituir os 
procedimentos de contagem. Somente depois dessa 
discussão é que você deve propor que resolvam o 
problema seguinte.

 

É comum as crianças esquecerem de somar o resto 
ao preencher o número total de grãos e é possível 
que algumas precisem representar a jogada com 
um desenho para descobrir o erro. Assim como na 
atividade anterior, não dê a resposta nem sugira 
que desenhem; ao contrário, proponha questões 
que ajudem a pensar e desenvolvam autonomia 
para resolver problemas. Você pode promover uma 
discussão sobre a importância de considerar o resto 
na determinação do número total de grãos.

Se após duas partidas a maioria da turma ainda 
recorrer à contagem unitária, realize uma nova 
partida. Dessa vez, as alunas e os alunos deverão 
registrar os dados referentes às três primeiras 
colunas e, só no final, calcular o número total de 
grãos de cada rodada, quando os feijões não estarão 
mais disponíveis. Será necessário, então, fazer uso 
das informações que estão na tabela. Se precisar, 
peça que usem o verso da folha da tabela para 
anotar os cálculos. 

O problema seguinte contém o registro realizado por 
uma criança de 4º ano para calcular a quantidade 
total de grãos em uma rodada numa situação 
como essa. Você pode elaborar outros problemas 
semelhantes utilizando as anotações produzidas por 
suas alunas e seus alunos. As crianças gostam de 
ver a própria produção apresentada para a turma e 
explorada em sala de aula.

 
 
  

Nessa atividade, as alunas e os alunos devem 
interpretar um registro produzido por outra criança. 

Cada número 10 representa, ao mesmo tempo, 
um pratinho e a quantidade de grãos em cada 
um. Compreender o duplo significado desses 
números é importante para o entendimento da 
função e do significado do multiplicador em uma 
notação multiplicativa. Em 4 x 10, numa situação de 
correspondência um-para-muitos como essa, o 4 
indica o número de vezes que o 10 é repetido. Como 
o número de grãos em cada pratinho deve sempre ser 
igual, quando um número diferente é somado, pode-se 
inferir que se trata do resto (nesse caso, o 2).

  
e 

No problema 5, foi apresentada uma notação 
multiplicativa que precisa ser interpretada pelas 
crianças de acordo com as regras do jogo. Em função 
da comutatividade da multiplicação – a ordem dos 
fatores não altera o produto –, as crianças podem 
ter dúvida sobre o número de pratinhos (3 ou 4). O 
resto – nesse caso, 3 – é que irá ajudar a determinar 
o número de pratinhos. Isso porque o resto nunca 
pode ser igual ou maior ao número de pratinhos (ou 
seria possível continuar a distribuição colocando pelo 
menos mais 1 grão em cada um). Essa é uma questão 
que merece uma discussão com a turma.

 

Nesse problema, a intenção é que as alunas e os 
alunos produzam notações multiplicativas com base 
nas notações aditivas apresentadas. Para isso, é 
importante que sejam capazes de interpretar as 
notações aditivas com uma imagem mental da 
distribuição representada por elas no jogo. Portanto, 
ainda é possível que algumas crianças sintam 
necessidade de representar a distribuição com um 
desenho.

 
 e 

 

Os dois problemas apresentados na atividade 8 são 
de divisão; porém, o 8A é de divisão 1 ou partição, 
segundo a classificação proposta pelo especialista 
francês em didática da Matemática, Gérard Vergnaud. 
Há a informação sobre o número total de grãos e 
de partes nas quais eles foram distribuídos. O que 

se quer saber é o valor de cada parte. Para resolver 
os problemas, é comum que as crianças desenhem 
os pratinhos e façam a distribuição desenhando os 
feijões em cada pratinho (de 1 em 1, 2 em 2, 5 em 
5 etc.). Elas podem, ainda, desenhar os pratinhos 
e colocar números dentro deles, indicando a 
distribuição. É possível fazer isso também de 1 em 
1 ou de formas mais econômicas (registrando, por 
exemplo, o número 5 em cada pratinho, verificando 
que o total é 30, depois registrando o número 2 em 
cada pratinho, verificando que foram colocados mais 
12 grãos (42 ao todo) e, finalmente, registrando o 
número 1 em cada pratinho. No final, somam os 
números anotados (5 + 2 + 1) para obter a quantidade 
de grãos colocada em cada pratinho.

O problema 8B, ainda de acordo com Vergnaud, é 
de divisão 2 ou por quota (“Para acomodar 75 grãos, 
quantos pratinhos com 15 grãos cada foram usados?”). 
Conhecendo o total e o valor de cada parte, busca-se 
o número de partes. Embora ambos sejam problemas 
de divisão, representam desafios diferentes, sendo que 
os do segundo tipo são mais difíceis. Em problemas 
assim, as crianças podem somar o número de grãos 
em cada pratinho (15) repetidas vezes até obter 75 
como resultado e depois contar quantas vezes o 15 
foi somado. Nesse caso, cada número 15 representa 
1 pratinho. Para uma melhor compreensão dessa 
classificação, leia o capítulo XI do livro A Criança, 
a Matemática e a Realidade, de Gérard Vergnaud, 
publicado pela Editora UFPR.

 

Note que a incógnita do problema dessa atividade 
está em lugares diferentes e isso muda o problema 
para quem o está resolvendo. Na primeira rodada, 
trata-se de um problema de multiplicação direta; na 
segunda, na terceira e na quinta, os problemas são de 
divisão. No caso da segunda e da quinta rodadas, os 
problemas são de divisão 1 ou partição – e, nesses 
casos, problemas de divisão com resto (22 grãos 
foram distribuídos em 5 pratinhos e restaram 2 grãos. 
Quantos grãos há em cada pratinho?). Esse problema 
pode ser pensado em termos de 20 (22 menos o 
resto), repartido igualmente em 5 partes (pratinhos), 
qual o valor de cada parte? Ou, ainda, 39 grãos  

(41 – 2) repartidos igualmente em três partes 
(pratinhos), qual o valor de cada parte?

Já na terceira rodada, a situação é de divisão 2 ou 
por quota (para acomodar 35 grãos – 36 menos 
o resto –, de quantos pratinhos com 7 grãos cada 
vou precisar?). Conhecendo o total e o valor de cada 
parte, busca-se o número de partes.

Como já mencionado na atividade anterior, os dois 
tipos de problemas apresentam desafios diferentes 
às alunas e aos alunos. Assim, é importante que 
as crianças explicitem os procedimentos usados 
para preencher a tabela, sejam eles de contagem 
(apoiados em representações de cada situação 
por meio de desenho) ou de cálculo. Aproveite 
a atividade para explorar a relação entre a 
multiplicação e a divisão. 

 

É possível que, nas primeiras partidas, algumas 
alunas e alguns alunos intuam que, quanto mais 
feijões tiverem, maior será o resto; portanto, passam 
a pegar uma quantidade grande de grãos em cada 
rodada. Entretanto, o resto, nesse jogo, está mais 
ligado ao número de pratinhos (divisor) do que à 
quantidade de grãos (dividendo). No caso de uma 
distribuição por 6 pratinhos, o jogador poderá ter 
como resto 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Porém, se um jogador 
tiver 2 pratinhos, poderá ter somente 0 ou 1 como 
resto. Assim, quanto maior o número de pratinhos, 
maior a possibilidade de ficar com um resto maior 
(embora isso não seja determinante).

REFERÊNCIA
l  SALVADOR, Cadernos Nossa Rede – Matemática, 

4º ano, 2018.
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48 MATEMÁTICA – PROFESSOR

314º ANO 

OS ROMANOS ENTRE NÓS

OS ROMANOS 
ENTRE NÓS

Cristiano Souza
E.M. Getúlio Vargas 
Oliveira dos Brejinhos

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 31
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32 MATEMÁTICA

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?
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334º ANO 

OS ROMANOS ENTRE NÓS

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.

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

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 33

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 32



52 MATEMÁTICA – PROFESSOR 53PROFESSOR – 4º ANO 

R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 D
O

 C
A

D
E

R
N

O
 D

O
 A

L
U

N
O

R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 D
O

 C
A

D
E

R
N

O
 D

O
 A

L
U

N
O

34 MATEMÁTICA

 
  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

354º ANO 

OS ROMANOS ENTRE NÓS

  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.

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)

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 35

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 34
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36 MATEMÁTICA

  
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

374º ANO 

OS ROMANOS ENTRE NÓS

  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.

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

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

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 37

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 36
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OBJETIVOS 
l  Conhecer o Sistema de Numeração Romano.
l  Observar regularidades na escrita dos números 

romanos e relacionar com as regras do Sistema  
Indo-Arábico, utilizado hoje em dia.

OBJETO DE CONHECIMENTO
l  Comparação entre diferentes sistemas de 

numeração: Romano e Indo-Arábico.

TEMPO ESTIMADO
l Dez aulas.

INTRODUÇÃO
Antes do aparecimento e da difusão do nosso sistema 
de numeração, povos do passado desenvolveram uma 
linguagem escrita própria e diferentes maneiras de 
representar quantidades. O sistema de numeração que 
usamos hoje foi resultado de um grande esforço que 
envolveu muitas civilizações, durante muitos séculos. 
Sua larga utilização na atualidade se deu por causa 
das grandes vantagens que esse sistema oferece em 
relação aos demais. O princípio posicional e a utilização 
da base 10 fizeram dele um sistema mais eficiente, 
permitindo escrever números e realizar cálculos de 
forma mais simples e rápida. Para conhecer mais sobre 
os números na história da civilização e sobre a origem 
do nosso sistema de numeração, a sugestão é ler duas 
obras da coleção Vivendo a Matemática, da Editora 
Scipione, ambas de autoria de Luiz Márcio Imenes:  
Os Números na História da Civilização e  
A Numeração Indo-Arábica.

Trabalhar com sistemas de numeração antigos 
possibilita a análise do desenvolvimento histórico 
do conhecimento matemático. O fato de o uso dos 
números ter forte presença na vida cotidiana pode 
fazer com que as alunas e os alunos pensem que ele 
sempre existiu tal como é conhecido hoje. Estudar 
as soluções que outras civilizações encontraram 
é uma boa oportunidade para entender o sistema 
de numeração como um produto da humanidade, 
que sofreu modificações ao longo da história. Esse 
estudo possibilita reconhecer que um sistema 
de numeração envolve a eleição de uma forma 
particular de representação, com símbolos próprios 
e regras próprias, sempre comparando-as com as 
regras do sistema de numeração utilizadas hoje 
para compreendê-las melhor. Além disso, o Sistema 
Romano, em particular, ainda é utilizado nos dias atuais 
em algumas situações como na indicação dos séculos,  
em alguns relógios, em algumas edificações para 
marcar a data de construção etc.

OS ROMANOS ENTRE NÓS Nas atividades iniciais dessa sequência didática, as 
crianças são convidadas a explorar a numeração 
romana sem que antes lhe sejam ensinadas as regras. 
São atividades exploratórias nas quais poderão 
levantar hipóteses sobre a escrita dos números, sem 
compromisso com o acerto. O objetivo é que tentem 
escrever e ler números romanos pela observação 
das regularidades presentes numa dada sequência 
numérica (a do mostrador de um relógio, por exemplo). 
Esse momento é importante para que as crianças 
lidem com o conteúdo de forma lúdica, pelo prazer de 
descobrir relações e superar os desafios propostos. 
Mesmo que não consigam abstrair a lógica do sistema 
na exploração inicial, estarão muito mais interessadas 
e motivadas para compreendê-la quando for feita a 
sistematização desse conteúdo.  

As atividades aqui sugeridas são problemas e, como 
tal, devem ser apresentadas uma de cada vez. As 
respostas devem ser socializadas, discutidas e 
validadas pelo grupo antes de avançar para a atividade 
seguinte.

ATIVIDADES

  

Essa primeira atividade traz o tema que será 
estudado para perto das crianças. A ideia é buscar 
contextos em que os números romanos sejam 
usados na atualidade e instigar a curiosidade. Se 
em sua cidade houver casas com esse tipo de 
identificação, convide a turma a pesquisar quais são 
elas e o que as letras representam. Em um primeiro 
momento, não diga que são números romanos 
para que sejam as alunas e os alunos a investigar 
seu significado. Você também pode lembrar de 
outros contextos em que os números romanos são 
utilizados, como tomos de livros, relógios ou fotos 
de locais em que o ano está escrito em romano.

  

Com as questões feitas na atividade 2, as alunas 
e os alunos vão observar como os números foram 
registrados em um contexto familiar (o mostrador 
de um relógio) para introduzir o estudo do Sistema 
de Numeração Romano. Explique que ele foi usado 
na Antiguidade. Você pode perguntar se eles sabem 
quem foram os romanos, onde viveram e, com 
as crianças, localizar Roma em um mapa-múndi. 
Mencione a importância e o alcance do Império 
Romano na Antiguidade. Se quiser explorar um pouco 
mais esse tema, a coleção Crianças na História, 
da Editora Scipione, tem um volume intitulado No 
Tempo dos Romanos, que você pode ler para a 
turma. O livro tem uma linguagem acessível e ajuda 
as crianças a se situarem em relação à Antiguidade.

Talvez você ache estranha a forma como foi registrado 
o número 4. Entretanto, essa era a maneira como os 
romanos da Antiguidade escreviam esse algarismo e 
é comum que seja utilizada em relógios. O sistema tal 
qual se conhece (com o princípio subtrativo) é uma 
versão mais moderna. No Relógio de São Pedro, são 
usadas as duas versões e ambas serão apresentadas 
nesse caderno, pela importância de mostrar que o 
conhecimento é dinâmico e que houve uma evolução na 
forma como os romanos representavam os números. Fo
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Lembre que essa é uma atividade exploratória, com 
a qual as alunas e os alunos poderão interagir com o 
saber a ser ensinado sem a intervenção da professora, 
ou do professor. É um momento para “brincar” com 
o conteúdo. É possível que apareçam registros 
diferentes, pois as crianças podem usar novas 
combinações entre sinais ou repetir mais de quatro 
vezes um mesmo símbolo. O importante aqui não é 
acertar, mas saber explicar a lógica usada. Se uma 
aluna ou um aluno anotar, por exemplo, o número 25, 
desta forma: XVVIIIII, peça que explique como pensou 
(a lógica usada seria 10 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1). 
Lembre-se de que você ainda não ensinou as regras, 
e as alunas e os alunos estão pensando livremente 
sobre o que está implícito na sequência. Coloque 
esse registro em discussão, peça que a turma opine a 
respeito do registro apresentado. O confronto de ideias 
é muito importante para a aprendizagem. Certamente, 
algumas alunas e alguns alunos refutarão a ideia de 
usar dois sinais de 5 (VV) para fazer um 10, uma vez 
que há um específico para esse número (X). Pergunte 
como escreveriam os números até 25 se só existisse I 
e qual a função de V e X do ponto de vista da economia 
e agilidade dos registros. 

É possível que algumas crianças consigam abstrair 
o princípio aditivo presente na numeração romana, 
observando que um mesmo sinal não se repete 
mais de quatro vezes. Questione-as sobre a escrita 
do 9 (IX), pedindo que falem sobre a combinação 
entre I e X, comparando com a combinação usada 
para escrever o número 11 (XI). Observe se elas 
usam essas ideias para fazer os números pedidos e 
sugira que comparem os registros com os de outras 
duplas, promovendo uma discussão com a classe 
toda. Para finalizar essa questão, coloque no quadro 
os números do 13 ao 29 em algarismos romanos. 
Peça a cada dupla que compare seus registros com 
esse apresentado por você. Se não estiverem iguais, 
solicite que identifiquem as diferenças em relação à 
numeração romana convencional.

 

Com essa questão, você poderá observar se a turma 
percebeu que um mesmo sinal não se repete mais 
de três vezes. Caso algumas alunas e alguns alunos 

ainda proponham a escrita de números de magnitude 
mais alta com essa notação, coloque sua ideia em 
discussão para a classe e pergunte se é possível 
observar, na sequência de 1 a 29, alguma limitação 
em relação à repetição de um mesmo sinal.

 
 
  

As regras do Sistema de Numeração Romano, ainda 
que não explicitadas, já foram usadas e discutidas nas 
questões anteriores. Agora, a ideia é que as crianças 
sejam capazes de explicitá-las. Esse é um momento 
de sistematização do que foi possível entender sobre o 
Sistema Romano nas atividades anteriores.

  

Para determinar as alternativas verdadeiras, as 
alunas e os alunos precisam ler cada uma com 
atenção e observar os números apresentados 
anteriormente. Circule entre as alunas e os alunos 
enquanto estiverem realizando a atividade e ajude 
quem tiver dificuldade com a leitura das alternativas. 
Da mesma forma que já foi orientado anteriormente, 
não dê as respostas, mas ajude fazendo boas 
perguntas. No caso da segunda afirmativa, por 
exemplo, se alguém tiver dificuldade para interpretá-

-la, você pode propor as seguintes questões:
l  Algum dos números apresentados têm dois 

sinais iguais, repetindo-se lado a lado? Nesse 
caso, há o XX e o XXI.

l  Que outros números romanos também têm 
sinais iguais, repetindo-se lado a lado? II, III, XII, 
XIII, XXIII, XXX etc.

l  O que acontece com os valores desses sinais 
que são repetidos nesses números?

Quando a turma tiver finalizado, promova uma 
discussão coletiva sobre as afirmativas. Leia 
cada item e pergunte às alunas e aos alunos se o 
consideraram verdadeiro ou não, sempre pedindo 
para justificar as respostas. Se alguma aluna 
ou algum aluno considerou a quarta afirmação 
verdadeira, por exemplo (quando dois sinais 
diferentes são registrados lado a lado, seus valores 
devem sempre ser somados), peça que explique 
como pensou e mostre um exemplo que valide sua 
opinião (por exemplo, VI). Depois, pergunte quem 
concorda e quem discorda da opinião da colega ou 
do colega e se é possível encontrar um exemplo 
que invalide a hipótese (por exemplo, IV). Agindo 
dessa forma, você tratará os possíveis erros como 
uma parte natural do processo de aprendizagem 
e que não deve ser “escondido”, em sala, mas 
problematizado. Num texto intitulado O Possível, o 
Impossível e o Necessário, Jean Piaget (1896-1980) 
afirma: “Do ponto de vista da invenção, um erro 
corrigido pode ser muito mais fecundo do que um 
êxito imediato, porque a comparação da hipótese 
falsa e suas consequências proporciona novos 
conhecimentos, e a comparação entre erros dá lugar 
a novas ideias”. Essa citação fundamenta, de forma 
muito precisa, a importância de colocar o erro como 
objeto de análise e discussão na escola.

 

Aproveite essa atividade para promover uma 
discussão sobre como é possível determinar, 
na escrita de um número romano, se os sinais 
diferentes são somados ou subtraídos. Proponha a 
seguinte questão e deixe que as alunas e os alunos 
verbalizem suas ideias:
l  Ao ler um número romano, como descobrir 

se os valores dos símbolos colocados lado a 
lado devem ser adicionados ou subtraídos? 
Quando ele é composto por sinais diferentes, 
podemos localizar, inicialmente o de valor mais alto 
e observar a posição dos demais em relação a ele. 
No caso do LIX, por exemplo, o sinal L é o de maior 
valor. Antes dele não há nenhum outro sinal (não 
há uma composição subtrativa com esse sinal). 
Depois dele, entretanto, há dois sinais (o maior, X, 
precedido por um menor, I). Há uma composição 
subtrativa entre eles (10 – 1). Ao 50 (L) soma-se o 
9 (IX). Na escrita desse número, portanto, usa-se 
tanto a composição aditiva quanto a subtrativa. 

Quando um sinal de valor menor está à esquerda ou 
vem antes de outro de maior valor, ele é subtraído. 
Quando um sinal de valor menor ou uma combinação 
de dois sinais está à direita ou vem depois de 
outro de maior valor, faz-se uma adição. Essa 
sistematização ajudará nas próximas atividades.

 

Você pode pedir que as crianças anotem no caderno 
pessoal os algarismos que estão no enunciado da 
atividade 8 usando o Sistema Indo-Arábico antes de 
registrar os números romanos requisitados. Essa 
sugestão foi feita porque, na atividade seguinte, 
será proposto que as crianças troquem seus 
cadernos e escrevam, com o nosso sistema de 
numeração, os números romanos registrados pela 
colega ou pelo colega. Imagine que a criança A 
pense num determinado número mas não escolha 
adequadamente os sinais romanos para representá-
-lo. A criança B, que trocou de caderno com a outra, 
fará a leitura e poderá anotar um número diferente 
do que A tinha intenção de registrar. Nesse caso, 
haverá três registros sobre os quais discutir: o 
número romano registrado por A, o número lido 
por B (e registrado no Sistema Indo-Arábico) e o 
número que A tinha a intenção de registrar (anotado 
anteriormente com os indo-arábicos).

 

Encoraje suas alunas e seus alunos a discutir entre 
si caso haja discordância entre os registros. É muito 
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importante que as crianças tenham autonomia para 
discordar e defender suas ideias perante as colegas 
e os colegas. 

 
 e  

É possível que algumas crianças registrem números 
como 4.000 (MMMM) ou maiores sem respeitar a 
regra da repetição ou, ainda, tentem inventar um 
jeito próprio de escrever, como VM (para 5.000) ou 
XM (para 10.000). Apesar de a escrita estar errada, 
mostra que a turma está pensando e levantando 
hipóteses – portanto, merecem ser consideradas 
como objeto de discussão. No primeiro caso 
(MMMM para 4.000), há uma composição aditiva 
que desrespeita o número máximo de vezes que 
um mesmo sinal pode ser repetido. Para produzir 
as escritas do segundo caso (VM para 5.000 ou 
XM para 10.000), uma aluna ou um aluno pode 
estar usando o princípio multiplicativo presente em 
numeração falada (cinco mil ou 5 x 1.000).

Por isso, depois que as crianças responderem a 
essa questão, é importante registrar no quadro 
as respostas certas e as erradas. Coloque-as em 
discussão, perguntando quem concorda e quem 
não concorda com cada uma, sempre pedindo que 
justifiquem as opiniões. É interessante questionar qual 
foi a lógica usada pelas colegas e pelos colegas para 
produzir aquele registro e por que ele não é correto, 
de acordo com as regras do Sistema de Numeração 
Romano. No caso do MMMM, o mesmo sinal se repete 
mais de três vezes. No caso de VM (para 5.000) 
ou XM (para 10.000), a escrita desrespeita a regra 
segundo a qual um sinal menor antes de outro maior 
deve ter seu valor subtraído do maior.

A ideia da questão 11 é conversar com a turma 
sobre o fato de a organização posicional e decimal 
do nosso sistema de numeração estar apoiada em 
um conjunto de operações (aditivas e multiplicativas). 
Para representar o número 3 no Sistema Egípcio e no 
Romano, utilizam-se símbolos iguais em três lugares 
diferentes da escrita, mas cada símbolo vale 1. Isso 
é bem diferente do nosso sistema de numeração: ao 
considerar o número 111, composto por três símbolos 
iguais um ao lado do outro, cada símbolo tem um 

valor diferente. Assim, o 1 à direita “vale” 1, mas o 1 à 
esquerda – no lugar das dezenas – vale 10; e o 1 que 
está mais à esquerda de todos – no lugar das centenas 
– vale 100. Isto é, o mesmo símbolo em diferentes 
posições recebe valores diferentes, em contraposição 
ao Sistema Egípcio, onde um mesmo símbolo em 
diferentes lugares tem sempre o mesmo valor. Você 
pode anotar números desse tipo na lousa e propor 
que as alunas e os alunos comparem a quantidade que 
essas escritas representam e conversem sobre elas.

 

Circule entre as duplas enquanto trabalham com 
essa atividade e, se perceber que algumas crianças 
estão com dificuldade para responder à questão, 
faça perguntas que as ajudem a pensar sobre os 
registros, como:
l  O que há de diferente nos registros 

apresentados nessa atividade em relação aos 
que vocês já viram até aqui?

l  Qual pode ser a função desse traço (ou risco) 
colocado sobre alguns sinais?

l  Por que alguns números têm traços sobre 
todos os sinais e outros têm traços somente 
sobre alguns?

Note que os sinais que têm um traço em cima deles 
possuem seu valor multiplicado por 1.000. Se for 
um número “redondo", o traço estará sobre todos os 
sinais. Se for um número “quebrado”, o traço estará 
somente sobre os que indicam quantos grupos de 
mil (ou milhares) há nesse número.

 

Essa atividade propõe novos desafios, portanto não 
espere que as crianças consigam acertar facilmente 
todas as respostas. Incentive-as a pesquisar os 
sinais apresentados até aqui e tentar ler e escrever 
os números por partes. Na leitura (quando são 
apresentados os números em nosso sistema para 
serem registrados no Romano), peça que identifiquem, 
inicialmente, o valor de cada algarismo, elaborando 
questões como as que seguem:
l  Qual o valor do algarismo 4 no número 4.360? 

4.000.

l  Existe um sinal específico para o 4.000 no 
Sistema Romano? Não. É necessário usar mais dois 
sinais para registrar o número 4 – IV – e colocar um 
traço acima deles para indicar que são 4 milhares.

l  Qual o valor do algarismo 3 no número 4.360? 
300.

l  Como se escreve 300 no Sistema de 
Numeração Romano? CCC.

l  Até aqui, que número você já registrou? IVCCC – 
4.300.

l  O que falta registrar para ter 4.360? O número 
60.

Este quadro pode ser reproduzido, um para cada 
criança. Para maior durabilidade, oriente as crianças a 
colarem em um papel-cartão ou cartolina e plastificar. 
Ele pode ser usado como material de apoio para a 
realização dessa e de outras atividades.  

Quando todas e todos tiverem completado a tabela, 
reproduza-a no quadro e chame algumas alunas e 
alguns alunos para completá-la. Não deixe de propiciar 
o registro de respostas erradas, caso apareçam. Peça 
para as crianças que forem ao quadro explicar como 
pensaram para dar a resposta e, depois, pergunte 
se concordam ou não com o registro apresentado, 
sempre pedindo que justifiquem a resposta. Se você 
simplesmente assinala o que está certo ou errado, pode 
levar a turma a pensar que o certo ou o errado depende 
da vontade da professora, ou do professor. Quando você 
pede para que expliquem como pensaram, as crianças 
precisam explicitar os procedimentos que colocaram em 
ação para resolver um determinado problema e podem 
validar, elas mesmas, as respostas. É muito comum que, 

ao explicar como chegaram a um resultado que está 
errado, a própria aluna e o próprio aluno se deem conta 
do erro. Caso isso não aconteça, é possível, por meio 
de boas perguntas, levar à percepção dos erros sem 
apontá-los diretamente.

 

Esse será um momento muito importante: o de 
sistematização do conteúdo estudado. Note que, no 
modelo tradicional de ensino, um texto explicativo seria 
o ponto de partida do trabalho. As alunas e os alunos 
fariam exercícios para praticar o que foi “ensinado" 
com o texto e aplicar as regras apresentadas. Aqui, o 
caminho foi o inverso: primeiro as crianças resolveram 
desafios envolvendo os números romanos e, com isso, 
foram incentivadas a descobrir as regras implícitas 
no sistema. O que descobriram foi sendo usado para 
resolver desafios mais complexos. Agora, elas devem 
explicitar essas regras. 

Antes de começar o texto em si, pergunte que tipo 
de informação ele deve conter. As crianças podem 
dizer, por exemplo, que é necessário iniciar contando 
quem foram os romanos antigos e quando eles 
desenvolveram esse sistema – e isso vai demandar 
pesquisa. Também podem querer explicar que eles 
usavam letras em vez de algarismos para registrar 
números. Sejam quais forem as ideias, você pode, 
inicialmente, fazer uma lista com essas informações 
e depois discutir sobre como cada uma poderia ser 
usada na produção escrita. Um trabalho interessante 
é propor que o texto seja lido por alguém que não 
conhece o Sistema Romano (um funcionário da escola, 
um familiar ou alguém da comunidade), e essa pessoa 
daria um retorno à turma, dizendo o que conseguiu 
aprender com o texto e que dúvidas ainda tem 
sobre esse sistema. Essas perguntas poderiam ser 
discutidas em classe e respondidas pela própria turma 
(pessoalmente ou por escrito). 

REFERÊNCIA
l  SALVADOR, Cadernos Nossa Rede – Matemática, 

4º ano, 2018.
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38 MATEMÁTICA

FIGURAS 
ESPACIAIS

394º ANO 

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.

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 39

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 38
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40 MATEMÁTICA

  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?

prisma  
triangular

414º ANO 

FIGURAS ESPACIAIS

    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

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 41

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 40
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42 MATEMÁTICA

  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?

prisma  
triangular

434º ANO 

FIGURAS ESPACIAIS

  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

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 43

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 42
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44 MATEMÁTICA

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.

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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454º ANO 

FIGURAS ESPACIAIS

  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.

Nayara Araújo 
E.M. Getúlio Vargas 
Oliveira dos Brejinhos

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 45

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 44
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46 MATEMÁTICA

    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)

474º ANO 

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?

FACE
FACE

VÉRTICE

VÉRTICE

ARESTA ARESTA

Gustavo Souza Silva
E.T.I. Ilza Guedes Silva
Andaraí
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48 MATEMÁTICA

  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)

494º ANO 

FIGURAS ESPACIAIS

  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

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 49
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50 MATEMÁTICA

  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

OBJETIVOS 
l  Observar e identificar propriedades comuns e 

diferenças entre poliedros e corpos redondos. 
l  Relacionar algumas figuras espaciais e suas 

planificações.
l  Utilizar a nomenclatura convencional relacionada a 

essas figuras para elaborar perguntas que ajudem a 
descobrir a figura escondida.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Semelhanças e diferenças entre poliedros e corpos 

redondos.
l  Vocabulário convencional relacionado às figuras 

espaciais.
l  Relação entre a forma das faces de figuras espaciais 

e figuras planas.
l  Composição, decomposição e planificação de figuras 

espaciais.

TEMPO ESTIMADO
l  Quinze aulas.

MATERIAL NECESSÁRIO
l  Embalagens diversas.
l  Figuras geométricas espaciais.

INTRODUÇÃO
O objetivo da primeira parte dessa sequência didática 
é de que as crianças pensem nas semelhanças e 
diferenças entre figuras geométricas espaciais e 
aprimorem o vocabulário ao elaborar perguntas que 
ajudarão a descobrir a figura escondida.

Para realizar essas atividades, você precisará de 
uma coleção de figuras geométricas que deve 
contemplar objetos em forma de cilindro, esfera, cone, 
prismas (quadrangular, triangular, hexagonal, cubo, 
paralelepípedo) e pirâmides (tetraedro, pirâmide de 
base quadrada e pirâmide de base hexagonal). 

Algumas sugestões de caixas que têm forma de 
poliedros: creme dental e caixa de fósforos (prismas 
retangulares ou paralelepípedos), tubo de bombom 
Alpino (prisma hexagonal), chocolate Toblerone (prisma 
triangular). Caso não consiga as caixas, copie os 
moldes que estão no anexo (páginas 228 a 233). Você 
pode utilizar também bolinha de pingue-pongue, chapéu 
de festa infantil, rolo de papel higiênico etc.

ATIVIDADES
1ª PARTE
A FIGURA ESCONDIDA

  

O jogo será realizado em equipes de 4 crianças e, a 
cada rodada, as equipes tentam adivinhar qual figura 
foi colocada dentro da caixa. Para tanto, precisam 
considerar diversas informações: as características 
de cada figura e do grupo de figuras, as perguntas, 
a pertinência de suas questões, a conveniência de 
realizar uma ou outra pergunta de acordo com as 
respostas dadas etc. Depois da primeira rodada, sugira 
que as equipes registrem as perguntas feitas e analise 
se foram boas. Essa análise pode ser desenvolvida em 
uma discussão coletiva ao final de uma rodada. Podem 

FIGURAS ESPACIAISCADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 50
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ser discutidas questões como:
l  Que tipo de pergunta não poderia ser feita, de 

acordo com as regras do jogo? Perguntas cuja 
resposta não possa ser “sim” ou “não”. 

l  O que caracteriza uma boa pergunta? O fato  
de a resposta permitir que sejam eliminadas mais de 
uma figura. 

l  O que devemos levar em conta para elaborar a 
segunda e a terceira perguntas? A resposta dada 
às perguntas anteriores.

Como nesse jogo as crianças formularão perguntas 
que só podem ser respondidas com “sim” ou “não”, 
é possível que elas precisem de um tempo para 
compreender que nem todo tipo de questão é válido. 
No início, é comum que formulem algo como: “É uma 
figura redonda ou um poliedro?”. Se isso acontecer, 
questione a turma sobre a pergunta formulada, peça 
que alguém explique por que não é possível respondê-
-la e como seria possível reformulá-la conforme a 
regra. Nesse caso, as perguntas poderiam ser: “É um 
poliedro?” ou “É uma figura redonda?”. 

É provável que, no início, as crianças não utilizem o 
vocabulário convencional. Provavelmente, também 
não será levada em conta a distinção entre poliedros e 
figuras redondas ou entre prismas e pirâmides. Talvez 
as crianças façam perguntas como “É redonda?” e 
“Tem pontas?” em vez de se referir ao nome formal – 
corpos redondos ou poliedros. Espera-se que, ao longo 
das atividades dessa sequência didática, as crianças 
incorporem o vocabulário específico. 

Como o conjunto de figuras espaciais não estará 
visível, as crianças podem usar uma folha avulsa de 
papel para fazer os registros que ajudem a pensar 
sobre as perguntas formuladas e as implicações das 
respostas recebidas. Se a pergunta for “É redonda?” 
e a resposta for “Não”, as alunas e os alunos podem 
registrar quais foram eliminadas ou não. 

É bastante comum que as crianças não combinem 
entre si quais serão as perguntas formuladas 
pela equipe e que não levem em conta a resposta 
dada à pergunta formulada por uma colega ou um 
colega. Dessa forma, algumas questões acabam 
sendo repetitivas ou desnecessárias. Se na primeira 

pergunta foi definido que a figura é um poliedro, não 
teria sentido perguntar em seguida se tem partes 
redondas ou se tem pontas, por exemplo. Caso isso 
esteja acontecendo sistematicamente, vale, ao final 
de uma das rodadas, propor uma discussão sobre 
como a equipe pode trabalhar em parceria para não 
“desperdiçar” perguntas.

  

A primeira é uma boa pergunta: se a resposta for 
“Não”, é possível deduzir que a figura escondida é 
redonda. Se for “Sim”, poderá ser um poliedro ou, 
ainda, o cone, que tem uma ponta.

É provável que a maioria mencione a última pergunta 
(Ana Rosa), considerando que, se a resposta da 
segunda pergunta (Cauã) fosse um “Não”, então 
seria possível saber que a figura era um poliedro, e a 
terceira pergunta seria desnecessária. No lugar dela, 
poderia ser questionado: “É uma pirâmide?”; “É um 
prisma?”; “Tem mais de 6 faces?”. Embora nenhuma 
pudesse dar certeza sobre a figura escondida, elas 
ajudariam a eliminar algumas. Uma ou outra criança 
poderia considerar a terceira pergunta desnecessária, 
alegando que, se a resposta à pergunta de Cauã fosse 
“Sim”, seria possível saber que o objeto na caixa seria 
um cone. Pode ser que algumas alunas e alguns alunos 
sugiram uma troca da primeira pergunta, propondo 
que a equipe já começasse com uma pergunta 
que indicasse a classe à qual a figura pertence: “É 
um poliedro?” ou “É uma figura redonda?”. Se isso 
acontecer, aproveite para nomear essas classes de 
figuras e perguntar ao grupo como identificá-las.

 

Analise como as duplas apontaram as questões menos 
adequadas e comente. A alternativa B não é uma boa 
opção, pois a resposta à primeira questão já permite 
deduzir que a figura escondida é um poliedro (somente 
ele tem arestas). Se é um poliedro, não pode ser um 
corpo redondo. A alternativa E também não é boa, 
pois já se sabe que a figura escondida é um poliedro e 
todos eles têm vértices. Finalmente a alternativa G não 
é uma boa opção porque já se sabe que se trata de um 
poliedro, e o cilindro é um corpo redondo.

 
 e 

O propósito dessas atividades é analisar as 
perguntas realizadas pelas alunas e pelos alunos, 
discutir sobre a conveniência de cada uma, instalar 
novo vocabulário e explicitar relações. Certamente, 
ao formular perguntas, nem todas as crianças farão 
referência às mesmas propriedades. Uma ou outra 
elaborará estratégias para ganhar mais rapidamente 
ao considerar melhor as diferentes características 
da coleção de figuras apresentada. O debate coletivo 
após o jogo é a instância em que se difundem essas 
descobertas. A ideia é fazer circular na turma o que 
talvez apenas algumas crianças produziram. 

Nessas ocasiões, é interessante registrar as 
conclusões, as boas perguntas, os conselhos para 
jogar melhor, o novo vocabulário etc. O trabalho 
coletivo sobre o jogo é uma oportunidade para que 
todas e todos aprendam e para resgatar aquilo que 
deve ser considerado. Por exemplo:
l  Hoje percebemos que uma pergunta muito 

importante foi se a figura tem faces curvas. 
Vamos chamar as figuras com faces curvas de 
corpos redondos, e as demais, com muitas faces, 
de poliedros. Assim, na próxima vez, todas e 
todos entendem.

 
 e 

Enquanto as crianças escrevem as dicas, circule 
entre elas observando como estão pensando. Faça 
intervenções caso tenham dificuldade para formulá-
-las. Você pode ajudar perguntando: 
l  A qual classe pertence essa figura? 
l  O que é característico das figuras dessa 

classe? 
l  Dentro dessa classe, que figuras ou que 

outros grupos de figuras há? 
l  Quais as diferenças entre eles? 

Não há, entretanto, compromisso com o acerto. Se as 
dicas não forem bem formuladas, a colega ou o colega 
não conseguirá descobrir a figura escolhida, e quem as 
registrou terá oportunidade de reformulá-las com base 
na avaliação desse ou dessa colega.

  
e
 

No coletivo, retome as questões sugeridas para a 
intervenção individual na questão 7. Aproveite para 
fazer uma sistematização em relação à classificação 
dessas figuras montando um painel com as crianças 
que poderá ficar como o modelo abaixo, com o nome 
das figuras. Deixe que as crianças brinquem novamente.

FIGURAS GEOMÉTRICAS ESPACIAIS

POLIEDROS CORPOS 
REDONDOSPRISMAS PIRÂMIDES

PIRÂMIDE DE BASE  
QUADRADAPRISMA  

RETANGULAR

PRISMA  
QUADRANGULAR

PRISMA  
HEXAGONAL

PRISMA 
PENTAGONAL

PIRÂMIDE  
PENTAGONAL

PIRÂMIDE 
HEXAGONAL TETRAEDRO

CONE

CUBO
CILINDRO

ESFERA

PRISMA  
TRIANGULAR
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2ª PARTE
PARA SABER MAIS SOBRE AS FIGURAS ESPACIAIS 

 

Antes de as crianças resolverem essa atividade no 
caderno pessoal, proponha que explorem o conjunto 
de figuras utilizado na primeira parte da sequência 
didática. Em trios, elas podem formar grupos com 
as figuras apresentadas e registrar as ideias no papel 
(qual o critério de classificação e quantos grupos 
seriam formados). Depois, os trios devem socializar 
as ideias, e você registra, no quadro, os critérios 
sugeridos pelas equipes. Nesse momento, faça uma 
avaliação diagnóstica sobre o conhecimento que as 
crianças têm sobre as figuras espaciais e o vocabulário 
que usam (usam superfície ou face? Usam ponta 
para se referir aos vértices? Conhecem o nome dos 
polígonos que formam as faces dos poliedros? Usam 
a nomenclatura correta para se referir aos diferentes 
tipos de corpos redondos – cilindro, cone e esfera? 
Conhecem o nome de alguns poliedros?). Registre suas 
observações em uma planilha que dará uma visão geral 
do conhecimento da classe sobre as figuras espaciais 
(veja o exemplo abaixo).

Uma ideia é restringir a classificação a dois tipos 
e pedir que a turma explique a diferença entre os 
objetos de ambos os agrupamentos e como poderiam 
nomeá-los. Nessa etapa, o objetivo é que as alunas e 
os alunos separem os corpos redondos dos poliedros, 
ainda que não conheçam ou não se lembrem dessa 
nomenclatura. É possível que façam uma classificação 
diferente propondo, por exemplo, separar os objetos 
que têm ponta daqueles que não têm (nesse caso, 

o cone ficaria com os poliedros). Se isso ocorrer, 
provoque:
l  Numa outra sala de 4º ano, as alunas e os 

alunos fizeram uma classificação bem parecida 
com a de vocês, só que colocaram o cone no 
outro grupo e deram um nome diferente para 
eles. Como vocês acham que aquela turma 
pensou?

Na imagem que está na abertura da atividade 1, 
as figuras foram separadas em poliedros e corpos 
redondos e, mesmo que as crianças não conheçam ou 
não se lembrem dessa nomenclatura, serão capazes 
de comparar as formas de cada grupo e identificar o 
elemento principal que as diferencia. É possível que 
escrevam que, no primeiro grupo, as formas são retas; 
e, no segundo, curvas. Algumas já podem usar a palavra 
superfície e mencionar que no primeiro grupo todas as 
figuras têm superfícies planas; e, no segundo, curvas.  

Por fim, você pode montar um painel com uma 
ilustração ou fotografia das figuras espaciais com os 
respectivos nomes e deixá-lo na parede para que as 
crianças consultem quando necessário.

 

Com essa atividade, as alunas e os alunos vão pensar 
sobre a superfície dos objetos, diferenciando os que 
têm só superfícies planas daqueles que têm superfícies 
curvas. Sem girar os objetos, as superfícies planas 
sempre terão uma área maior em contato com o 
papel do que aquelas que são curvas. Assim, a esfera 
carimbará apenas um ponto; e o cilindro, dois círculos se 
apoiado nas bases e uma linha se apoiado na superfície 

Usa a 
palavra 

superfície

Usa a 
palavra 

faces para 
superfície

Usa a 
palavra 
vértice

Usa a 
palavra 

ponta para 
vértice

Conhece o nome 
dos polígonos que 
formam as faces 

dos poliedros

Usa a nomenclatura 
correta para os 
tipos de corpos 

redondos

Conhece o 
nome de alguns 

poliedros. 
Quais?

Aline X X
Cubo e

pirâmide

Ana 
Rosa

X X X X
Cubo, 

pirâmide e 
paralelepípedo

curva. O mesmo acontecerá com o cone quando 
apoiado na superfície curva e somente um círculo, pois 
tem apenas uma superfície plana. Caso as crianças não 
consigam fazer essas antecipações ou não estejam 
seguras dos resultados que serão obtidos, realize a 
atividade concretamente, carimbando efetivamente 
as faces das figuras sobre um papel. Para isso, será 
necessário um pincel, tinta guache e uma cartolina 
ou papel kraft. Outra atividade semelhante pode ser 
proposta: o contorno das faces numa folha de papel. 

A opção pelo carimbo se dá porque, com os corpos 
redondos, haverá uma representação melhor da 
superfície curva sobre o papel. A turma deve perceber 
que, quando duas superfícies planas (a face plana de 
uma figura geométrica e o papel) são colocadas em 
contato, todos os pontos ficarão registrados no papel, 
o mesmo não ocorrendo com as superfícies curvas.

 

Nessa atividade, as crianças devem prever o número 
de faces e as formas observando apenas uma 
representação da figura. Para responder, irão se apoiar 
no conhecimento que têm das figuras tridimensionais 
e nas experiências que tiveram com elas. Retome a 
definição de polígono (vista no 3º ano) e proponha 
que a turma compare as figuras planas que podem 
ser obtidas “carimbando” cada face dos objetos 
apresentados, separando-os em apenas dois grupos. 
Pergunte se há uma figura muito diferente das outras, 
solicitando que expliquem o motivo da escolha. 

A palavra polígono vem do grego e quer dizer vários 
(poli) ângulos (gonos). Embora ainda não tenham 
estudado o conceito de ângulo, as crianças já 
podem reconhecê-los em um polígono, relacionando-
-os às suas “pontas”. Os prefixos dos nomes de 
algumas figuras referem-se à quantidade de ângulos 
(TRIângulos, PENTÁgono, HEXÁgono etc.). Converse 
com a turma sobre outras palavras nas quais 
esses prefixos são usados e quais os significados. 
Certamente lembrarão de tricampeão, tetracampeão, 
pentacampeão e hexacampeão. Em um polígono, o 
número de ângulos e de lados é sempre o mesmo. 
O objetivo de produzir uma lista com o nome das 
figuras geométricas planas é deixá-la como material 

de consulta, para que seja usada nas próximas 
atividades. Essa lista poderá ser feita de papel 
kraft ou cartolina e fixada na parede da sala. Será 
interessante colar alguns exemplos de cada figura  
ao lado do nome.

 

Nessa classificação, os poliedros foram separados em 
dois grupos: prismas e pirâmides. Os prismas têm duas 
bases idênticas. São dois polígonos iguais em planos 
paralelos. Já as pirâmides têm apenas uma base, e as 
demais faces são triângulos. Se a criança levar em conta 
apenas a presença dos triângulos nas pirâmides, poderá 
dizer que o poliedro apresentado pertence ao segundo 
grupo. Para chamar a atenção para as bases do 
prisma, sugira que observem a disposição espacial dos 
triângulos nos poliedros do segundo grupo e no poliedro 
apresentado (prisma triangular). Nas pirâmides, todos 
os triângulos se encontram em uma “ponta” – ou seja, 
em um único vértice. Já no prisma triangular, eles não 
se encontram. Como essa é uma atividade exploratória, 
as crianças ainda usarão um vocabulário próprio, mas é 
provável que já se refiram às figuras do segundo grupo 
como pirâmides, devido ao conhecimento social das 
construções que têm essa forma.

 

Novamente, as crianças poderão usar um vocabulário 
próprio, mas você pode apresentar-lhes o adequado 
quando sentirem necessidade de expressar melhor as 
ideias. Às vezes, elas dizem que nas pirâmides  
“os lados se encontram fazendo uma ponta”,  
e, nos prismas, eles “ficam assim” (usando as mãos 
para mostrar que estão paralelos). Nesse momento, 
você pode dizer que, para expressar o que estão 
mostrando com gestos, usa-se a palavra paralelos 
(ou paralelas – referindo-se às faces). Recorra ao 
conhecimento social que elas e eles já têm dessa 
palavra, relacionando com ruas paralelas, por exemplo. 
Embora ambos sejam poliedros, os prismas possuem 
duas bases (paralelas) e laterais sempre formadas  
por paralelogramos (polígonos de quatro lados cujos 
lados opostos são paralelos). As pirâmides são 
constituídas por uma única base, com as faces  
laterais em forma de triângulos.
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514º ANO 

PROBLEMA NÃO É PROBLEMA

PROBLEMA  
NÃO É PROBLEMA

 

Provavelmente as crianças refiram-se às faces como 
“lados” dos poliedros; às arestas como linhas que 
separam ou unem os “lados” (faces); e aos vértices 
como “pontas”. Na próxima atividade, ao comparar os 
registros, elas terão oportunidade de ampliar essas 
definições. 

 

Incentive as crianças a discutir entre si a identificação 
dos elementos comuns presentes nos diferentes 
registros. Provavelmente as palavras que vão se repetir 
com maior frequência serão lado, superfície, linha e 
ponto. As faces são as superfícies planas que delimitam 
as figuras espaciais (no caso dos poliedros); as arestas 
são as linhas resultantes do encontro entre duas faces; 
e os vértices são os pontos de encontro das arestas.

 

Peça que as crianças falem sobre como pensaram 
para identificar as pirâmides entre os modelos 
planificados. Inicialmente, algumas podem descartar 
todas as planificações nas quais não há triângulos. 
Outras podem distingui-las pela presença de uma 
única base, descartando as que possuem duas bases. 
Observe se alguma marca o cone, por possuir apenas 
uma base, desconsiderando que as pirâmides são, 
necessariamente, poliedros.

 

Se algumas alunas ou alguns alunos tiverem dificuldade 
para realizar essa atividade, ofereça os poliedros 
usados nas primeiras atividades para que façam a 
contagem dos elementos solicitados, por meio da 
manipulação física. Nos dois últimos poliedros, não 
é possível visualizar todos os elementos como nos 
anteriores. Observe se as crianças usam o prisma 
retangular como base para completar os dados 
referentes ao cubo e como pensam para completar os 
dados referentes à pirâmide quadrada. Ao final, peça 
que cada uma fale à turma toda sobre como pensou 
para completar os dados da tabela, principalmente nas 
duas últimas linhas.

 
 e 

Há diferentes formas de planificar um cubo. Nas 
atividades 10 e 11, as alunas e os alunos irão trabalhar 
com diferentes possibilidades. Para isso, sugire-se que 
usem papel e tesoura para testar as hipóteses. Veja 
alguns exemplos:

Peça que as crianças mostrem os modelos feitos por 
elas e proponha que os validem. Caso alguns dos 
exibidos acima não sejam apresentados por nenhuma 
criança, você poderá registrá-los no quadro junto com 
outro modelo do qual não seja possível montar o cubo, 
como seis quadrados lado a lado em uma única fileira, 
para enriquecer a discussão. 

 

Esse é um momento importante de sistematização, 
no qual as crianças podem se tornar conscientes 
do que foi aprendido ao longo do desenvolvimento 
dessa sequência didática. Você pode circular entre 
elas enquanto respondem às questões, observando 
e fazendo intervenções caso tenham dificuldade para 
registrar o que foi solicitado. É importante que as 
respostas sejam socializadas para a turma toda. Para 
avaliar, faça perguntas como:
l  Os poliedros podem ser classificados em dois 

grupos? Como chamamos os poliedros de cada 
grupo? 

l  Os prismas são todos iguais? O que diferencia 
um prisma do outro?

l  Quais são os elementos que compõem os 
poliedros?

REFERÊNCIA
l  SALVADOR, Cadernos Nossa Rede – Matemática, 

4º ano, 2018.
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534º ANO 

PROBLEMA NÃO É PROBLEMA

  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?

wesley

 WESLEY

KARIN

52 MATEMÁTICA

  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.

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.
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554º ANO 

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? 

  
    
    

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

54 MATEMÁTICA

  
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?

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 55

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 54
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OBJETIVOS 
l  Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da divisão, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Problemas envolvendo diferentes significados da 

multiplicação e da divisão: adição de parcelas 
iguais, configuração retangular, proporcionalidade, 
repartição equitativa e medida.

TEMPO ESTIMADO
l Seis aulas.

INTRODUÇÃO

Com essa sequência didática, a intenção 
é aprofundar o estudo sobre as estruturas 
multiplicativas, dando oportunidade às alunas e 
aos alunos de identificar e compreender diferentes 
ideias relacionadas a esse campo conceitual. 
Para tanto, serão trabalhados quatro grupos de 
situações multiplicativas: comparação entre razões 
(proporcionalidade direta), configuração retangular, 
comparação multiplicativa e combinatória. Essa 
nomenclatura é usada para categorizar diferentes 
tipos de situações envolvendo a multiplicação, com 
o objetivo didático de incentivar as professoras e os 
professores a explorar uma gama mais variada de 
problemas. Convém destacar, entretanto, que a ideia 
de proporcionalidade está presente em qualquer tipo 
de situação multiplicativa.

A multiplicação comparativa também já foi bastante 
usada pelas alunas e pelos alunos, sobretudo no 
trabalho com a tabela pitagórica, ao estabelecer 
relações de dobro e triplo entre os produtos ali 
registrados. Assim, situações desses três primeiros 
grupos serão retomadas brevemente, visando uma 
sistematização. Já a ideia de combinatória talvez 
represente uma novidade para a turma (caso não 
tenha sido explorada nos anos anteriores) e mereça 
um tempo maior para o trabalho com estratégias 
pessoais antes da sistematização. 

ATIVIDADES

  

Circule entre as duplas enquanto elas formulam 
os problemas e observe como estão ficando os 
enunciados. Como há uma figura para cada problema 

PROBLEMA NÃO É PROBLEMA que será formulado, as informações já presentes na 
ilustração não precisam ser repetidas. 

No primeiro caso, algumas crianças podem escrever 
um enunciado como este: “Ítalo tem 8 moedas 
de 25 centavos cada. Quanto Ítalo tem no total?”. 
Questione se todas as informações do enunciado 
são necessárias. Lembre às crianças que a pessoa 
que resolverá o problema terá acesso à imagem.  
O enunciado pode ser simplesmente uma pergunta, 
como: “Qual a quantia de dinheiro que Ítalo já tem?” 
ou “Quantos reais Ítalo tem?”. É importante que as 
crianças percebam a função de um enunciado e que 
parte das informações de um problema pode ser 
apresentada em uma imagem. 

Numa outra etapa, discuta como ficariam os 
enunciados se não fossem acompanhados pela 
imagem. Para a situação apresentada no segundo 
quadro, as perguntas poderiam ser: “Quantos 
pontos Jamile marcou?” ou “Qual a pontuação feita 
por Jamile?”. Em ambas, a resposta é obtida por 
meio da multiplicação (4 x 20). Mas é possível que 
alguma criança pense numa situação mais complexa, 
formulando um problema como: “Quem fez mais 
pontos? Quantos pontos a mais?”. Nesse caso, além 
da multiplicação para descobrir a pontuação de 
Jamile, também é necessário fazer uma subtração 
para determinar a diferença entre a pontuação 
das meninas (ou, ainda, adições buscando o 
complemento). 

No terceiro quadro, há duas perguntas diferentes 
que poderiam ser elaboradas. Uma delas consiste 
em descobrir quantas peças são necessárias para 
preencher a parede toda; e a outra, quantas peças 
ainda faltam ser colocadas para preencher toda a 
parede. Para responder à primeira, basta multiplicar 
o número de peças da primeira linha (já preenchida, 
que mostra a quantidade de colunas) pelo número 
de linhas. No segundo caso, além de fazer essa 
multiplicação, será necessário subtrair o número de 
peças já colocadas (ou usar adições na busca do 
complemento). 

  

É possível que algumas crianças não consigam 
resolver o problema porque o enunciado não está 
claro ou porque a pergunta formulada não pode ser 
respondida com base nas informações apresentadas 
(se uma registrou, por exemplo, a seguinte questão 
para o quadro 1: “Qual é a idade de Ítalo?”).  
As alunas e os alunos precisam conversar entre  
si, e quem tentou resolver o problema pode ajudar  
a reformular a questão. 

 

Se as alunas e os alunos fizeram enunciados 
contendo apenas perguntas, levando em conta que 
as informações necessárias para respondê-
-las já estavam contidas nas ilustrações, então os 

OLHA, JÁ  
TENHO 8 MOEDAS DE  

25 CENTAVOS. TEMOS PEÇAS DE 
CERÂMICA SUFICIENTES?

MINHA PONTUAÇÃO  
FOI 4 VEZES MAIOR  

QUE A SUA.

ESSA FOI A  
MINHA PONTUAÇÃO  

NO JOGO.
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enunciados não seriam suficientemente completos. 
Promova uma discussão coletiva sobre como 
poderiam ser os enunciados na ausência das 
ilustrações. Essa é uma boa oportunidade para 
tratar sobre o que é essencial no enunciado de um 
problema para resolvê-lo. Uma criança pode, por 
exemplo, fazer assim: “Ítalo é um menino de 9 anos. 
Ele está conversando com uma amiga e lhe diz que 
tem 8 moedas de 25 centavos. Quanto Ítalo tem de 
dinheiro?”. Note que há informações irrelevantes para 
se responder à pergunta e é importante perceber 
isso e compreender que nem sempre todas as 
informações presentes num enunciado  
são necessárias para a sua solução. A idade de  
Ítalo, embora seja um dado a ser apresentado,  
é totalmente irrelevante para a solução (ou mesmo  
a informação de que ele está conversando com  
uma amiga). 

Por outro lado, também é importante que as 
crianças percebam o que está presente na ilustração 
e é indispensável à solução – e que, por isso mesmo, 
precisa constar no enunciado. Na situação do quadro 
3, por exemplo, é necessário informar o número 
de linhas e o de colunas de peças de cerâmica que 
preencherá a parede. O enunciado poderia ser: “Para 
revestir uma parede, serão colocadas 9 fileiras, cada 
uma com 12 peças de cerâmica. Quantas peças 
serão usadas ao todo?”. Ou ainda: “Para revestir 
uma parede, serão preenchidas 9 fileiras, cada uma 
com 12 peças de cerâmica. Sabendo que já foram 
colocadas 26 peças, quantas ainda faltam para 
completar a parede?”. Se achar mais produtivo, 
sugira que as crianças formulem esses enunciados 
em duplas, registrando-os em uma folha à parte e, 
somente depois, seja feita a discussão coletiva, com 
base nos enunciados formulados.

 
 
  

A operação mais utilizada será, possivelmente, a 
multiplicação. É possível, entretanto, que algumas 
crianças ainda tenham recorrido à soma reiterada 
de parcelas iguais. Depois que elas fizerem esse 
levantamento, pergunte se alguém formulou um 
problema cuja solução não poderia ser obtida por 
meio da multiplicação. Como já foi mencionado 

anteriormente, provavelmente tenham sido 
formulados problemas cuja solução envolvia uma 
multiplicação e uma subtração ou uma multiplicação 
e adições. Nesse momento, é importante que 
as crianças percebam que, embora as situações 
sejam diferentes, todas tratam de multiplicação e 
que havia a possibilidade de formular um problema 
multiplicativo para cada ilustração.

  

Promova uma discussão sobre os enunciados 
apresentados. Peça que as crianças expliquem como 
pensaram para escolher os problemas e por que a 
multiplicação não pode ser usada em todos eles. Note 
que o item G pode ser resolvido por meio da divisão, 
mas também por meio da multiplicação, buscando-se, 
por estimativa, qual número que, multiplicado por 12, 
resulta em 92. 

 

Os problemas dessa atividade são todos de divisão, 
embora cada um esteja associado a um tipo diferente 
de situação multiplicativa. O primeiro apresenta a 
ideia de comparação multiplicativa, o segundo e o 
terceiro são situações de comparação entre razões 
ou proporcionalidade direta (sendo B uma divisão 
do tipo 2, ou divisão por quota, e C uma divisão do 
tipo 1, ou divisão partição, conforme categorização 
já apresentada na sequência didática Jogo dos 
Restos). Já o quarto envolve uma situação de arranjo 
retangular. Observe se as crianças reconhecem esses 
problemas parecidos com os de divisão. Mesmo que 
algumas identifiquem um ou outro, dificilmente o 
farão para todos e muitas ainda usarão a adição ou 
a multiplicação para resolvê-los. Também é possível 

wesley

solucionar alguns realizando subtrações sucessivas. 
Porém, esse é um procedimento, em geral, pouco 
usado pelas crianças. Valorize as estratégias 
apresentadas e peça que elas expliquem às colegas 
e aos colegas como pensaram. O trabalho com 
resolução de problema é sempre mais produtivo 
quando as alunas e os alunos discutem sobre a 
estratégia usada em um para depois trabalhar com  
o seguinte – e não solucionar todos de uma vez.

 

Embora as crianças possam ter resolvido os quatro 
problemas do enunciado usando procedimentos 
diferentes (em função das diversas situações 
multiplicativas às quais cada problema está 
relacionado), é importante que percebam que todos 
são problemas de divisão e que, portanto, podem 

ser solucionados com essa operação. É provável que 
as crianças não antecipem isso e, portanto, realizem 
diferentes tentativas usando a calculadora. Circule 
entre as duplas enquanto trabalham com essa questão 
e observe que tipo de cálculos realizam. Depois, 
promova uma discussão com a turma toda, ajudando a 
relacionar os procedimentos usados com a operação 
de divisão.

 

Sugira que as alunas e os alunos leiam o enunciado 
e peça que falem sobre o problema. Certifique-se de 
que todas e todos compreenderam o que está sendo 
pedido (sem, contudo, indicar como devem proceder 
para encontrar a solução). Explique que esse problema 
pode ser resolvido de muitas formas diferentes e que 
as crianças podem usar a estratégia que considerarem 
mais adequada. Entre as possíveis estão: desenho, 
esquema, listagem, montagem de uma tabela de 
dupla entrada, multiplicação etc. Você pode fazer uma 
tabulação dos diferentes procedimentos usando uma 
tabela como a que está logo abaixo. 

Promova uma discussão coletiva sobre os diferentes 
tipos de estratégias de solução usados. Peça às 
crianças que expliquem às colegas e aos colegas 
os procedimentos utilizados e que os comparem.

Compreende a ideia 

do problema? Procura 

organizar diferentes 

combinações com uma 

saia e uma blusa?

Que estratégia usa? 

Desenho, listagem, 

esquema, tabela 

de dupla entrada, 

multiplicação?

Encontra algumas 

combinações 

possíveis.

Encontra todas 

as combinações 

possíveis.

Aline Sim Desenho X

Ana Rosa Sim Listagem X

Bento Sim Multiplicação X

...



PROBLEMA NÃO É PROBLEMA

90 MATEMÁTICA – PROFESSOR 91PROFESSOR – 4º ANO 

 

Sugira que as crianças analisem em duplas os 
registros apresentados e depois peça que expliquem 
como cada uma pensou para produzir as soluções 
encontradas. Questione sobre a forma como Ana 
Rosa organizou seu registro, propondo questões 
como as que seguem: 
l  Por que ela usou as letras C e B?
l  Por que ela colocou um número ao lado de 

cada letra?
l  Ela poderia ter invertido as colunas, quer 

dizer, registrado as bermudas na coluna da 
esquerda e as camisas na coluna da direita?

l  Como ficaria seu registro nesse caso? 

Faça o mesmo em relação ao registro de Cauã. 
Questione, por exemplo, porque ele numerou as peças 
de roupa e se era necessário escrever isso para saber 
a quantidade de combinação possível. Depois, sugira 
que as alunas e os alunos comparem os dois registros 
questionando sobre o que eles têm de parecido e 
de diferente. Para que a turma consiga relacionar o 
problema à multiplicação, é preciso compreender 
que são quatro camisetas e, com cada uma, é 
possível compor três combinações diferentes (pois 
há três bermudas); ou ainda há três bermudas e, para 
cada uma, é possível compor quatro combinações 
diferentes (pois há quatro camisetas). 

  

A realização dessa atividade em grupo estimula uma 
distribuição de tarefas que poderá levar a equipe a 
estabelecer uma ordem na procura das torres e, com 
isso, ter uma produção mais interessante do que uma 
busca aleatória. São quatro cubos e, contando com 
quatro crianças no grupo, cada uma poderia ficar 
responsável por encontrar os diferentes cubos que 
colocam por cima de uma cor específica. Uma criança 
pode preocupar-se somente com os que têm por baixo 
o cubo azul; outra com as que têm o cubo verde como 
base; e assim por diante. Em geral, as alunas e os 
alunos não se organizam sozinhos nessa busca. Por 
isso, acabam tendo dificuldade para descobrir todas as 
torres possíveis ou, depois de encontradas algumas, 
para descobrir as que estão faltando. Portanto, a 
sugestão é que você circule entre os grupos enquanto 
realizam essa atividade e observe como estão 
trabalhando. Peça que expliquem como se organizaram 
para realizar a atividade e se fizeram alguma distribuição 
de tarefas nessa busca. Você pode sugerir que ordenem 
as torres já encontradas de acordo com a cor do 
cubo que está por cima dos demais. Se conseguirem 
organizá-las dessa forma, terão melhores condições de 
verificar as diferentes combinações possíveis. 

Outro caminho interessante consiste em descobrir 
quantas torres diferentes podem ser montadas 
colocando-se uma cor específica por cima (por 
exemplo, a azul) e concluir que essa quantidade se 
repetirá para todas as cores. Promova uma discussão 
sobre essa estratégia. Ao saber que é possível 
montar seis torres diferentes colocando o cubo azul 
por cima, pode-se concluir quantas torres diferentes 
poderão ser feitas tendo, por exemplo, o verde por 
cima? E as demais cores? Ao saber que são seis 
torres diferentes, tendo cada uma uma cor diferente 
no topo, como é possível proceder para descobrir a 
quantidade total de torres?

REFERÊNCIA
l  SALVADOR, Cadernos Nossa Rede – Matemática, 

4º ano, 2018.

Geovanna Brito dos Santos 
E.M. Professora Maria Eugênia Guedes
Oliveira dos Brejinhos
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56 MATEMÁTICA

INFORMAÇÕES  
EM GRÁFICOS

574º ANO 

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?

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 57
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58 MATEMÁTICA

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

Adriano Oliveira Morais
E.M. Juracy Magalhães 
Oliveira dos Brejinhos
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594º ANO 

INFORMAÇÕES EM GRÁFICOS

    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

30

25

20

15

10

5

0
Futebol

25

12

Vôlei

10
8

Basquete

15

12

Atletismo

10

6

Ciclismo

25

12

Nenhum 
desses

1
3
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60 MATEMÁTICA

  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?

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

614º ANO 

INFORMAÇÕES EM GRÁFICOS

  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 (%)

CADERNO 
DO ALUNO
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62 MATEMÁTICA

  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

OBJETIVOS 
l  Analisar dados apresentados em tabelas de dupla 

entrada e em gráficos de colunas e de linhas e 
produzir texto com a síntese de sua análise.

l  Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e 
numéricas e organizar dados coletados por meio de 
tabelas e gráficos de colunas.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Leitura, interpretação e representação de dados em 

tabelas de dupla entrada e gráficos de colunas.
l  Coleta, classificação e representação de dados de 

pesquisa realizada.

TEMPO ESTIMADO
l Sete aulas.

INTRODUÇÃO

O uso de gráficos e tabelas como meio de 
divulgação de dados é muito presente em nossa 
sociedade. Jornais, revistas, sites e até mesmo 
panfletos publicitários recorrem cada vez com 
maior frequência a esse recurso de tratamento e 
comunicação de dados.

Informações tratadas em tabelas e gráficos são 
provenientes de pesquisas (confiáveis ou não) e 
visam apresentar os resultados de forma global, 
destacando o que é mais relevante em relação ao 
tema pesquisado com recursos de imagem. Por 
meio das atividades desenvolvidas nessa sequência 
didática, as crianças se tornarão mais conscientes 
sobre como é realizada e divulgada uma pesquisa e 
que aspectos precisam ser considerados para que 
ela tenha validade estatística.

Embora o trabalho com gráficos e tabelas seja 
explorado em outras atividades, relacionado a 
conteúdos de outros eixos, é importante dedicar 
uma sequência didática especificamente para esse 
tema, para que as crianças tenham oportunidade de 
refletir sobre como organizar uma pesquisa e dar 
conhecimento público aos dados.

A Estatística é muito propícia para o desenvolvimento 
de um trabalho interdisciplinar e uma boa forma 
de explorar temas transversais na escola. Aqui, a 
turma vai escolher o tema com o qual vai trabalhar, 
de acordo com a curiosidade ou necessidade e as 
demandas específicas. Além disso, é fundamental que 
as crianças tenham oportunidade de refletir sobre 
as diferentes etapas de uma pesquisa estatística, 
que começa com um bom planejamento, no qual há 
decisões importantes a ser tomadas em função dos 
objetivos da pesquisa (como a definição da questão 
de pesquisa e da população, envolvendo a ideia 
de amostra). Se fosse apresentada uma proposta 

INFORMAÇÕES EM GRÁFICOSCADERNO 
DO ALUNO
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fechada de elaboração de gráfico ou tabela, com a 
definição prévia dos objetos de estudo, delimitação 
das opções de escolha em relação a esse objeto, 
população e forma de apresentação dos dados, seria 
deixado muito pouco espaço para a reflexão e para as 
atividades criativas das crianças. 

ATIVIDADES

  

É importante que as alunas e os alunos tenham 
oportunidade de escrever o que sabem sobre 
pesquisa, sem a sua intervenção, pois você poderá 
observar que aspectos serão destacados – os 
diversos tipos de pesquisa que existem, o tipo de 
investigação ou divulgação, a relação do tema com 
o cotidiano ou, ainda, se consideram pesquisa uma 
atividade estritamente escolar. Esse é um tema 
propício para uma discussão coletiva. Portanto, após 
o registro realizado pelas crianças, faça uma roda e 
incentive-as a ler o que escreveram para as colegas 
e os colegas. Vá registrando no quadro os pontos 
mais importantes da pesquisa: o que é, para que 
serve, em que casos é realizada, por quem pode ser 
feita, os diferentes tipos de pesquisa, e como é, em 
geral, divulgada. Peça que deem exemplos para que 
percebam o quanto essa atividade está presente 
no dia a dia. Aproveite para conversar sobre a 
facilidade de realizar pesquisas hoje, com a ajuda da 
tecnologia, e a confiabilidade das informações que 
circulam pela internet.

  

Com essa atividade, as alunas e os alunos serão 
instigados a pensar sobre como se faz uma pesquisa 
(nesse caso, pesquisa de opinião) e a perceber a 
necessidade de planejamento. Antes de fazer a 
pesquisa, é importante saber o que se busca, com 
quais objetivos, com quem será realizada – população) 
e como se pretende alcançar as respostas (utilizando-
se de quais recursos). No caso do problema proposto, 
as crianças não terão dificuldade de concluir que a 
pesquisa deverá ser feita com as crianças dos 5os anos, 
porém precisarão de ajuda para responder como realizá-
la. Proponha questões que ajudem a pensar sobre isso: 
l  A pesquisa será feita oralmente? 
l  Poderia ser feita por escrito? 
l  Se for por escrito, o que se apresentaria às 

alunas e aos alunos? 
l  Que tipo de perguntas poderiam ser feitas? 
l  Eles teriam que escrever a resposta ou 

poderiam assinalar com um X? 
l  Para assinalar com um X, o que teria de ser 

apresentado por escrito? Nesse caso, já seriam 
apresentadas as alternativas de escolha e teria de 
haver um espaço para uma outra sugestão. 

l  A identificação das entrevistadas e dos 
entrevistados seria importante ou não nesse 
tipo de pesquisa? Por quê?

Se a pesquisa for realizada oralmente, teria de 
haver algum tipo de registro das respostas obtidas, 
o que implicaria marcar, também, as opções de 
escolha. Pergunte às alunas e aos alunos como seria 
a votação e como é possível registrar os votos. 
Talvez alguém sugira uma anotação no quadro, que 
poderia ser fotografada ou transcrita para uma 
folha de papel. A utilização de um questionário, com 
alternativas para serem assinaladas, facilitaria a 
coleta de dados, pois já se constituiria também no 
registro – além de poder ser realizada na ausência 
do pesquisador. Caso as crianças não sugiram 
espontaneamente a tabulação das respostas, 
pergunte como a diretora, ou o diretor, poderia 
proceder para visualizar os dados de forma mais 
rápida, em uma única folha de papel que contenha 
uma espécie de resumo das respostas apresentadas 
em cada folha de questionário.

Em relação à decisão a ser tomada, provavelmente as 
crianças dirão para ela escolher o tipo de comemoração 
que recebeu mais votos. Questione se vale a pena 
registrar todas as opções e os respectivos votos ou 
se ela poderia só fazer o levantamento daquela que foi 
mais votada. Essa questão é interessante porque pode 
haver outros fatores que influenciarão em sua decisão. 
A opção mais votada pode apresentar algum empecilho, 
como custo muito elevado ou indisponibilidade na data 
prevista e, nesse caso, teria de se considerar a segunda 
ou até a terceira opção mais votada.

Aproveite para discutir os conceitos de população e 
amostra. População é o público-alvo de uma pesquisa. 
Na proposta dessa atividade, a diretora, ou o diretor, 
não teria nenhum problema para consultar todas 
as turmas envolvidas, pois se trata de um número 
pequeno de pessoas. Questione sobre como poderia 
ser realizada uma pesquisa de opinião que envolvesse, 
por exemplo, todas as crianças de uma escola, todos 
os habitantes da cidade ou até mesmo do país (como 
na pesquisa eleitoral). Explore a ideia de amostra como 
uma parte da população que a representa na totalidade. 

No caso da escola, algumas alunas e alguns alunos de 
cada classe teriam de ser escolhidos aleatoriamente 
(por meio de sorteio, por exemplo). Se a pesquisa da 
diretora, ou do diretor, fosse com a escola inteira e 
ela, ou ele, consultasse, por exemplo, só as crianças 
da Educação Infantil, certamente o resultado seria 
diferente de uma consulta só com as mais velhas. 
Daí a importância de escolher o mesmo número de 
alunas e de alunos de cada categoria (nesse caso, faixa 
etária). Numa cidade ou país, as categorias podem 
ser estabelecidas por bairros, classe social, gênero 
(homens e mulheres) ou faixa etária e, em algumas 
situações, deve-se levar em conta todas as categorias 
ao mesmo tempo para que a amostra tenha poder de 
representação daquela população.

 

Você pode ajudar a turma selecionando algumas 
revistas ou jornais que contenham gráficos de 
diferentes tipos. Também pode selecionar sites e 
auxiliá-los a realizar a pesquisa na internet. O site 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) é um ótimo local para encontrar diferentes 
tipos de gráfico. Peça às alunas e aos alunos que 
falem sobre os gráficos encontrados e observem as 
diferenças entre as representações. Aproveite para 
solicitar que apontem se os gráficos têm um título e 
se está clara a fonte das informações apresentadas 
(quem realizou a pesquisa e onde foram coletados os 
dados). Não se espera que as crianças interpretem 
as informações presentes em todos os gráficos, uma 
vez que precisarão se valer de recursos que ainda não 
dominam, como números decimais e porcentagem. 
Espera-se apenas que tenham oportunidade de 
conhecer diferentes gráficos e observar como podem 
ser usados para visualização de informações de 
diferente natureza.

 
 
  

Note que no enunciado dessa atividade há indicadores 
que ajudam a determinar a população. O fato de a 
legenda informar que a pesquisa foi realizada com 
meninas e meninos sugere que o público é de crianças 
e aponta para a possibilidade de ter sido feita em 
uma escola. O número de votos é pequeno para que 
a pesquisa tenha envolvido todas as alunas e todos 
os alunos de uma turma, mas elevado demais para 
que tenha sido realizada em uma única turma, o que 
pode levar a delimitar essa população como a de 
matriculados em um certo ano.

Embora seja fácil determinar que se trata de uma 
pesquisa sobre preferências esportivas, não é possível 
saber se os dados apresentados indicam os esportes 
mais praticados, os preferidos ou até mesmo aos 
mais assistidos pelos alunos na TV. Converse com a 
turma sobre a ideia de elaborar um texto introdutório 
para a cédula explicando, de forma resumida, sobre o 
que trata a pesquisa, por que e por quem está sendo 
realizada e solicitando a ajuda de quem irá preenchê-
-la. Você pode solicitar que as crianças elaborem uma 
cédula de votação contendo esse texto, a pergunta a 
ser respondida e as alternativas a ser assinaladas. 

  

Acompanhe a elaboração da tabela pelas duplas e, caso 
considere adequado, selecione algumas tabelas de 
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assuntos variados e entregue a cada equipe para servir 
de modelo durante a elaboração da própria tabela.

 

Com a ajuda da ilustração que acompanha o gráfico, 
as crianças poderão inferir que os valores indicados 
se referem ao preço de produtos alimentícios. Você 
pode propor uma discussão coletiva sobre o gráfico, 
perguntando qual a função da ilustração e como 
poderiam ter escolhido os alimentos que fariam 
parte da pesquisa. Pergunte se alguém sabe o que é 
cesta básica e informe que esse tipo de investigação 
geralmente usa esse conceito como referência 
para conhecer a variação de preços dos alimentos. 
Proponha que a turma procure saber o valor da cesta 
básica na região da Chapada Diamantina na época 
de realização dessa atividade. Se possível, proponha 
alguns problemas envolvendo a comparação com o 
valor do salário mínimo.

Aproveite para falar sobre a importância da fonte em 
uma pesquisa. Essa informação é uma exigência para 
pesquisadores e fundamental quando as pesquisas são 
divulgadas pela imprensa. É preciso ensinar as crianças 
a ter essa preocupação, incentivando-as a sempre 
registrar a fonte de suas pesquisas, mesmo nas mais 
simples, realizadas na escola ou em casa. Isso valerá 
para todos os gráficos e tabelas que serão construídos.

No item C, pergunte à turma:
l  Os produtos têm os mesmos preços em 

todos os mercados de uma cidade? Como 
provavelmente as crianças sabem que há  

diferença nos preços, questione:
l  Como os pesquisadores poderiam lidar 

com a mudança de preços, já que a cesta 
básica teria valores que variam muito de um 
mercado para outro? 

l  Qual seria o critério para escolher o preço 
divulgado? 

Ouça as ideias das crianças e fale um pouco sobre 
a ideia de preço médio – valor que está entre o mais 
alto e o mais baixo. 

No item D, o ano é uma informação importante, uma 
vez que os preços podem variar muito de um período 
para outro. Se fosse mostrado um gráfico sobre o 
preço da cesta básica há dez anos, certamente os 
valores estariam totalmente defasados.

 
 e 

A tabela da atividade 7 faz parte da 4ª edição da 
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi realizada 
pela primeira vez em 2000, depois em 2007, 2011 e 
2015. Esse estudo do Instituto Pró-Livro tem como 

QUER SABER MAIS?
No site do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), há informações mais detalhadas 
sobre a cesta básica, que pode ter alguma 
variação de composição dependendo das 
diferentes regiões do país. De acordo com 
essa entidade, os itens que compõem a cesta 
básica são carne, leite, feijão, arroz, farinha, 
batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo 
e manteiga. No Brasil, a quantidade de cada 
ingrediente varia de acordo com a tradição 
alimentar de três grandes áreas do país: a 
Região Sudeste; as Regiões Sul/Centro-Oeste; e 
as Regiões Norte/Nordeste. Na prática, a cesta 
básica é um conceito abstrato, que mede se o 
poder de compra do salário mínimo consegue 
suprir as necessidades alimentares básicas de 
uma família-padrão durante um mês. 

objetivo avaliar impactos, orientar políticas públicas do 
livro e da leitura e conhecer o comportamento leitor do 
brasileiro e da brasileira e as condições de leitura. O 
resultado completo da pesquisa pode ser acessado em 
bit.ly/retratos-leitura. Ele traz muitos gráficos e tabelas 
que podem ser analisados com a turma.

Vale a pena conversar sobre o que se entende por 
“tempo livre”. Veja se todas e todos leem as informações 
que aparecem no rodapé da página (número de 
entrevistados a cada edição e pergunta realizada) e 
questione-as sobre elas. Chame a atenção para as 
diferenças entre as colunas. Deixe que as crianças 
apresentem suas ideias e conversem sobre elas: 
l  Por que acham que cada coluna traz números 

diferentes? 
l  O que representam os números destacados 

acima de cada coluna? 
l  Por que vocês acham que tem tanta diferença 

no uso da internet de um ano para outro? 
l  E em relação à leitura de jornais, revistas ou 

notícias? 

Explique que algumas alternativas foram 
acrescentadas à pesquisa e outras retiradas e 
pergunte para a turma quais foram elas. 

Por fim, organize uma pequena pesquisa entre as 
alunas e os alunos da turma sobre o que gostam de 
fazer no tempo livre. Peça que cada uma e cada um 
escolha três opções. Você pode solicitar que uma 

aluna ou um aluno anote os resultados no quadro. 
Depois, peça que cada dupla organize um gráfico com 
as informações e organize um painel para expor a 
produção das duplas.

  

Note que as crianças precisam tomar muitas 
decisões para realizar a atividade proposta, desde 
a escolha do tema a ser pesquisado, que é livre, 
passando pela definição da população e dos 
instrumentos de coleta, bem como das melhores 
formas de registro, análise e divulgação dos 
dados. É uma atividade complexa que exigirá seu 
acompanhamento. Procure ser o menos diretiva, ou 
diretivo, possível, ajudando as alunas e os alunos 
a se organizar, mais formulando boas perguntas 
do que apresentando soluções prontas. Isso é 
fundamental para o desenvolvimento da autonomia e 
da criatividade das crianças.

REFERÊNCIAS
l  MANDARINO, M.C.F. O Tratamento da Informação. 

Coleção Explorando o Ensino – Matemática, 
volume 17. PDE – Governo Federal do Brasil, pp. 
201-241.

l  SALVADOR, Cadernos Nossa Rede – Matemática, 
4º ano, 2018.
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104 MATEMÁTICA – PROFESSOR

634º ANO 

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

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

Larissa Barbosa da Silva 
E.M. Eugênio Lira
São Félix do Coribe

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 63
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64 MATEMÁTICA

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.

654º ANO 

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.

ORIGINAL                                                                          CÓPIA

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 65

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 64
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66 MATEMÁTICA

  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

674º ANO 

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.

Lara Xavier de Souza
E.M. Cassiano Martins
Cafarnaum

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 67

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 66
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OBJETIVO 
l  Identificar características de polígonos por meio de 

sua reprodução.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Propriedades de polígonos.
l  Análise dos elementos e das propriedades de 

polígonos não evidentes aos olhos das crianças.

MATERIAL NECESSÁRIO
l  Folhas de papel quadriculado de 1 centímetro (veja no 

anexo da página 227 um modelo para tirar cópias).
l  Régua. 
l  Esquadro.

TEMPO ESTIMADO
l Sete aulas.

INTRODUÇÃO

Para construir o sentido dos conhecimentos 
geométricos, as crianças têm de resolver problemas. 
Para que uma situação seja considerada um 
problema, é necessário que ela tenha certo nível 
de dificuldade. Isto é: para resolvê-la, deve-se usar 
os conhecimentos que se têm, porém é preciso 
ir além, já que eles não serão suficientes. Além 
disso, a tarefa demanda analisar a situação e tomar 
decisões. 

Nesse sentido, muitas atividades que são colocadas 
em sala de aula nem sempre representam um 
problema. Se ao ler o enunciado de uma atividade 
uma aluna ou aluno pode resolvê-la sem dificuldade, 
ela não é um problema para essa aluna ou esse 
aluno. Para resolver um problema, as crianças 
precisam experimentar, errar, recomeçar levando 
o erro em consideração, construir modelos, propor 
soluções, defendê-las, discuti-las e comunicar seus 
procedimentos e suas conclusões. 

Segundo a pesquisadora argentina Carmen Sessa, 
um problema geométrico precisa reunir as seguintes 
características:
l  Para resolvê-lo, as crianças devem colocar em jogo 

as propriedades dos objetos geométricos.
l  O problema coloca a aluna e o aluno em interação 

com objetos que já não pertencem ao espaço físico, 
mas sim a um espaço conceitualizado representado 
pelas figuras-desenho.

l  Na resolução do problema, os desenhos não 
permitem chegar à resposta pela simples 
constatação sensorial.

l  A validação da resposta dada ao problema (isto é, 
a decisão autônoma da aluna e do aluno acerca 
da verdade ou falsidade da resposta) não pode 
ser estabelecida empiricamente, mas, sim, com 

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

base nas propriedades dos objetos geométricos. 
As argumentações baseadas nas propriedades 
conhecidas das figuras planas e não planas produzem 
novos conhecimentos acerca das mesmas. 

Em geral, uma proposta de cópia não é relacionada 
ao avanço na aprendizagem da Geometria. Contudo, 
copiar uma figura não significa a repetição de 
passos definidos e executados pela professora, ou 
pelo professor, mas a possibilidade de investigar as 
propriedades e os elementos que caracterizam uma 
determinada figura e não são evidentes. 

Ao copiar um desenho, a criança precisa identificar 
as características que o definem e selecionar as que 
permitem fazer a cópia, descartando outras que não 
são relevantes para a tarefa – por exemplo, o lugar 
que ocupa na folha. 

Nesse tipo de atividade, o intercâmbio entre a turma 
é fundamental, porque entre as crianças é permitido 
duvidar ou não aceitar a opinião do outro. Se a tarefa 
fica centrada na explicação da professora, ou do 
professor, tudo se limita à repetição do que ela, ou 
ele, diz em sua exposição e, com isso, as alunas e os 
alunos poderão não descobrir as relações necessárias. 

ATIVIDADES

  

Propor à turma uma situação de reprodução de 
uma figura é uma boa oportunidade para investigar 
relações, identificar diferentes elementos e analisar 
algumas propriedades das figuras geométricas 
envolvidas. As atividades propostas nessa sequência 
didática têm o objetivo de fazer com que as alunas 
e os alunos avancem em suas possibilidades de 
reproduzir uma figura, analisando as características 
dos elementos que a compõem.

Para essa atividade, é necessário prever diferentes 
momentos da aula: um de resolução individual e outro 
de discussão coletiva. Em um primeiro momento, 
entregue para cada aluna e cada aluno uma folha de 
papel quadriculado e proponha que, individualmente, 

copiem nela o modelo sem sobrepô-la à figura que está 
no caderno. Se julgar que a atividade não apresenta 
desafio para as crianças, faça a mesma proposta 
oferecendo folhas lisas para a cópia.

Essa atividade permite que não seja você a definir a 
qualidade da cópia. As crianças podem obter essa 
informação fazendo a sobreposição. Por isso,  
é importante que a reprodução não seja realizada  
na mesma folha em que está o modelo. No entanto,  
ao fazer a sobreposição e corrigir a produção  
à medida que elaboram o desenho, não será 
necessário estabelecer nenhuma relação entre 
os elementos da figura para a construção efetiva. 
A sobreposição foi pensada para funcionar como 
comprovação das antecipações estabelecidas 
e, portanto, deve ser realizada apenas quando a 
totalidade da figura estiver pronta.

Quando todas e todos terminarem, selecione alguns 
trabalhos e apresente-os à turma, propondo uma 
discussão. Nessa seleção, é importante:
l  Escolher poucos trabalhos, sem descartar aqueles 

que representam uma dificuldade generalizada.
l  Recolher os trabalhos que foram resolvidos 

corretamente, bem como aqueles que apresentam 
alguns erros.

É necessário considerar que o objetivo dessa fase 
não é criticar as produções das alunas e dos alunos 
que tiveram dificuldades, mas analisar o que 
aconteceu ao reproduzir o modelo. Seu papel, 
nessa hora, é fundamental para manter a discussão 
no plano das características que os desenhos 
possuem e assegurar que possam chegar a uma 
conclusão sobre o elaborado. O momento 
de discussão é um dos mais interessantes, pois 
oferece a oportunidade de que todas as alunas  
e todos os alunos analisem as características  
que devem ser consideradas para realizar a  
tarefa com maior sucesso e estabelecer certos  
acordos. Esses acordos podem ter a forma de 
“recomendações, orientações para copiar melhor” 
e estarão associados tanto aos aspectos que algumas 
alunas e alguns alunos consideraram para realizar 
a cópia quanto àquelas questões que provocaram 
erros e devem ser evitadas.
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No final da aula, as crianças podem registrar essas 
dicas para ser reutilizadas em novas situações de 
cópia. É possível que algumas sejam formuladas mais 
ou menos assim:
l  Para que o desenho fique bom, é preciso contar os 

quadradinhos.
l  Antes de colocar a régua para desenhar, é melhor 

fazer uma marquinha na folha para saber até onde vai 
a linha.

l  Desenhar por cima das linhas dos quadradinhos é 
mais fácil, precisa prestar mais atenção quando o 
desenho “está torto”. Aí tem de contar.

l  Tem de olhar se as linhas são iguais. Na cópia, elas 
têm de ser as mesmas também.

Ao planejar essa atividade, é importante considerar 
que um grupo encontrará um certo grau de 
dificuldade na reprodução. Esse fato será, justamente, 
o motor das discussões no momento coletivo. 

Não é necessário realizar atividades prévias para 
preparar a turma – ou pelo menos a grande maioria 
– para que seja bem-sucedida nem indicar como a 
atividade deve ser feita antes de as alunas e os alunos 
a executarem. A proposta é que o contraste entre as 
produções seja um interessante ponto de partida para 
que circulem, por toda a classe, os conhecimentos 
que apenas um grupo de alunas e alunos possui e que 
permitem resolver o problema.

A análise sobre a atividade ganha sentido se todas e 
todos tiverem a oportunidade de copiar novas figuras 
e reutilizar o conhecimento discutido na atividade 
anterior.

  

Com base nas conclusões alcançadas na atividade 
anterior, é importante propor às crianças pelo menos 
uma nova oportunidade de cópia. O modelo indicado 
pode envolver um maior nível de complexidade. Ao 
ler o enunciado, peça que as alunas e os alunos 
retomem as conclusões anotadas no problema anterior 
e as utilizem para resolver a questão. Para ajudar a 
explicitar a relação entre o que já é conhecido e o 
novo problema, faça intervenções do tipo: 
l  Hoje vamos voltar a copiar uma figura. Porém, 

antes, vamos ler as conclusões da aula passada 
para ver se nos ajudam a copiar melhor.

l  Na aula passada, concluímos que é melhor 
fazer uma marquinha na folha antes de 
desenhar para saber até onde chega a linha. 
Vejamos se essa dica serve para a cópia de 
hoje.

l  Agora vamos copiar uma figura como no outro 
dia. Antes de começar a desenhar, que dicas 
podemos dar àqueles que não se lembram para 
que não errem?

É provável que não apareça espontaneamente a 
utilização da régua para medir o comprimento dos 
lados ou dos lados dos quadradinhos para determinar 
seu tamanho, ou a conveniência de marcar os pontos 
médios de dois dos lados do hexágono para desenhar 
o retângulo (mesmo que as crianças não saibam o 
que são pontos médios nem se refiram a eles com 
esse nome). Assumir que, inicialmente, as produções 
não vão ser completamente adequadas, completas ou 
ajustadas supõe propor a questão do progresso como 
problema de ensino. Para que as alunas e os alunos 
avancem em seus conhecimentos, não basta propor 
situações soltas; é necessário pensar o ensino em 
termos de um conjunto de problemas em que todas e 
todos possam voltar a utilizar aquilo que foi objeto de 
discussão e análise coletiva. 

Sua intervenção é de vital importância para favorecer 
a comunicação desses conhecimentos, procurando 
tornar público aqueles que até esse momento 
permaneciam no plano do privado. Outro aspecto 
importante a considerar é que nem todas as linhas 
que compõem a figura oferecem o mesmo nível de 
dificuldade: desenhar sobre a linha dos quadradinhos 
não é a mesma coisa que traçar diagonais. E, entre 
essas, aquelas que atravessam a figura e unem os 
pontos de intersecção do quadriculado são mais 
simples, já que permitem ir “ligando” quadradinho por 
quadradinho, como é o caso dos lados do hexágono, 
que não coincidem com o quadriculado. Por outro lado, 
as diagonais do retângulo não permitem a utilização 
dessa estratégia. 

Se você notar que para algumas crianças a atividade 
está muito difícil ou muito fácil, ofereça outras figuras 

que envolvem diferentes níveis de complexidade, como 
as que estão a seguir.

 

Nessa atividade, as alunas e os alunos devem indicar 
os erros de uma cópia que já foi realizada e corrigi-
-la. Embora seja possível avançar na explicitação 
das propriedades das figuras, a decisão de trabalhar 
com papel quadriculado nas atividades iniciais 
permite que certas questões que serão retomadas 
na sequência didática permaneçam no plano do 
implícito. Nesse caso, não é necessário assegurar a 
medida dos ângulos do hexágono nem o paralelismo 
dos lados, condição que está dada pelo papel 
quadriculado. Se a cópia fosse realizada em papel 
liso, as crianças teriam de enfrentar o problema de 
garantir essas propriedades.

 
 
  

Esse problema envolve uma cópia em escala 
diferente. Portanto, o nível de dificuldade é bem 
maior que o das atividades anteriores. 

Depois que as crianças terminarem de fazer suas 
cópias, organize uma roda de conversa para discutir 
quais aspectos da figura precisam ser considerados 
para reproduzi-la corretamente. A mudança de 

escala na cópia impede que a verificação do que 
foi realizado seja feita, como até agora, com a 
sobreposição. Assim, na discussão coletiva, será 
necessário buscar argumentos que assegurem que 
a cópia continua sendo um quadrado. Será preciso 
explicitar que os quatro lados têm de ser iguais, 
não importa o tamanho da cópia. Por isso, deve-se 
manter a relação entre os lados.

  

A figura apresentada na atividade 5 é mais complexa 
do que a da atividade 4. Além disso, a atividade não 
traz o início da cópia em outra escala. 

Do mesmo modo que nas atividades anteriores, é 
importante organizar um momento coletivo para 
conversar sobre os aspectos das figuras que devem 
ser considerados para reproduzi-las corretamente 
e garantir que se mantenham as mesmas relações. 
Por exemplo: que os lados do quadrado permanecem 
congruentes entre si, que um dos lados do triângulo 
“encosta” no centro do quadrado etc.

 

Nesse problema, a modificação é no tipo de papel. 
O trabalho sobre o quadriculado permite que as 
crianças avancem na tarefa sem ter de garantir 
certas propriedades (como os ângulos retos) que 
permanecem até o momento no plano do implícito. 
Copiar uma figura em folha lisa implica um desafio 
muito maior. Nesse caso, será necessário atentar 
para que os lados mantenham o paralelismo.

REFERÊNCIAS
l  PONCE, H. Enseñar Geometría en el Primer y 

Segundo Ciclo: Diálogos de la Capacitación. 
Secretaría de Educación Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, 2003.

l  SESSA, C. Acerca de la Enseñanza de la 
Geometría. In. Matemática: Temas de Su 
Didáctica. Buenos Aires: Conicet, 1998.
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694º ANO 

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$

68 MATEMÁTICA

O NOSSO SISTEMA  
DE NUMERAÇÃO

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 69

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 68
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714º ANO 

O NOSSO SISTEMA DE NUMERAÇÃO

    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)

70 MATEMÁTICA

  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)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

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 71

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 70
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734º ANO 

O NOSSO SISTEMA DE NUMERAÇÃO

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  

72 MATEMÁTICA

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

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 73

CADERNO 
DO ALUNO
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754º ANO 

O NOSSO SISTEMA DE NUMERAÇÃO

  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

1 0
– 0 9
  0 1

3
3

74 MATEMÁTICA

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)

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 75
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O NOSSO SISTEMA DE NUMERAÇÃO

  
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.

76 MATEMÁTICA

  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

CADERNO 
DO ALUNO
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OBJETIVOS 

l  Analisar as relações entre as diferentes posições em 
uma escrita numérica.

l  Analisar as relações entre escritas numéricas, 
divisões e multiplicações por potências de 10.

l  Explicitar as relações aritméticas implícitas a um 
número.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Resolução de problemas que envolvem a análise de 

escritas numéricas. 
l  Diferentes decomposições aditivas e multiplicativas 

de um número, baseadas na organização decimal do 
sistema de numeração.

l  Análise de decomposições equivalentes de um 
mesmo número.

TEMPO ESTIMADO
l  Quinze aulas.

MATERIAL NECESSÁRIO

l  Calculadoras.
l  Réplicas de moedas de R$ 1,00 e de notas de  

R$ 10,00 e R$ 100,00.

INTRODUÇÃO
O cálculo mental permite um trabalho sobre os 
números de maneira descontextualizada, pois 
familiariza as alunas e os alunos com uma atividade 
matemática que também encontra sentido em si 
mesma: explicar um procedimento, confrontá-lo com 
outros e analisar sua validade. 

Os problemas dessa sequência didática propõem a 
análise de números, da posição que cada algarismo 
ocupa e de diferentes decomposições de um mesmo 
número a fim de explicitar as operações implícitas em 
uma escrita numérica.

Estabelecer quais decomposições são equivalentes 
ao número 5.348, por exemplo, requer analisar o 
significado de cada um dos algarismos em função 
de sua posição e das relações que guarda com as 
posições contíguas e não contíguas.

A primeira parte dessa sequência didática envolve a 
reflexão sobre esses aspectos no contexto do dinheiro, 
familiar para as crianças. Da segunda parte em diante, 
os problemas são descontextualizados, isto é, estão 
em um contexto intramatemático.

As primeiras relações que as crianças estabelecem são 
uma base para explorar outras mais complexas. Para 
que cada problema realmente ofereça elementos para 
abordar o seguinte será necessário organizar momentos 
de discussão coletiva em que se vá explicitando as 
relações em jogo dentro de cada um deles.  

O NOSSO SISTEMA DE NUMERAÇÃO

ATIVIDADES
1ª PARTE
O CAIXA DO BANCO

  

Depois que as alunas e os alunos finalizarem as 
atividades e completarem as tabelas utilizando as 
estratégias que têm disponíveis, é interessante 
retomar as escritas multiplicativas __ x 10 ou 10 x 
__. Esse é o momento em que a turma começará 
a relacionar a organização decimal do sistema de 
numeração com a multiplicação por 10. Mais para a 
frente, esse tema será objeto de análise específica. 
Por enquanto, formulações do tipo “três bilhetes de 
R$ 10,00 equivalem a R$ 30,00” são férteis para 
começar a estabelecer as relações multiplicativas 
próprias da escrita do nosso sistema numérico.

 
 a 

 

O objetivo dessa primeira parte da sequência 
didática é convidar as alunas e os alunos a 
entrar na situação por meio da reflexão sobre um 
contexto conhecido: o dinheiro. Você pode iniciar a 
atividade conversando sobre o contexto de banco 
em que se retira o dinheiro e o caixa, que entrega 
o valor solicitado. E sobre o sistema de caixas 
automáticos, que também servem para realizar 

algumas transações bancárias, como o saque de 
dinheiro. Converse também sobre as notas e moedas 
brasileiras vigentes. 

Se durante a atividade você observar que alguma dupla 
está com dificuldade, entregue réplicas de moedas de 
R$ 1,00 e de notas de R$ 10,00 e R$ 100,00 para que 
as crianças experimentem possibilidades. Você pode 
encontrar réplicas de cédulas em livros do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD).

Ao resolver o item A do problema 2, é esperado que 
as alunas e os alunos percebam que os algarismos 
que escrevem em cada casa do quadro são os 
mesmos que os da quantia solicitada. Ao final da 
atividade, quando os quadros estiverem completos, 
você pode analisar essa questão com a turma e 
discutir que, em nosso sistema de numeração, o 
valor das dezenas representa 10 unidades; o das 
centenas, 100; etc.

Uma segunda questão para discutir é o fato de que 
o número contém certa informação. Por exemplo, 
basta olhar 398 para saber que uma decomposição 
possível para esse número é 3 x 100 + 9 x 10 + 
8. No entanto, é importante salientar que essa 
informação só pode ser obtida por quem já dispõe 
das relações que essa escrita carrega e que a 
mesma informação não está visível para quem ainda 
não se apropriou desses conhecimentos.
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Para resolver o item B, as crianças precisarão 
colocar em jogo as relações entre as diferentes 
posições: 1.000 é equivalente a 10 notas de 100;  
1 de 100 equivale a 10 de 10; etc. 

Os problemas 3 e 4 retomam as relações analisadas 
no item B do problema 2 e as estendem ao restringir 
o uso de notas de R$ 10,00 e de R$ 100,00. Nesses 
problemas, é necessário realizar dois agrupamentos 
simultâneos que poderiam ser representados, no 
primeiro caso, com a seguinte escrita: 32 x 100 
+ 41 x 1. Ou seja, estabelecer uma relação de 
equivalência entre dezenas e unidades. Na prática, 
é possível que as crianças descubram que, nos três 
casos, os dois algarismos da esquerda mostram 
quantas notas de R$ 100,00 são necessárias para 
obter a quantidade desejada; e os dois da direita, 
quantas moedas de R$ 1,00. A relação entre essas 
“regras” e a multiplicação (dizer que 32 de 100 é 
equivalente a dizer que 32 x 100 = 3.200) não é 
evidente para muitas crianças e pode ser objeto 
de estudo ao final desse conjunto de problemas. 
Em outras palavras, as crianças deverão aprender 
a expressar em um cálculo cada composição de 
dinheiro com moedas e notas. 

2ª PARTE
MULTIPLICAÇÕES POR 10, 100 E 1.000

  

Os conteúdos tratados nessa parte da sequência 
didática são similares aos da primeira parte.  
No entanto, apresenta um nível maior de complexidade, 
pois não traz mais o contexto do dinheiro no qual as 
alunas e os alunos podiam se apoiar.

É importante que um mesmo conteúdo, ou grupo 
de conteúdos, apareça em várias atividades, não só 
para que as crianças tenham novas oportunidades 
de apreender as relações envolvidas que ficaram 
pendentes mas também porque diferentes atividades 
mostram novos aspectos de um mesmo conceito. 

Esse primeiro problema permite analisar que existem 
diferentes decomposições possíveis para um mesmo 
número, questão que não pode ser abordada na 
primeira parte, em que sempre há apenas só uma 
decomposição para cada número.

 
 e 

Depois de resolver cada problema, proponha uma 
discussão coletiva para que as reflexões elaboradas 
em cada atividade possam ser utilizadas para resolver 
a questão seguinte. É possível que, nesses momentos, 

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

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

as crianças façam referência às notas e moedas 
utilizadas na primeira parte da sequência didática. Caso 
isso ocorra, você pode sugerir uma comparação entre 
os problemas com notas e moedas e esses cálculos.

3ª PARTE
DECOMPOSIÇÃO DE NÚMEROS GRANDES

 
 e 

O objetivo dessa etapa é voltar a pensar as relações 
possíveis que permitem compor um número e as escritas 
matemáticas que expressam essas relações. Nesse 
caso, é possível apoiar-se em 2 x 1.000 = 2.000, para 
pensar nesse número como 2 x 10 x 100 = 20 x 100 = 
20 x 10 x 10 = 200 x 10. Isto é, o fator que multiplica 
a potência de 10 não é um número de um algarismo 
– questão que começou a ser analisada na sequência 
didática Multiplicações por 10, 100 e 1.000. Porém, 
nessa oportunidade, não se pede que as crianças  
identifiquem escritas equivalentes, mas sim que as 
produzam, como acontece na parte B do problema 1. 
Mesmo que elas resolvam o problema mentalmente, é 
interessante explicitar, posteriormente, essas relações e 
a correspondência das diferentes escritas.

 

A ideia do problema 3 é que as crianças pensem na 
composição de 10.000 com base nas relações já 
conhecidas, como 9.000 + 1.000, e diferenciem esse 
cálculo de 9.000 + 100 ou de 9.000 + 10.

Realizar a multiplicação mentalmente e dizer o número é 
um problema que permite apoiar-se na numeração oral – 
e fica mais simples do que escrever esse número.

É interessante propor primeiro essa atividade 
oralmente e, depois, por escrito, de tal forma que as 
alunas e os alunos relacionem a denominação oral do 
número e sua escrita.

 

Esse problema envolve a comparação das relações 
colocadas em jogo na resolução das duas atividades 
anteriores. Nessa comparação, as alunas e os alunos 

podem concluir que 25 x 1.000 pode ser pensado 
como 25 x 10 x 100 ou 250 x 100 ou 250 x 10 x 10 ou 
2.500 x 10.

4ª PARTE
O SISTEMA DE NUMERAÇÃO E A MULTIPLICAÇÃO 
E DIVISÃO POR 10, 100 E 1.000

  

Essa atividade propõe que as alunas e os alunos 
encontrem um número que, multiplicado por 10, 
100 ou 1.000, dê como produto o número que 
aparece na segunda coluna do quadro. Inicialmente, 
essa pode ser uma situação exploratória, isto é, as 
crianças testam diversos números para encontrar 
o que precisam. Para tanto, você pode oferecer 
uma calculadora. É esperado que elas tenham a 
possibilidade de investigar que relações existem 
entre os números propostos e os resultados obtidos 
para que depois formulem uma regra geral. Com 
base na organização do sistema de numeração, as 
crianças poderão se perguntar quantas vezes o 10 
(o 100 ou o 1.000) está contido em cada um dos 
números propostos. 

Nesses problemas, usa-se a noção de quociente 
inteiro, que supõe a relação dividendo = quociente x 
divisor + resto. Portanto, antes de sugerir a resolução 
dessas atividades, é importante revisar essa noção 
com a turma, propondo e analisando algumas divisões 
simples.

 
           a 

Os problemas 2 a 4 dessa quarta e última parte da 
sequência didática tem como objetivo que as alunas e 
os alunos estabeleçam relações entre um número dado 
e o quociente inteiro obtido ao dividir o número por uma 
potência de 10. As relações estabelecidas no primeiro 
problema dessa parte serão um ponto de apoio para 
essa exploração. Encoraje as crianças a utilizar qualquer 
procedimento para completar os primeiros resultados 
de cada tabela. Você pode interromper essa exploração 
quando notar que elas começaram a descobrir certas 
regularidades nos quocientes. Nesse momento, organize 
uma discussão coletiva sobre as razões que levam 

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

53 x 100 + 48

51 x 100 + 24 x 10 + 8

53 x 100 + 40 x 10 + 8

5.348
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a estabelecer essa regularidade. A ideia é que os 
argumentos que surgem nessa discussão permitam que 
as crianças antecipem, com certeza, os resultados das 
casas que ainda faltam completar. 

É esperado que as alunas e os alunos se apoiem nas 
relações estabelecidas nas atividades (por exemplo, 
o quociente inteiro de 35 : 10 é 3, porque 35 = 30 
+ 5 = 3 x 10 + 5), e/ou as relações já conhecidas (o 
quociente inteiro de 38 : 10 = 3, porque 3 x 10 = 30, 
e ao fazer 4 x 10 = 40 já passou de 38). Você pode 
recorrer também às relações entre multiplicação e 
divisão. Por exemplo, se 3 x 10 = 30; 30 : 10 = 3; 
se 2 x 100 = 200; então, 200 : 100 = 2; etc. A ideia 
é que as crianças observem que, ao conhecer uma 
multiplicação por uma potência de 10 (por exemplo,  
8 x 100 = 800), também se conhece uma divisão por 
essa mesma potência (por exemplo, 800 : 100 = 8).

 

Para resolver o problema 5, as alunas e os alunos podem 
se apoiar nos conhecimentos elaborados nas atividades 
anteriores baseando-se, por exemplo, em 123 x 10 = 
1.230 e 1.230 + 4 = 1.234 para explicar que é possível 
saber que o quociente de 1.234 : 10 é 123 e o resto é 4. 

Também é possível usar a ideia de que a divisão por 
10 pode ser pensada como “separar pacotes de 10”. 
Desse modo, como a posição das unidades nunca vai 
ter 10, o algarismo que está nessa localização vai ser 
o resto da divisão, “porque ele não é suficiente para 
formar mais um pacote de 10”. Se a divisão fosse por 
100, esse raciocínio se estenderia aos dois últimos 
algarismos.

É comum que as crianças deem esse tipo de 
explicação quando os divisores são 10 e 100, mas 
se atrapalham com divisores maiores, como 1.000. 
Nesses casos, costumam recusar a possibilidade de 
que existam restos como 530 porque é um número 
muito grande se comparado aos restos usuais. É 
necessário retomar então as relações estabelecidas 
para números menores e analisar que o tamanho 
do resto só é limitado pelo do divisor. Na primeira 
tabela, é possível estabelecer certa regularidade 
ao realizar algumas divisões por potências de 10. 

Trata-se de encontrar não apenas o quociente, mas 
também o resto de uma divisão, e de explorar o 
que vai ocorrendo com os quocientes quando um 
mesmo número é dividido por diferentes potências 
de 10. Nesse sentido, a reflexão permitirá pensar um 
mesmo número como composto por multiplicações 
equivalentes. Por exemplo: 1.234 = 1 x 1.000 + 234; 
12 x 100 + 34; 123 x 10 + 4. É interessante analisar 
com a turma as relações que existem entre essas 
escritas, tal como se fez na atividade anterior.

 
 a 

As atividades 6 a 8 foram pensadas para que as alunas 
e os alunos revisitem o conjunto de relações e os 
conhecimentos que mobilizaram. Em certa medida, é 
uma proposta que permite resumir o que foi aprendido 
até o momento, tanto por meio das explicações que 
as crianças elaboraram como do ordenamento das 
resoluções da turma que a professora, ou o professor, 
pode oferecer. Esse é um aspecto muito importante, já 
que, mesmo nos casos em que as crianças resolvem 
de maneira correta, nem sempre as relações implícitas 
em suas resoluções estão estruturadas em um 
discurso organizado. Trata-se de atributos que o ensino 
não pode delegar a quem está aprendendo: realçar 
as propriedades, reorganizar as ideias que circularam 
para que tomem uma forma coerente e sistematizada, 
identificar um procedimento e analisá-lo ou explicar 
uma propriedade são práticas que compõem o 
fazer docente e que não podem ser deixadas para 
o desenvolvimento espontâneo dos momentos de 
discussão coletiva. Como se sabe, o ensino é um ato 
complexo, que também inclui explicitar sistemática e 
organizadamente os conhecimentos que vão sendo 
elaborados num discurso coerente e articulado.

REFERÊNCIA
l  SADOVSKY, P. (coord. do documento original). 
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Naturales. Especialistas: María Emilia Quaranta 
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QUE NÚMERO USAR?

794º ANO 

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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80 MATEMÁTICA

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

Edcarlos Vieira de Oliveira 
E.M. Gonçalves Dias 
Oliveira dos Brejinhos

814º ANO 

QUE NÚMERO USAR?

  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.

Mais que 5 e menos que 6 palitos de comprimento.
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82 MATEMÁTICA

  
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

834º ANO 

QUE NÚMERO USAR?

  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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84 MATEMÁTICA

  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

854º ANO 

QUE NÚMERO USAR?

  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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86 MATEMÁTICA

  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

874º ANO 

QUE NÚMERO USAR?

  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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88 MATEMÁTICA

  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

Gabrielle da Silva Viana 
E.M. Rui Barbosa
Cafarnaum

894º ANO 

QUE NÚMERO USAR?

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
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OBJETIVOS 
l  Explorar números racionais como uma nova classe de 

números, que lhes possibilitará resolver problemas 
para os quais os números naturais se mostram 
insuficientes.  

l  Usar as frações para expressar o resultado de 
medições e de divisões não exatas. 

l  Estabelecer relações entre as partes e o todo.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Fração (resultado de uma medição, relação parte- 

-todo, resultado de uma repartição). 
l  Medidas de comprimento (uso de unidades não 

convencionais). 
l  Medidas de tempo (biênio, década, século e milênio).

MATERIAL NECESSÁRIO
l  Palitos de picolé.
l  Reprodução de cédulas de dinheiro. 

TEMPO ESTIMADO
l Dez aulas.

INTRODUÇÃO

Desde o início da escolaridade, as crianças estudam, 
cada vez com maior profundidade, questões 
relacionadas aos números naturais. Ao chegar ao 
4º ano, com essa importante trajetória numérica, 
iniciam o trabalho com os números racionais, que 
incluem representações fracionárias e decimais.

Os conhecimentos que as crianças constroem 
em torno das frações e dos decimais se apoiam 
fortemente no que já sabem sobre os números 
naturais. Ao mesmo tempo, ao resolver problemas 
que envolvem os números racionais, enfrentarão 
importantes rupturas em relação aos naturais, entre 
outras: considerar que nem todas as situações 
podem ser resolvidas usando números naturais; que, 
embora 3 seja menor que 4,  1 

 3
 é maior que  1 

 4
; que 

a escrita de um número pode conter mais algarismos 
que outra e, no entanto, o número pode ser menor 
(por exemplo, 1,93 é menor que 2). 

Nessa sequência didática, são propostas situações 
que procuram dar sentido a esses “novos números” 
para resolver problemas que, sem eles, não teriam 
solução.

A primeira atividade dessa sequência didática 
apresenta um problema cuja solução não pode ser 
obtida somente por meio dos números naturais. 
Nossa intenção é a de que as alunas e os alunos 
tenham a oportunidade de reelaborar algumas 
ideias sobre números que foram construídas até 
aqui. Uma delas é a ideia de sucessão. No universo 
dos números naturais, o número 2 sucede o 1, o 
3 sucede o 2, o 4 sucede o 3, e assim por diante. 
Ao se deparar com os primeiros problemas aqui 
apresentados, as crianças terão a oportunidade de 
perceber que há outros números entre o 1 e o 2, 
entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4, e assim por diante. 
São números de uma natureza diferente, com regras 

QUE NÚMERO USAR? diversas daquelas que usavam para operar com os 
números naturais. Portanto, conhecê-los implica uma 
reorganização de esquemas já construídos.

ATIVIDADES 

  

Depois que as crianças fizerem a leitura do texto e 
conversarem nas duplas sobre a situação relatada, 
promova uma discussão coletiva. Peça que falem 
sobre o caso e se alguém já se viu numa situação 
parecida, ou seja, se precisou medir alguma 
coisa sem ter os instrumentos adequados e como 
resolveu o problema. Pergunte se consideram uma 
boa solução o uso dos palitos e se era necessário 
que a mãe de Pedro tivesse também palitos com 
ela (bastaria um palito ou teria que ter a mesma 
quantidade usada por Pedro?). Depois, explore as 
respostas e promova uma discussão sobre elas. 

É possível que as ideias sejam semelhantes às  
apresentadas nas próximas atividades (uma vez que 
a sequência didática foi organizada com base em 
dados coletados em sala de aula), então, sugerimos 
que você as leia todas antes de continuar o trabalho. 
Caso isso aconteça, explore as ideias apresentadas 
pela turma antes de continuar. Você pode colocar 
as diferentes respostas no quadro e pedir que as 
crianças analisem cada uma, verificando se alguma 

delas informa a medida exata da mesa. Como elas 
ainda não conhecem os números fracionários, 
dificilmente conseguirão dar uma resposta exata. 
Então, podem analisar quais se aproximam mais 
da medida exata, as menos ou mais precisas. Não 
valide as respostas ainda; apenas coloque-as em 
discussão e ouça o que as crianças têm a dizer, 
sempre perguntando se as demais concordam ou 
não com as ideias apresentadas. 
 
Pode ser que alguma aluna ou algum aluno pensem 
na possibilidade de Pedro mandar uma foto para 
a mãe, o que, nesse caso, resolveria de imediato 
o problema. Coloque esse cenário em discussão, 
ressaltando que Pedro poderia ter feito isso, 
mas não o fez (talvez porque não pensou nessa 
possibilidade ou até mesmo o fez, mas a mãe não 
conseguiu carregar a foto, por exemplo).

  

Pergunte à turma quanto é “mais que 5 palitos”. 
Algumas crianças poderão dizer que são 6 palitos, 
mas provavelmente outras já apontarão para a 
possibilidade de serem 7, 8 ou até mais. Questione 
se, com essa informação, Ana Maria poderia pensar 
que eram 30 ou 40 palitos, por exemplo. Talvez 
as crianças relutem em concordar afirmando que 
seriam muitos palitos e que Ana Maria teria uma 
noção do tamanho da mesa (e elas terão uma certa 
razão). Entretanto, é importante que pensem na 

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

Ok, aguarde.
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informação em si, independentemente do contexto. 
Mais que 5 pode, sim, ser 30, 40, 55 etc. É 
importante que as crianças compreendam que “mais 
que 5” é impreciso, que abre margem para muitas 
possibilidades; portanto, é necessário restringir mais 
a informação. Nesse momento, as crianças podem 
fazer outras sugestões (que serão exploradas nas 
atividades que seguem) ou mesmo reforcem as 
ideias já registradas por elas na atividade 1 (como 
“menos que 6 palitos”; “mais que 5 e menos que 
6 palitos”; “5 palitos e mais um pedaço”). Explore 
essas ideias deixando as atividades seguintes como 
uma sistematização do que já foi discutido.

 

A resposta sugerida no enunciado (“menos que  
6 palitos”) poderia facilmente ser colocada nesse 
momento, com base nos conhecimentos que  
a turma possui. Porém, menos que 6 pode ser de  
1 até quase 6 (incluídas as infinitas frações entre  
os números). Mais precisamente, menos que 6 pode, 
inclusive, ser menor que 1. De qualquer forma, essa 
informação é mais precisa do que a anterior, pois 
menos que 6 restringe o conjunto dos números 
possíveis.

 
 
  

Converse com a turma sobre o significado da 
palavra “precisa”. Para que uma informação seja 
mais precisa do que outra, é necessário que seja 
mais exata, rigorosa e expressar fielmente aquilo a 
que se propõe comunicar. Informar o comprimento 
da mesa como mais que 5 e menos que 6 palitos é 
muito mais preciso do que dizer que tem mais que 5 
palitos, ou de dizer que tem menos que 6 palitos. Ao 
mesmo tempo, leva as alunas e os alunos a pensar 
em algo talvez nunca imaginado por elas e eles: que 
pode haver algum número entre 5 e 6. Peça que 
falem sobre cada afirmativa apresentada, explicando 
como raciocinaram para decidir se é verdadeira ou 
falsa. Invista especialmente na discussão sobre a 
afirmativa C. Se admitem que existe um comprimento 
entre 5 e 6 e que um comprimento se trata de uma 
grandeza expressa por meio de números, então terão 
de admitir a existência de números entre 5 e 6, ainda 

que desconhecidos para elas e eles. Que números 
serão esses? Essa questão pode ser suscitada com 
as atividades realizadas até aqui e, especialmente, 
por meio da discussão levantada pela afirmativa C. 
Entretanto, o número fracionário não será uma resposta 
à qual as crianças poderão chegar nesse momento 
por se tratar de um conhecimento de natureza social 
(pelo menos a sua representação formal –  a 

 b
). Talvez 

elas falem em pedaços de palito e até já usem o 
conhecimento social que possuem a respeito de 
frações, como a ideia de meio ou metade. O importante 
é que percebam que, mesmo especificando que o 
comprimento é de 5 palitos e mais um pedaço de palito, 
essa informação ainda não é precisa o suficiente para 
a compra do tampo de vidro. Um pedaço de palito 
pode ter vários comprimentos, e o novo problema que 
se coloca é o de como especificar esse comprimento 
sem utilizar régua ou outro instrumento convencional; 
ou seja, tendo como referência a própria unidade de 
medida usada, que é o palito.

Na última afirmativa, foi levantada uma discussão 
interessante pois, embora seja correto afirmar que 
a informação é insuficiente, o argumento que a 
justifica é falso. A informação é insuficiente porque 
é necessário especificar qual é a fração do palito e 
não porque falta informar a largura da mesa. Essa 
última informação é desnecessária, uma vez que o 
tampo da mesa tem a forma de um quadrado (todos 
os lados têm a mesma medida). Proponha uma 
discussão sobre a última afirmativa, sugerindo que 
a analisem por partes: primeiro devem decidir se, 
de fato, a informação é insuficiente ou não; depois, 
devem analisar o argumento apresentado. Você pode 
ajudar as crianças propondo as seguintes questões:
l  A informação “mais que 5 e menos que 6 

palitos” é suficiente ou não? Por quê? Conforme 
já foi comentado, ela é insuficiente porque 
corresponde a afirmar que são 5 palitos e mais 
um pedaço de palito – e esse pedaço pode ser 
de qualquer tamanho. É preciso especificar o seu 
comprimento. 

l  É mesmo necessário informar a largura da 
mesa? Por quê? Que tal lermos novamente 
a primeira mensagem que Ana Maria enviou 
para o filho? Nessa mensagem há alguma 
informação importante sobre a mesa? Qual é? 

Sim, ela diz que a mesa é quadrada.
l  Saber que a mesa é quadrada diz algo sobre 

o que precisa ser medido para comprar o 
tampo de vidro? Por quê? Sim, porque um 
quadrado tem todos os lados iguais – de mesma 
medida. Assim, não é necessário medir a largura 
porque ela será a mesma do comprimento.

l  Se a mesa fosse retangular, mudaria alguma 
coisa? A forma de medir seria a mesma? 
Poderia proceder da mesma forma, usando os 
palitos, mas seria necessário medir o comprimento 
e também a largura. 

  

Aproveite para retomar o conceito de metade. Peça 
que as crianças falem o que entendem por meio ou 
metade e ilustrem as ideias com exemplos. Pegue 
uma folha, dobre-a em duas partes desiguais e 
recorte-as (tudo isso deve ser acompanhado pela 
turma). Depois, pergunte se você pode chamar cada 
parte de metade e peça que justifiquem a resposta. É 
importante que as crianças compreendam que, para 
obter a metade de um todo, não basta dividi-lo em 
duas partes; é necessário que as duas partes sejam 
iguais. Brinque um pouco com esse conceito e peça 
que digam o que pensam sobre algumas situações 
que você pode propor oralmente:
l  Uma mãe estava repartindo uma barra de 

chocolate entre seus dois filhos e um deles 
disse que queria a metade maior. O que vocês 
pensam disso? Existe uma metade maior 
que a outra? Por quê? Não pode haver uma 
metade maior. Há diferentes formas de repartir um 
chocolate em duas partes, mas só é chamada de 

metade se as duas partes forem iguais. 
l  Podemos dizer que as metades são sempre 

iguais? Por quê? Sim, quando se trata de um 
mesmo inteiro. As duas metades de uma mesma 
maçã são sempre iguais, mas podemos pegar 
duas maçãs e parti-las ao meio. Teremos quatro 
metades de maçã e as partes serão diferentes se 
uma maçã não for igual à outra. Nesse caso, as 
quatro metades não serão iguais (mas serão iguais 
duas a duas). 

l  Uma pessoa comeu metade de uma maçã 
e outra comeu metade de uma melancia. 
Podemos dizer que as duas comeram a 
mesma quantidade de fruta? Por quê? Não, 
porque a metade de uma melancia é maior que a 
metade de uma maçã.

l  Ontem pedimos pizza para o jantar. Comemos 
ao todo três metades de pizza. Como isso é 
possível? É possível caso tenha sido pedida mais 
de uma pizza. Três metades equivalem a uma pizza 
e meia.

Explore também a ideia de metade relacionada a 
um todo discreto (não contínuo, como nos exemplos 
anteriores) como o número de estudantes da classe. 
Proponha questões:
l  Podemos afirmar que metade dessa classe é 

formada por meninas? Por quê?
l  Podemos afirmar que mais da metade dessa 

classe é formada por meninos? Por quê?
l  Em uma turma que eu tive em outra escola 

havia 10 meninas. Elas correspondiam a mais 
da metade da turma. Sabendo disso, alguém 
poderia dizer quantos meninos havia naquela 
turma? Poderia ter de 1 a 9 meninos.
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Possivelmente, as crianças irão especificar essa 
fração como metade da metade da metade. 
Reproduza a ilustração do palito no quadro e 
pergunte quantas “metades da metade da metade” 
há em um palito. Depois você pode provocar uma 
reflexão maior perguntando como especificariam a 
fração do palito que ficou sobre a mesa se fosse a 
seguinte (desenhe o palito no quadro):

Note que o fato de não apresentar as oito divisões 
é para que as crianças estabeleçam relações como: 
a parte do palito que ficou sobre a mesa é a metade 
da metade e mais um pedaço que é a metade da 
metade da metade; ou ainda: a parte do palito que 
ficou sobre a mesa é maior que a metade da metade, 
mas menor que a metade. Além disso, não é preciso 
que as crianças construam uma ideia errônea de que 
para determinar uma fração do inteiro basta contar 
em quantas partes ele foi dividido e quantas foram 
pintadas. Falar sobre essas relações é difícil usando 
expressões como metade da metade ou metade da 
metade da metade. Se você apresentar ilustrações 
como as que seguem e perguntar que nome dariam à 
parte pintada no segundo palito, elas possivelmente 
dirão se tratar da metade da metade da metade da 
metade. As próprias crianças dizem que é complicado 
se referir às frações dessa forma, pois acabam se 
perdendo em meio a tantas “metades”. 

Uma questão interessante a propor consiste no 
nome que receberia cada parte se o todo for dividido 

 

Aproveite para retomar o conceito de medição 
passando pela escolha de uma unidade de medida 
(nesse caso, o palito) e pela verificação de quantas 
vezes essa unidade está contida no comprimento 
da mesa. Nesse caso específico, a mesa não media 
um número exato de palitos. É possível que algumas 
crianças sugiram medir o pedaço do palito usando 
os dedos, por exemplo. Questione sobre a precisão 
dessa medição, perguntando se os dedos de Pedro 
são iguais aos da mãe dele. Talvez elas ainda 
argumentem dizendo que, mesmo com a possível 
diferença no tamanho dos dedos, usar esse recurso 
pode levar a uma medida mais precisa do que 
informar que é um pedaço menor do que a metade. 
Peça que comparem o uso dos dedos com a ideia de 
“metade da metade”.

 

Fracionar é o mesmo que dividir. É possível fracionar 
uma fruta, uma pizza, uma unidade de medida, um 
conjunto de objetos, um grupo de pessoas e de 
animais etc. Mas é importante ressaltar que existem 
diferentes finalidades no fracionamento. Há, então, 
diferentes significados em torno das frações, como 
foi mencionado no texto inicial de orientações dessa 
sequência didática. No contexto trabalhado até aqui, 
o significado que se evidencia é o da relação parte-
-todo (fração que se refere a um pedaço do palito). 
Se as crianças tiverem dificuldade para pensar em 
situações nas quais usam frações em seu dia a dia, 
ajude-as propondo questões como as que seguem:
l  Pensem no café da manha de vocês. É 

possível fracionar alguma coisa nessa 
refeição? O quê? Como? É comum fracionar o 
pão, fracionar medidas – por exemplo, meio copo 
de leite etc.

l  Alguém já usou fração para se referir ao 
tempo? Quando se fala em meia hora, meio-dia e 
até meio período ou período integral (referindo-se 
ao tempo que as crianças passam na escola).

em três, pois, nesse caso, não se trata de metades. 
Não se espera que as crianças cheguem a uma 
resposta, mas que pensem na necessidade de usar 
uma nomenclatura específica e mais simples (ou 
mais econômica) para representar as diferentes 
frações. É disso que tratam as próximas atividades.

  

A ideia dessa atividade é de que as crianças 
percebam uma regularidade na nomenclatura das 
frações – expressões como quartos, sextos, oitavos 
e décimos ja são conhecidas pelas alunas e pelos 
alunos e usadas para os números ordinais e, no 
caso das frações, estão relacionadas ao número 
de partes em que um todo é dividido: quartos para 
quatro partes iguais, sextos para seis partes iguais, 
oitavos para oito partes iguais etc. Se as crianças 
identificarem essa regularidade, poderão inferir que 
as frações apresentadas tratam de quintas partes e 
terças partes (às quais provavelmente irão se referir 
como “terceiras partes”) e décimas partes. 

  

É importante que os problemas sejam propostos 
um a um. As crianças devem comparar sua solução 
com a de suas colegas e seus colegas e discutir 
sobre os diferentes caminhos adotados antes de 
passar para o enunciado seguinte. Circule entre elas 
enquanto tentam resolver e perceba se há alguém 
com dificuldade, proponha questões que ajudem a 
pensar sobre a situação apresentada, lembrando 
sempre que você não deve dizer como fazer, mas 
ajudar cada uma e cada um a construir o próprio 
caminho de solução. Os problemas propostos nessa 

atividade não são exercícios com os quais as alunas 
e os alunos vão praticar o que já foi ensinado sobre 
frações. São situações novas e desafiadoras, cuja 
solução implica o uso daquilo que aprenderam, 
sim, mas em novos contextos e desafios. Aqui vão 
algumas sugestões de perguntas que podem ser 
feitas à turma para ajudar a pensar nas soluções. 
Por exemplo, em relação ao item A:
l  Qual é a pergunta desse problema? 
l  Foi apresentada alguma informação que ajude 

a encontrar a resposta? Qual ou quais? Sim, a 
quantidade da pizza que cada um comeu.

l  Ajudaria se você fizesse um desenho? O que 
você poderia desenhar?

l  Os dois comeram a mesma quantidade da 
pizza? Como você sabe?

l  Alguém comeu mais pizza? Quem?
l  Dá para saber quanto os dois comeram 

juntos? Como?
l  Isso é o mesmo que uma pizza inteira ou 

menos? Como você pode saber?

Agora algumas perguntas que você pode fazer em 
relação ao problema apresentado no item B:
l  O que há em comum nos dois registros feitos 

pelas duas meninas?
l  O que há de diferente?
l  A carteira de Francisca mede mais ou menos 

que 5 palitos? Como você pode saber isso?
l  E a carteira de Jamile, mede mais ou menos 

que 5 palitos? Como você pode saber isso?
l  Ajuda se você fizer um desenho?
l  O que você pode desenhar?
l  Como você poderia representar a fração do 

quinto palito usado por Francisca?
l  Como você poderia representar a fração do 

quinto palito usado por Jamile?
l  Com base nessas representações, o que você 

pode concluir?

No item D, observe se as crianças relacionam as 
frações desse círculo com metades, uma vez que 
a divisão é marcada pelas duas cores diferentes. 
Proponha uma discussão sobre cada uma das 
afirmativas, pedindo que expliquem como pensaram 
para saber se estavam corretas ou não. Para 
determinar qual a fração do planeta coberta por 

TERRA

ÁGUA
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terra, pergunte quantas partes iguais à verde seriam 
necessárias para cobrir o círculo todo. Questione- 
-as também se a parte verde é maior ou menor que 
um quarto, sempre pedindo que expliquem como 
pensaram para encontrar a resposta.  

 
 e 

Proponha essa atividade como um desafio para 
que seja encontrado o maior número de relações 
fracionárias possível. Note que, aqui, não é objetivo 
determinar qual é a fração correspondente, apenas 
fazer um levantamento sobre os diferentes tipos de 
relações fracionárias que podemos estabelecer no 
período de tempo mostrado em um calendário. 

Você pode circular entre as equipes, observar o 
que estão fazendo e incentivá-las a encontrar novas 
relações, com base na proposição de questões 
como as que seguem (apenas alguns exemplos):
l  Além da divisão em meses, há outra forma 

de dividir o ano? Quais? Semestre, trimestre e 
bimestre, por exemplo. Há também o quadrimestre, 
mas é, em geral, uma subdivisão menos usual.

l  Se vocês dividissem o ano em duas partes, 
que períodos de tempo teriam? Dois períodos 
de 6 meses, ou 2 semestres.

l  O ano é uma fração do semestre ou o 
semestre é uma fração do ano? Por quê? O 
semestre é que é uma fração do ano, pois dois 
semestres juntos compõem um ano.

l  O mês é uma fração do ano, mas ele pode ser 
também fração de outro período de tempo 
menor do que um ano? Sim, pode ser fração do 
bimestre, do trimestre ou do semestre.

Quando as crianças se sentem desafiadas e se 
interessam pela atividade, podem descobrir outras 
relações, que vão além das informações disponíveis 
no calendário, como: a hora é uma fração do dia, 
o minuto é uma fração da hora e o segundo é uma 
fração do minuto. Ou ainda pensar que o ano pode 
ser, ele mesmo, uma fração de um período de tempo 
maior, como o biênio, o quinquênio, a década, o 
século e o milênio (essas relações serão exploradas 
em outras atividades mais adiante nessa sequência 
didática).

 

Use uma folha de papel grande e registre com 
letras de tamanho grande para que possam ser 
lidas a distância. Esse painel deve ser afixado em 
uma parede e pode ser complementado à medida 
que as crianças forem descobrindo novas relações 
fracionárias.

 

Circule entre as crianças enquanto trabalham 
nessa atividade e observe como lidam com os 
números fracionários: elas circulam cada algarismo 
separadamente (numerador e denominador)? 
Consideram os dois algarismos como componentes 
de um único número? No caso dos números 
referentes à quantidade de amido de milho, 
anotam separadamente o número 1 e o número 
fracionário (  1 

 2
 )? Ou consideram os três algarismos 

componentes de um mesmo número? Demonstram 
alguma familiaridade com os números fracionários 
ou demonstram nunca ter visto um número desse 
tipo antes?

 

Provavelmente, as alunas e os alunos dirão se 
tratar de números diferentes, talvez até digam 
se tratar de números que indicam frações. Você 
pode denominá-los como números fracionários. 
É importante que eles entendam que, embora 
compostos por dois algarismos, uma fração é um 
único número. Os números que conheciam até então 
são chamados de números naturais, e os números 
fracionários fazem parte de um novo conjunto: os 
números racionais. Converse com a turma sobre a 
possibilidade de resolver, com esse novo conjunto, 
problemas para os quais os naturais se mostraram 
insuficientes (como no caso inicial dessa sequência 
didática). É interessante falar sobre a possibilidade 

de representar os números naturais com números 
fracionários (  4 

 4
,  5 

 5
,  10 

 10
,  4 

 2
,  6 

 3
,  12 

 6
,  15 

 3
,  20 

 4
 etc.). 

No caso da medida da mesa, se o comprimento for 
dado em palitos, será 5 palitos e  1 

 4
 ou 5  1 

 4
 palitos. 

Mas essa mesma medida poderia ser registrada em 
quartos de palito. Cada palito tem  4 

 4
. Então, haveria 

 4 
 4

 +  4 
 4

 +  4 
 4

 +  4 
 4

 +  4 
 4

 +  1 
 4

 =  21 
 4

 de palito. 

 

Embora a pizza esteja dividida em três pedaços, eles 
não são iguais. É possível identificar a metade da 
pizza e perceber que a parte pintada corresponde à 
metade da metade – ou à quarta parte (um quarto).

 

É possível que as crianças precisem desenhar o 
chocolate para representar as frações consumidas 
por Wesley e Aline e então compará-las. Mas é 
interessante, na discussão sobre esse problema, 
chamar a atenção sobre o quanto a lógica 
envolvendo os números racionais é diferente daquela 
aplicada aos naturais. No conjunto dos naturais, 4 
é menor do que 6; entretanto, quando se trata de 
um número fracionário, essa regra não se aplica, 
pois  1 

 4
 é maior do que  1 

 6
. Isso porque quanto maior 

o número de partes nas quais um todo é dividido, 
menor será cada parte.

Em relação ao item B, 13 não é múltiplo de 4. 
Portanto, se 13 chocolates forem divididos por 4 
crianças, cada uma receberá 3 chocolates e ainda 
restará 1. Mas esse chocolate que restou pode 
ser fracionado e cada uma receberá mais  1 

 4
 de 

chocolate.

O problema proposto no item C apresenta um desafio 
diferente porque o número de chocolates é menor do 
que o número de crianças. Nesse caso, é necessário 
fracionar os três doces e há diferentes formas de se 
fazer isso. Uma delas consiste em repartir cada um ao 
meio, ficando com 6 metades. Cada criança receberia 
 1 
 2

 chocolate e ainda restariam duas metades (  2 
 2

 
ou 1 chocolate). Cada metade poderia ser repartida 
novamente na metade e ficariam  4 

 4
 ou 4 pedaços de 

 1 
 4

 ). Cada um receberia então mais  1 
 4

 de chocolate. 

Cada criança teria  1 
 2

 chocolate +  1 
 4

 de chocolate; ou 
 3 
 4

 de chocolate, considerando que em uma metade há 
dois quartos (  1 

 2
 =  2 

 4
 ). Outra forma é fracionar as três 

barras em 4 partes iguais (  4 
 4

 +  4 
 4

 +  4 
 4

 =  12 
 4

 ou doze 
quartas partes) que, divididas entre 4 crianças, resulta 
em três quartas partes para cada criança. 

 

As perguntas que ajudam as crianças a descobrir as 
frações correspondentes são as seguintes:
l  Quantas moedas de 50 centavos são 

necessárias para formar 1 real? Duas.
l  Quantas moedas de 25 centavos são 

necessárias para formar 1 real? Quatro.
l  Quantas moedas de 10 centavos são 

necessárias para formar 1 real? Dez.
l  Quantas moedas de 5 centavos são 

necessárias para formar 1 real? Vinte.

Aproveite para explorar outras relações fracionárias 
das moedas de centavos entre si, como: 
l  5 centavos correspondem a  1 

 2
 de 10 centavos. 

l   1 
 5

 de 25 centavos.

l   1 
 10

 de 50 centavos. 

Algumas relações de equivalência podem ser 
exploradas aqui. Entre outras, veja estes exemplos:
l  25 centavos + 25 centavos = 50 centavos, então 

 1 
 4

 +  1 
 4

 =  2 
 4

 =  1 
 2

.
l  10 centavos + 10 centavos + 10 centavos + 10 

centavos + 10 centavos = 50 centavos, então 
 1 
 10

 +  1 
 10

 +  1 
 10

 +  1 
 10

 +  1 
 10

 =  5 
 10

 =  1 
 2

.

REFERÊNCIA
l  SALVADOR, Cadernos Nossa Rede – Matemática, 

4º ano, 2018.
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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

90 MATEMÁTICA

ÁREA E PERÍMETRO

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 91

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 90
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ÁREA E PERÍMETRO 

  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 

92 MATEMÁTICA

  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. 
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954º ANO 

ÁREA E PERÍMETRO 

  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.

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

94 MATEMÁTICA

  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? 

A
B
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OBJETIVOS 

l  Medir e comparar área e perímetro de figuras 
planas desenhadas em malha quadriculada, usando 
diversas estratégias e reconhecendo que duas 
figuras com formatos diferentes podem ter a 
mesma medida de área.

l  Comparar perímetros e áreas de figuras e colocar 
em jogo a independência da área e do perímetro na 
resolução de diversos tipos de problemas.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Resolução de problemas que envolvem o cálculo 

do perímetro de figuras poligonais por meio 
de diferentes procedimentos: contagem dos 
quadradinhos da malha quadriculada, medição com 
régua, com unidades fabricadas para isso.

l  Comparação dos perímetros de duas figuras 
diferentes com base na análise de certos elementos, 
sem medir efetivamente.

l  Medição da área de figuras de lados retos utilizando 
papel quadriculado.

MATERIAL NECESSÁRIO

l  Folhas quadriculadas (veja anexo na página 227).
l  Régua. 
l  Quadradinhos de papel de 1 centímetro.

TEMPO ESTIMADO
l Nove aulas.

INTRODUÇÃO
Essa sequência didática propõe uma primeira 
exploração das noções de perímetro e área de uma 
superfície. 

Ao comparar figuras, algumas crianças podem 
afirmar que uma tem um perímetro maior que outra, 
quando, na realidade, diferenciam-se apenas por 
sua forma e área. Embora área e perímetro possam 
ser calculados com base nos mesmos dados – 
os comprimentos dos lados –, são grandezas 
independentes. Duas figuras de diferentes formas 
podem ter a mesma área.

As primeiras atividades tratam da relação entre 
essas noções e discutem se o aumento no perímetro 
leva, necessariamente, a um aumento da área – 
situação que só pode ser generalizada no caso de 
polígonos regulares. 

ÁREA E PERÍMETRO

ATIVIDADES

 

Essa atividade propõe uma primeira aproximação 
das noções de área e perímetro. É esperado que 
as crianças identifiquem que todas as figuras 
são formadas por seis quadradinhos e que se 
diferenciam pelo formato, pois esses são aspectos 
rapidamente observados.

Em seguida, entregue uma folha quadriculada para 
cada dupla e proponha que construam outras figuras 
de outros formatos, mas usando os quadradinhos. 
Provavelmente, algumas vão construir figuras como 
as apresentadas, talvez em outra posição. Esse 
pode ser um bom tópico para discutir com a turma. 

Para ajudar as crianças a pensar sobre o assunto, 
contextualize a situação questionando:
l  Se fôssemos cercar cada uma dessas 

figuras, em qual delas precisaríamos maior 
quantidade de cerca?

l  Como fizeram para encontrar a medida de 
cada contorno? 

l  Todos mediram da mesma maneira?

 

Para preparar o jogo, você pode confeccionar as 
peças junto com as crianças. Cada dupla confecciona 
20 cartas numeradas de 1 a 20 e recorta 30 
quadradinhos de 1 ou 2 centímetros. O ideal é 
confeccionar o jogo em cartolina ou algum papel mais 
grosso para que tenha maior durabilidade. 

Uma boa estratégia para apresentar as regras é 
propor uma partida simulada em que as figuras sejam 
montadas no quadro, a cada carta sorteada, com a 
interação entre você e a turma. 

A realização de uma ou mais partidas coletivas permite 
que as crianças se deparem com dificuldades muito 
similares àquelas que terão de enfrentar ao jogar em 
duplas, preparando-as para o jogo. Também torna 
possível que todas e todos pensem ao mesmo tempo 
na mesma situação do jogo, discuti-la e compartilhar 
as melhores soluções. Depois dessa primeira troca de 
ideias, vale a pena convidar as alunas e os alunos a 
jogar livremente duas ou três partidas.

O objetivo do jogo é contextualizar a construção e 
a comparação de figuras com base em condições 
relacionadas com o perímetro e a área. O perímetro 
(contorno) das figuras montado pela dupla é o elemento 
que irá decidir qual equipe pontuará na rodada. Por 
isso, as alunas e os alunos precisam, intencionalmente, 
construir figuras com o maior perímetro possível.
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Uma questão que se colocará diretamente é a 
antecipação sobre os lados do quadradinho que serão 
ou não contados no momento do cálculo do perímetro. 
A solução desse problema – antecipar que figuras com 
maior contorno terão, consequentemente, um maior 
perímetro – levará a turma a investigar e aprofundar 
os conhecimentos que começaram a ser discutidos 
na atividade anterior e possibilitará condições para a 
investigação das relações entre perímetro e área.

Além disso, ter participado de um bom número 
de situações em que se experimentam diferentes 
configurações de figura com o mesmo número de 
quadradinhos dará condições para que as alunas e 
os alunos construam o conceito de área ao longo da 
sequência didática.

 

Oriente as duplas a fazer duas tabelas como o 
modelo dado na atividade 3 para anotar as jogadas. 
É interessante, após essas duas partidas, propor 
uma conversa com toda a turma para compartilhar e 
analisar os procedimentos e as estratégias utilizadas 
para construir as figuras a cada rodada, assim como 
discutir as rodadas que pareceram mais fáceis e 
também as mais difíceis. 

 

Desenhar as figuras formadas no papel quadriculado, 
como sugere essa atividade, permite retomar 
momentos do jogo, torna possível que as crianças 
pensem na mesma situação ao mesmo tempo, 
discutir e compartilhar as melhores soluções.

Para isso, no momento da socialização, pergunte 
que dupla sorteou a carta 10 (ou qualquer outra) 
para formar a figura e convide a turma a discutir 
coletivamente o formato que essa figura poderia ter 
para ficar com o maior perímetro possível e, com 
isso, pontuar no jogo.

Caso note dificuldade de alguma criança na hora de 
passar para o papel quadriculado, oriente-a a montar 
outras figuras e fazer a passagem para o desenho, 
acompanhando-a nas ações envolvidas nessa tarefa. 

 

Essa atividade retoma o que foi discutido na 
atividade 4 e convida as alunas e os alunos a refletir 
sobre outro aspecto das relações entre figura e área: 
é possível que duas ou mais figuras com a mesma 
área tenham perímetro diferentes. Veja a seguir 
algumas delas na malha quadriculada:

 
Promova uma instância de troca em que as alunas e 
os alunos compartilhem as figuras e convide o grupo 
a formular a descoberta dessa regularidade. 

 

Após as alunas e os alunos finalizarem os desenhos, 
é importante socializar as diferentes respostas no 
quadro. 

Essa atividade permite que a turma retome outro 
aspecto das relações entre figura e área que 

provavelmente já havia encontrado durante as 
partidas do Jogo dos Mosaicos: é possível a duas ou 
mais figuras terem a mesma medida de perímetro 
e medidas de área diferentes (o contrário da 
regularidade vista na atividade anterior). Como na 
atividade, todas e todos vão se defrontar com essa 
questão ao mesmo tempo, será um campo fértil 
para a troca de ideias e sistematização de mais 
essa relação entre perímetro e área. Por isso, é 
importante reservar tempo suficiente para que todas 
e todos compartilhem suas figuras e conversem 
sobre como responderam à questão, convidando o 
grupo a formular o que descobriu na forma de uma 
outra regularidade na relação entre as duas medidas: 
duas figuras com o mesmo perímetro podem ter 
áreas diferentes.

 
 e 

Essas atividades retomam as questões tratadas 
anteriormente sobre a independência das medidas 
de área e perímetro. Como as figuras não estão 
desenhadas em uma malha quadriculada, as alunas 
e os alunos precisam imaginar os quadradinhos. Se 
notar que algumas crianças estão com dificuldade, 
proponha que copiem cada figura em um papel 
quadriculado para compará-las ou entregue a elas 
quadradinhos de 1 centímetro para que possam 
utilizar como unidade de medida.

Na atividade 7, ambas as figuras têm a mesma área: 
o que foi recortado de um dos lados da figura B foi 
acrescentado do outro. No entanto, os perímetros 
são diferentes. A figura B tem dois lados iguais 
aos da figura A e outros lados que somam um 
comprimento maior.

Na atividade 8, ambas as figuras têm o mesmo 
perímetro. O recorte “para dentro” na segunda figura 
mantém a mesma medida que foi tirada dos lados 
do retângulo original. No entanto, as áreas são 
diferentes: a da figura B é menor que a da primeira, 
já que tem “um pedaço a menos”. Como as figuras 
não estão sobre a malha quadriculada, as crianças 
precisarão recorrer a outras estratégias.

 

O propósito dessa atividade é sistematizar as 
relações entre perímetro e área observadas ao longo 
da sequência didática. Por isso, é importante deter-
-se na socialização das respostas e certificar-se de 
que não restaram dúvidas à turma. Caso observe 
que algumas crianças apresentam dificuldades 
em responder aos itens A e B, proponha novas 
atividades nos moldes da 4 e da 5 e, após a 
discussão, retome as questões apresentadas aqui.

 
 e 

As atividades 10 e 11 convidam as crianças a 
avançar no cálculo de perímetro e área de algumas 
figuras, passando de procedimentos de medição 
efetiva de todos os lados para a utilização de 
cálculos mais econômicos, apoiando-se nas 
propriedades das figuras.

Para calcular o perímetro de um quadrado ou 
de um retângulo, não é necessário medir cada 
um dos lados, basta medir um ou dois lados 
respectivamente.



160 MATEMÁTICA – PROFESSOR 161PROFESSOR – 4º ANO 

R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 D
O

 C
A

D
E

R
N

O
 D

O
 A

L
U

N
O

R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 D
O

 C
A

D
E

R
N

O
 D

O
 A

L
U

N
O

974º ANO 

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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OBJETIVO 
l  Recorrer à multiplicação por potências da base e 

múltiplos com somente um algarismo diferente de 
zero para resolver outras multiplicações.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Cálculo mental de multiplicações e divisões 

apoiando-se em propriedades das operações e do 
sistema de numeração. 

l  Uso da propriedade distributiva da multiplicação 
em relação à adição e à subtração.

TEMPO ESTIMADO
l  Cinco aulas.

INTRODUÇÃO
O ensino da multiplicação e da divisão demanda 
vários anos de trabalho ao longo da escolaridade 
para que as crianças identifiquem os diferentes 
problemas que essas ferramentas permitem resolver, 
dominem a variedade de relações numéricas que é 
possível estabelecer e elaborem a diversidade de 
recursos de cálculo relativos a essas operações.

No 4º ano, o trabalho em torno do cálculo 
mental segue sendo fonte de novos problemas, 
particularmente quando as alunas e os alunos já 
dispõem da técnica convencional da multiplicação.

Essa sequência didática propõe a análise sobre 
a utilização de cálculos conhecidos para resolver 
outros, apoiando-se na propriedade distributiva 
da multiplicação. A ideia é que, ao resolver os 
problemas propostos, as crianças se apropriem da 
estratégia de arredondamento como apoio para o 
cálculo e explicitem o conhecimento matemático por 
trás dessa estratégia.

ATIVIDADES

  

Depois de reservar um tempo para que as alunas e 
os alunos pensem e busquem algum procedimento 
para 3 x 19, analise coletivamente em que sentido a 
multiplicação por 20 é um recurso para multiplicar 
por 19, explicitando que 19 vezes um número é 
equivalente a 20 vezes esse número menos uma vez 
esse mesmo número, quer dizer:

3 x (20 – 1) = 3 x 20 – 3 = 60 – 3 = 57

Depois, é possível propor cálculos similares para que 
as crianças possam utilizar a estratégia analisada.

ARREDONDAR PARA MULTIPLICAR  

Um equívoco muito frequente em problemas como 
esse consiste em que, para multiplicar por 19, as 
alunas e os alunos multipliquem por 20 e subtraiam 
1. Se esse “erro” (que pode ser fonte de discussão 
e maior compreensão do conteúdo em questão) não 
aparecer na classe, é interessante explicitá-lo  
para submetê-lo à análise. Com isso, surge a 
oportunidade de instalar no grupo a necessidade 
de controlar o resultado. Por exemplo: para 3 x 19, 
como é possível estar seguro de que se fez 19 vezes 
3? Tem de sobrar uma vez 3, e não 1.   

 

Esse problema trata de estender o recurso 
identificado no problema anterior às outras 
multiplicações. Para multiplicar por 38, por exemplo, 
é pertinente lembrar da multiplicação por  
40 : 6 x 38 = 6 x 40 – 6 x 2.

É necessário analisar explicitamente essa 
equivalência, assegurando-se de que as crianças 
compreendam que, em ambos os casos, o que se 
faz é “38 vezes 6”. Aqui também é possível retomar 
o erro analisado em relação ao problema anterior, 
explicitando, por exemplo, que multiplicar por 38 não 
é equivalente a multiplicar por 40 e subtrair 2. 

 
 
  

É possível organizar a resolução e análise dos itens 
desse problema de maneira similar à proposta 
para o primeiro. Quer dizer, propor um cálculo 
inicial que leve as alunas e os alunos a explorar 
certas estratégias e que elas sejam analisadas 
coletivamente para estabelecer uma conclusão. Por 
exemplo: 7 x 39 pode ser pensado como 7 x 40 – 7.

Identificando-se aí o apoio na multiplicação por um 
número redondo e, com esse recurso estabelecido, 
realizar os outros cálculos.

Como nos problemas anteriores, as crianças deverão 
controlar (e provar) que, nesse procedimento, 
assegura-se ter feito 39 vezes 7. De maneira similar, 

para os casos B, C e E, é relevante recorrer, por 
exemplo, à relação: 4 x 50 + 4 x 3, já que, nessas 
situações, trata-se de somar e não de subtrair.  

  

O propósito dessa atividade é que as alunas e os 
alunos reutilizem e generalizem os procedimentos 
identificados nos problemas anteriores: as 
multiplicações com números “redondos” servem 
de apoio para multiplicações com outros números. 
Assim, a multiplicação por 20 permite conhecer 
produtos por 19, 21, 18, 22, 17 etc.; a multiplicação 
por 30, produtos por 31, 29 etc.

Trata-se de concluir com a turma que multiplicar 
por 19, por exemplo, equivale a “o número dado 
multiplicado por 20, menos uma vez esse número”. 
Aqui é possível retomar o erro já analisado.

Assim, no problema 1, 5 x 19 = 5 x 20 – 5 = 
95. Procedimentos como esses se baseiam na 
propriedade distributiva da multiplicação em relação 
à adição e à subtração. Retomá-los quando se está 
ensinando explicitamente as propriedades  
da multiplicação será uma oportunidade de fazê- 
-las funcionar frente a um problema de cálculo  
e reconhecer aí seu valor como ferramenta para 
facilitar os cálculos ou para provar a validade  
de um procedimento. 

REFERÊNCIA
l  SADOVSKY, P. (coord. do documento original). 

Matemática: Calculo Mental con Números 
Naturales. Especialistas: María Emilia Quaranta 
e Héctor Ponce. Leitura para reedição: Horacio 
Itzcovich. Ministerio de Educación. Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, 2010.
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994º ANO 

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
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1014º ANO 

QUE ÂNGULO É ESSE?

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.

 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

100 MATEMÁTICA

    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.

3600

900

1800

A B

C
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1034º ANO 

QUE ÂNGULO É ESSE?

  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.

102 MATEMÁTICA

  
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.

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 103
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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

OBJETIVOS 
l  Compreender o aspecto dinâmico da formação de 

um ângulo, relacionando-o à ideia de movimento 
e sua medida como amplitude do movimento 
realizado. 

l  Reconhecer ângulos retos e não retos, maiores ou 
menores que um ângulo reto em figuras poligonais. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Noção de ângulo como rotação ou giro.
l  Reconhecimento dos ângulos como elementos 

constitutivos dos polígonos.
l  Construção e utilização de ferramentas para medir 

ângulos.
l  Classificação dos ângulos: reto, maior ou menor 

que o ângulo reto.
l  Fração: relação parte-todo (relacionada à 

concepção de medida) e equivalência de frações.

TEMPO ESTIMADO 
l  Doze aulas.

MATERIAL NECESSÁRIO
l  Régua.
l  Tachinhas.
l  Cartolina.
l  Rolhas.

INTRODUÇÃO
Nessa sequência didática, será introduzida a noção 
de ângulo relacionada à ideia de giro (rotação). 
Acreditamos que, dessa forma, o estudo dos ângulos 
fica mais acessível às crianças por se basear em um 
contexto próximo delas, relativo ao movimento. O 
giro pode ser executado pelo corpo, mas também é 
facilmente identificado nos ponteiros de um relógio, 
nos acendedores de um fogão, na trajetória de uma 
porta ou em manobras executadas no skate, surfe, 
bodyboard, na modalidade freestyle do bicicross 
(BMX), entre outros esportes. Além disso, por meio 
dessa proposta, cria-se um contexto significativo 
para o uso das frações e a descoberta de novas 
relações fracionárias – como as equivalências –, 
integrando assim diferentes eixos da Matemática 
(números e geometria).

ATIVIDADES

  

Muitos esportes radicais têm manobras que 
envolvem giros de 360 e 180 graus. Questione as 
crianças sobre o que há em comum num mesmo tipo 
de manobra, executada em diferentes esportes. Elas 
podem dizer que, no 360, é feita uma volta completa 
(seja com a prancha, o skate ou a bicicleta). No 
skate, por exemplo, existem diferentes tipos de 
360. Numa das manobras desse tipo, a pessoa 
fica com os pés sobre o skate, segurando-o com 
as mãos para que ambos girem juntos, no ar, para 

QUE ÂNGULO É ESSE?CADERNO 
DO ALUNO
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a direita ou para a esquerda (mesmo tipo de 360 
executado no surfe). Há outro tipo no qual o skatista 
projeta o skate para cima e faz um giro completo 
acima dele (não para os lados, mas para cima ou 
para baixo). Quando volta ao chão, o skatista coloca 
novamente os pés sobre o skate, voltando à posição 
inicial. Se for difícil para as crianças descreverem 
as manobras, solicite que mostrem como são 
executadas usando algum objeto ou o próprio corpo. 

  

Há diferentes formas de descrever os movimentos 
necessários para reproduzir as manobras discutidas 
na questão anterior. O importante é que as crianças 
trabalhem com a ideia de giro, diferenciando uma 
volta completa de suas frações. Questione-as sobre 
a diferença de um 360 e um 180 no bodyboard, por 
exemplo. No primeiro caso, o bodyboarder que está 
descendo a onda dará um giro completo e continuará 
na posição inicial, o que lhe permitirá continuar 
descendo a onda. No segundo caso, ele terminaria 
a manobra de frente para a onda, saindo da mesma. 
O 180 fez com que ele mudasse de direção. Circule 
entre as crianças enquanto elas realizam essa 
atividade e ajude-as a pensar no movimento por 
etapas, propondo questões como: 
l  Em que posição estaria o corpo, inicialmente? 
l  Como você poderia dar impulso para executar 

o movimento? 
l  A direção do giro faria diferença? 

l  Você terminaria a manobra na mesma posição 
que iniciou? Por quê? 

Os giros também podem ser para cima ou para 
baixo. Se você estiver deitado no chão, de barriga 
para baixo, pode rolar, dando uma volta completa 
com o corpo e voltar à posição inicial (no bodyboard, 
essa manobra feita junto com a prancha se chama 
el rollo e também envolve um tipo de 360 ou, ainda, 
uma meia volta e mudar de posição, ficando de 
barriga para cima. As crianças podem relacionar 
esses giros com a cambalhota ou o salto mortal 
(para a frente ou para trás), movimento realizado  
em modalidades da ginástica ou até em algumas 
danças de rua. 

 

Algumas alunas e alguns alunos já devem denominar 
o giro do primeiro quadro como um 360, o segundo 
como um 180, e, nesse caso, você poderia questionar 
sobre qual seria o número que poderiam atribuir ao 
giro mostrado no quadro C. Mesmo que não saibam 
que se referem a graus (unidade de medida da 
amplitude de giro), talvez cheguem a 90 considerando 
se tratar da metade de um giro de 180 (ou metade da 
metade de um giro de 360). Questione ainda sobre 
a possibilidade de representá-lo usando um número 
fracionário.

 
 
  

Proponha essa atividade como uma brincadeira. Sugira 
que cada uma e cada um registrem alguns comandos 
para serem testados. A criança escolhida vai até a 
posição inicial e outra lê os comandos. Quem vai se 
movimentar tem de seguir à risca o que é dito. A turma 
se diverte quando os comandos levam a criança para 
um lugar diferente ou quando há um obstáculo no 
caminho. Observe como elas formulam os comandos 
de giros:
l  Usam números (180 ou 90, por exemplo) ou 

frações de uma volta (  1 
 2

 volta ou  1 
 4

 de volta, por 
exemplo)? 

l  Percebem que, nesse caso, não basta especificar 
de que tipo é o giro, mas também é necessário dar 
a direção (para a direita ou para a esquerda)? 

3600

900

1800

3600

900

1800

l  Conseguem estimar o número de passos que 
devem ser dados em cada direção? 

l  Como lidam com o erro (comandos que não 
funcionaram em relação ao objetivo)? 

Depois de brincar um pouco, proponha uma 
discussão coletiva para que a turma possa formular, 
coletivamente, os comandos que levariam uma 
pessoa do quadro até a porta. Aproveite para 
explorar os giros de volta completa, de  1 

 2
 volta e de 

 1 
 4

 de volta, pedindo que mostrem a diferença entre 
eles na execução de uma trajetória. No caso dessa 
brincadeira, é provável que o giro mais comum seja 
o de  1 

 4
 de volta; o de 180 pode ser usado para 

ajustes no trajeto (quando se passa de um ponto 
almejado, por exemplo); e o giro de 360 não tem 
efeito algum sobre o trajeto.

  

Na resposta apresentada, usamos o quadradinho 
como referência para os passos, considerando uma 
equivalência de um lado de quadradinho para cada 
passo. Como a diagonal de um quadrado é maior 
que a medida de seus lados, consideramos que 3 
passos não poderiam ser equivalentes a 3 diagonais, 
ou seja, a medida de três passos teria de ser menor 
do que a medida de 3 diagonais de quadrado (não 
considerando a medida exata, mas aproximada). 
Essa relação entre passos e quadradinhos não é 
necessária, pode-se estabelecer uma relação em 
centímetros ou até mesmo medidas aproximadas. 
Note que um dos comandos indica um giro de  1 

 8
  

de volta, que é diferente dos giros trabalhados 
anteriormente. Observe como as crianças lidam 
com esse comando. Circule entre elas e pergunte se 
acham que esse giro é maior ou menor que o giro 
de  1 

 4
 de volta. No caso dos números naturais, 8 é 

maior do que 4 (o dobro), entretanto, nos racionais, 
 1 
 8

 é menor do que  1 
 4

 (a metade). As crianças 
podem executar o giro com o próprio corpo e 
fazer algum tipo de registro no chão que mostre o 
movimento realizado. Isso poderia ser feito usando 
setas, como no exemplo a seguir – sendo que a seta 
vermelha marca a posição inicial ou a direção para 
a qual a criança estava virada inicialmente e com os 
comandos sendo dados para a direita:

Com a seta pontilhada que sai do marco da inicial, 
marca-se um giro de  1 

 4
 de volta e, com a seta 

apontando para a direita, a posição que a criança 
ficaria depois do giro; com mais um giro de  1 

 4
 de 

volta, ela ficaria olhando para a posição oposta à 
do início. Teria feito, então,  2 

 4
 de volta (  1 

 4
 +  1 

 4
 ou 

 1 
 2

 volta). Comece um registro como esse (no chão 
ou no quadro) e peça que várias crianças ajudem 
a completar com base em questões como as que 
seguem:
l  Considerando a posição alcançada após um 

giro de meia volta, em que posição a pessoa 
fica se der outro giro de  1 

 4
 de volta na 

mesma direção?
l  Como podemos marcar essa direção?
l  Qual é a amplitude desse giro, se for 

considerada a posição inicial?
l  Como poderíamos representar isso 

matematicamente? 

Note que, nesse caso, há várias formas de 
representação, como:  3 

 4
 de volta;  1 

 4
 +  1 

 4
 +  1 

 4
; 

 1 
 2

 +  1 
 4

. É muito interessante explorar essas 
diferentes representações para que as crianças 
compreendam por que  1 

 4
 +  1 

 4
 +  1 

 4
 não corresponde, 

por exemplo, a  3 
 12

 (erro comumente cometido pelas 
alunas e pelos alunos); também é importante que 
desenvolvam estratégias para somar frações com 
denominadores diferentes, compreendendo a ideia de 
equivalência:  1 

 2
 +  1 

 4
 =  3 

 4
 porque  1 

 2
 =  1 

 4
 +  1 

 4
,  

antes que lhes seja ensinada qualquer regra relativa ao 
mínimo múltiplo comum.
l  Podemos dizer que  4 

 4
 de volta é o mesmo que 

1 volta? Por quê?
l  Considerando a posição inicial, em que 

posição ela ficaria depois de dar um giro de 
 1 
 8

 de volta?

 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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l  Um giro de  1 
 8

 de volta tem amplitude maior 
ou menor do que um giro de  1 

 4
 de volta? 

Como vocês sabem?
l  Como poderíamos marcar a posição que  

a pessoa seguiria após executar um giro  
de  1 

 8
 de volta?

l  Um aluno uma vez me disse que  1 
 8

 +  1 
 8

 =  1 
 4

.  
O que vocês pensam sobre isso? Essa questão 
é interessante, porque você pode usar o esquema 
das setas como base para a análise: se uma 
pessoa já executou um giro de  1 

 8
 de volta, mas 

quer ficar na mesma posição de outra que executou 
um giro de  1 

 4
 de volta, o que ela precisa fazer? 

Uma possibilidade seria voltar à posição inicial e 
fazer um giro de  1 

 4
, mas, se você perguntar como 

fazer isso sem voltar, as crianças certamente 
poderão inferir que deve fazer mais um giro de  
 1 
 8

  de volta na mesma direção do anterior  
(daí,  1 

 8
 +  1 

 8
 =  2 

 8
 =  1 

 4
 ).

Note que, em vez de ensinar regras de equivalência 
que serão usadas posteriormente em exercícios 
repetitivos, você está criando condições para que 
as próprias crianças descubram essas relações de 
equivalência num contexto significativo. Nesse caso, 
a turma usa as frações e suas operações como uma 
ferramenta útil para determinar a amplitude dos 
giros e determinar as posições para deslocamento 
numa trajetória.

É interessante, ainda, questionar sobre essas 
mesmas dúvidas mudando a direção de partida. No 
esquema abaixo, temos a seta vermelha apontada 
para uma posição diferente. É importante que as 
crianças compreendam que, após executar um giro 
de  1 

 4
 de volta, a pessoa pode parar em diferentes 

posições, dependendo de qual era a posição inicial.

 

A atividade 5 é exploratória. Não se espera que as 
crianças encontrem as respostas de imediato. Use 
o registro do esquema sugerido nas orientações 
da atividade anterior para que elas identifiquem os 
giros aqui propostos. Se o esquema for desenhado 
no chão, uma criança pode ficar no centro, 
executando os comandos, enquanto as outras vão 
marcando cada giro com uma seta e a fração de 
volta correspondente. Na próxima atividade, a turma 
montará marcadores de giros, mas será muito mais 
interessante se tiver a oportunidade de discutir 
coletivamente sobre a amplitude desses giros e 
as formas de registrá-los num esquema como o 
das setas, antes de trabalhar com os marcadores 
individuais.

 
 a 

 

Junte as alunas e os alunos em duplas para que 
façam o marcador de giros e explore-o, primeiro 
livremente, depois executando os giros propostos na 
atividade anterior. 

Circule entre as crianças enquanto elas resolvem 
essa atividade e incentive-as a usar o marcador 
de giro para analisar as afirmativas apresentadas. 
Peça que expliquem como decidiram sobre a 
veracidade ou falsidade de cada alternativa, primeiro 
individualmente, conversando com colegas durante a 
execução da atividade; depois coletivamente, quando 
todas e todos tiverem terminado. No caso  
da questão B, peça que executem os dois giros  
(  5 

 4
 de volta e  1 

 4
 de volta) e que falem sobre a 

diferença entre eles. Aproveite para explorar a 
composição aditiva das frações. No caso de  5 

 4
, 

algumas das composições são: 

l   1 
 4

 +  1 
 4

 +  1 
 4

 +  1 
 4

 +  1 
 4

 

l   4 
 4

 +  1 
 4

 

l   2 
 4

 +  2 
 4

 +  1 
 4

  

l   3 
 4

 +  2 
 4

 

l   1 
 2

 +  1 
 2

 +  1 
 4

 

Para  6 
 4

: 

l  5 
 4

  +  1 
 4

   

l  4 
 4

  +  2 
 4

   

l 1 +  2 
 4

   

l 1 +  1 
 2

   

l  1 
 2

 +  1 
 2

 +  1 
 2

   

l  2 
 4

 +  2 
 4

 +  2 
 4

 etc. 

  

Esse problema tem como objetivo instalar a 
necessidade de medir de algum modo a abertura 
entre três segmentos de reta, isto é, colocar em 
cena a ideia de ângulo. O desenho em folha lisa torna 
a proposta desafiadora, pois as crianças não podem 
se apoiar nas linhas como referência para copiar a 
figura. Provavelmente as primeiras tentativas serão 
“a olho”, apenas utilizando a régua para reproduzir 
os segmentos do desenho original. É provável que as 
cópias não coincidam com a figura original – e esse 
será o disparador da discussão posterior: 
l  Por que não é suficiente medir os segmentos 

com a régua? 
l  Como é possível copiar exatamente a 

abertura entre os segmentos?

Essa discussão permite colocar em primeiro plano 
uma característica das figuras relacionadas com a 
“inclinação” das linhas. Ao final da atividade, para 
apresentar esses conceitos, faça um cartaz com  
as informações do quadro sobre ângulos (página 104 
do Caderno do Aluno, reproduzida na página 170  
deste caderno).

 

Ainda não é necessário apresentar o transferidor como 
instrumento de medida, uma vez que será trabalhada 
a ideia de ângulo reto como referência. Espera-se 
que as alunas e os alunos possam observar que um 
retângulo não é determinado apenas por ter pares de 
lados opostos do mesmo tamanho ou diagonais com a 
mesma medida (o que faz com que um quadrado seja 
um tipo particular de retângulo), mas que também é 
definido por ter quatro ângulos retos, o que equivale 
a dizer que seus lados são perpendiculares. Essa 
propriedade será fundamental para definir e classificar 
quadriláteros nos anos seguintes. Assim, é interessante 
que os estudantes explorem a medida dos ângulos de 
figuras geométricas usando um esquadro. Com esse 
instrumento, é possível saber se os ângulos são retos, 
maiores ou menores que um reto. Outra opção para 
medir os ângulos é construir um “esquadro caseiro” 
fazendo duas dobras em um papel: 

 
As discussões geradas durante as atividades e ao final 
delas devem ser em torno de questões relevantes para 
definir o tamanho de um ângulo, destacando aquelas 
que não o são, como o comprimento dos segmentos, 
a orientação da figura em relação à folha etc. Esse tipo 
de análise permitirá que, ao utilizar o transferidor, as 
alunas e os alunos estejam em condições de antecipar 
qual pode ser uma medida possível ou não.

REFERÊNCIA
l  SALVADOR, Cadernos Nossa Rede – Matemática, 

4º ano, 2018.
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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

co
m

pr
im

en
to

 (c
m

)

 IDADE  IDADE

160

155

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

90

8 9 10 8 9 10
 2      4      6      8     10     2      4      6      8     102      4      6      8     10 2      4      6      8     10

co
m

pr
im

en
to

 (c
m

)

160

155

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

90

Linha verde Altura média
Entre as linhas vermelhas Altura dentro do padrão
Entre as linhas vermelhas e pretas Altura muito acima  
ou muito abaixo do padrão

MENINASMENINOS
M

in
is

té
rio

 d
a 

Sa
úd

e

Fo
nt

e:
 M

in
is

té
rio

 d
a 

Sa
úd

e.
 C

ad
er

ne
ta

 d
e 

Sa
úd

e 
da

 C
ria

nç
a,

 2
01

8,
 p

p.
 6

8 
e 

69
. 

1074º ANO 

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?

Clemilson Teixeira de Macedo
E.M. Vila Maria 
Oliveira dos Brejinhos

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 107

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 106
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108 MATEMÁTICA

  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

Gustavo
E.M. Luiz Viana Filho 
Andaraí

1094º ANO 

QUAL É A SUA ALTURA?

  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. 

A VÍRGULA NOS DECIMAIS

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) 

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 109

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 108
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110 MATEMÁTICA

  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

OBJETIVOS 

l  Interpretar e produzir informações sobre medidas de 
comprimento usando números decimais e frações.

l  Resolver problemas que envolvam o estabelecimento 
de relações entre metro, centímetro e milímetro.

l  Ler e interpretar dados apresentados em gráficos de 
linha.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Reconhecimento dos sistemas de medida de 

comprimento como decimais e realização de 
conversões usuais, utilizando as regras do sistema.

l  Relação fracionária entre unidades de medida de 
comprimento.

l  Gráficos de linha.

TEMPO ESTIMADO
l  Oito aulas.

INTRODUÇÃO

Essa sequência didática articula o estudo das medidas 
de comprimento e dos números decimais. O objetivo é 
que as crianças compreendam as relações entre metro 
e centímetro, metro e milímetro e entre centímetro e 
milímetro e a representação de frações decimais por 
meio de números decimais, nos quais usa-se a vírgula 
para separar os inteiros de suas partes. O contexto 
escolhido foi o da Caderneta de Saúde da Criança, do 
governo federal, na qual são apresentados dados sobre 
relação entre idade e altura. O trabalho prossegue 
com uma análise sobre os diferentes modos de 
representação do resultado de medições, dependendo 
da unidade de medida escolhida. Para a realização das 
atividades, é importante que as crianças disponham de 
instrumento de medida de comprimento como régua, 
fita métrica, metro, trena e calculadora. No final da 
sequência didática, são exploradas situações-problema 
envolvendo a relação entre quilômetros e metros, 
sempre com foco na elaboração de procedimentos 
pessoais de solução, que se apoiam nas transformações 
necessárias entre as diferentes unidades de medida.  
As crianças devem socializar seus procedimentos em 
sala, discuti-los e abstrair algumas regras básicas que 
as auxiliem a produzir e interpretar números decimais.

ATIVIDADES

 

Você pode pedir que as crianças tragam suas próprias 
cadernetas para a escola e que conversem sobre 
esse documento antes de iniciar o trabalho com essa 
sequência didática ou baixar as cadernetas do site 
do Ministério da Saúde (bit.ly/cadernetas-saude). Elas 
costumam demonstrar grande interesse pelos dados 
registrados na ocasião do nascimento (como peso, 
altura e hora, por exemplo). Aproveite para verificar o 

QUAL É A SUA ALTURA?CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 110
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conhecimento que possuem sobre essas informações, 
pedindo que mostrem (usando as mãos) qual era, mais 
ou menos, o tamanho que tinham quando nasceram 
e com o que poderiam comparar o peso registrado 
(quantos pacotes de feijão, de arroz ou de açúcar, 
por exemplo). É possível que as crianças observem, 
espontaneamente, os gráficos de altura e/ou massa 
corporal. Nesse caso, incentive-as a interpretar as 
medidas de altura e massa e observe o conteúdo da 
conversa. Aproveite para discutir a importância dessa 
caderneta, como o primeiro documento que elas 
tiveram e um importante registro de acompanhamento 
do crescimento. As questões propostas no enunciado 
dessa atividade foram pensadas para um debate oral, 
para que as crianças se familiarizem com o documento 
e os gráficos, que serão trabalhados na atividade 2.

  

Incentive as crianças a fazer uma observação inicial 
desses gráficos, individual ou em duplas, tentando 
interpretar os dados apresentados, numa exploração 
livre do material. Depois, peça que falem sobre o que 
observaram. Se necessário, proponha questões de 
interpretação, como: 
l  O que os gráficos têm de semelhantes? Ambos 

mostram a relação entre altura e idade de crianças 
de 8 a 10 anos. 

l  O que eles têm de diferente? Um mostra a referida 
relação para meninas e o outro para meninos.

l  A que se referem os números marcados nas 
laterais desses gráficos? Altura em centímetros, 
de 5 em 5.

l  E as linhas entre um número e outro? Marcam 
cada centímetro, de 1 em 1. 

l  A que se referem os números de 2 a 10 entre 
as idades abaixo de cada gráfico? Aos meses de 
vida, entre um ano e outro. 

l  Qual a função das linhas pretas, vermelhas 
e verde nesses gráficos? Elas indicam a altura 
adequada para cada idade. Se a altura estiver abaixo 
da linha preta, a criança está muito baixa para a 
idade; se estiver entre a linha preta e a vermelha, está 
com uma altura baixa para a idade; se estiver entre 
as linhas vermelhas, com uma altura adequada para a 
idade; e, se estiver acima da vermelha marcada com 
2, está com uma altura elevada para a idade. A linha 
verde marca a altura considerada padrão. 

Aproveite para conversar com as crianças sobre gráfico 
de linhas, bastante usado para visualizar uma tendência 
de dados em intervalos de tempo. Ele é composto por 
dois eixos, um vertical e um horizontal, e por uma ou 
mais linhas que mostram a evolução de um fenômeno 
ou processo (nesse caso, a variação da altura em 
centímetros). Na Caderneta de Saúde da Criança, há 
gráficos de linha também para indicar o Índice de Massa 
Corpórea (IMC). Esse tipo de gráfico é bastante usado 
para mostrar variação de temperaturas e preços. 

 

Em uma folha de cartolina, construa uma tabela como 
a seguinte:

Nome Altura

  
  
  

Circule entre as equipes enquanto realizam essa 
atividade e observe como estão procedendo para 
realizar a medição. Observe se as alunas e os alunos 
têm familiaridade com a fita métrica, se colocam a 
fita diretamente sobre o corpo da colega ou do colega 
ou usam a parede como apoio à medição, deixando o 
corpo encostado em sua superfície e como interpretam 
os números registrados. Algumas crianças podem 

pensar em colocar um objeto sobre a cabeça da 
colega ou do colega, perpendicular à parede, como 
um livro ou uma régua, para marcar a altura. Observe 
se pensam em tirar o calçado ou algum acessório que 
estejam usando na cabeça (bonés, tiaras, prendedores 
etc.). Se perceber que as crianças não estão tendo 
esse tipo de procedimento, proponha questões que 
as façam refletir sobre os cuidados que se deve ter 
ao realizar esse tipo de medição para que haja rigor. 
Algumas perguntas que você pode apresentar:
l  Alguma coisa que vocês estão usando pode 

alterar a medida de sua altura? Por quê?
l  A fita deve acompanhar as curvas do corpo ou 

ficar reta? Por quê?
l  Como fazer para que a fita fique bem reta? 
l  Como determinar a altura exata se a fita não 

encostar na cabeça?

Observe como as crianças realizam os registros da 
medição: colocam a altura em centímetros  
(140 centímetros) ou separam em metros e 
centímetros (1 metro e 40 centímetros)? Algumas 
crianças já sugerem o uso da vírgula? Mesmo que ainda 
não tenham sido ensinadas formalmente a respeito 
dos números decimais, eles estão muito presentes 
no contexto das medidas, e, por isso, alguém pode 
conhecer esse tipo de representação, ainda que não 
compreenda as relações fracionárias em questão. É 
possível que saiba, por exemplo, que a vírgula separa 
o metro dos centímetros e, portanto, sugerir o número 
1,40 como registro de uma altura.  

Depois de realizadas as medições e registrados os 
resultados, as crianças devem comparar os números 
obtidos com os apresentados nos gráficos (meninas e 
meninos) para julgar se a altura está adequada à idade.

 

Promova uma discussão sobre como cada equipe 
realizou a medição. Peça que as alunas e os alunos 
falem sobre os cuidados que tomaram e por que o 
fizeram. Questione sobre o que aconteceria se não 
tirassem os calçados ou se encostassem a fita no 
corpo, acompanhando as curvaturas. Se algumas 
crianças tiverem usado uma régua ou caderno para 
colocar sobre a cabeça e marcar na parede a altura, 

peça que comentem o procedimento e coloque-o 
em discussão. Aproveite para retomar os conceitos 
de perpendicularidade e ângulo, simulando algumas 
situações de medição nas quais o objeto usado fica 
inclinado sobre a cabeça, para baixo ou para cima. 
Pergunte por que é necessário que esse objeto fique 
perpendicular à parede e qual é o ângulo que ele deve 
formar em relação à parede (90º). 

 
Você pode mostrar imagens de réguas 
antropométricas pediátricas (veja acima) e pedir que 
comparem com a fita métrica. Peça que falem sobre 
as vantagens desse tipo de instrumento sobre uma 
fita métrica quando o objetivo é o de medir a altura 
de uma pessoa e para que tipo de medição a fita 
métrica é mais apropriada (se alguma aluna ou algum 
aluno tiver familiaridade com costura, certamente terá 
muito a contribuir). Após toda a discussão, oriente a 
turma a registrar os passos necessários para realizar 
uma medição precisa da altura de uma pessoa usando 
a fita métrica. Para isso, podem reunir-se novamente 
em equipe e fazer uma produção conjunta. Os 
procedimentos são: tirar os calçados e adornos da 
cabeça, encostar o corpo reto à superfície de uma 
parede, colocar um objeto rígido sobre a cabeça da 
pessoa, marcar o ponto em que o objeto encosta 
na parede – se for um livro ou outro objeto de maior 
espessura, deve marcar a sua parte inferior –, esticar 
a fita de baixo até a marca e verificar a medida.

 

Promova uma discussão sobre as diferentes formas 
de registrar o resultado das medições de altura. 
É possível fazer em centímetros, usando números 
(por exemplo, 136 centímetros); em metros e 
centímetros, usando números, porém não os 
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decimais (1 metro e 36 centímetros); ou ainda com 
números decimais (1,36 metro), se esse tipo de 
notação já estiver presente no cotidiano das crianças 
ou se já foi trabalhado em situações anteriores 
(ainda que não tenham estudado os números 
decimais). Peça que falem sobre as diferentes 
representações e as relações entre elas. O objetivo 
é que as crianças sejam capazes de explicitar 
relações como: “100 centímetros formam 1 metro. 
Então, em 136 centímetros, temos 1 metro e mais 
36 centímetros”. Ou: “A vírgula separa a medida em 
metros da medida em centímetros, então colocamos 
uma vírgula depois do número 1 para indicar que se 
trata de 1 metro e que o número que vem depois se 
trata de centímetros (36)”. 

É provável que alguma criança levante a 
possibilidade de registrar a altura em milímetros, 
o que resultaria em um número bem elevado. 
Se 1 centímetro tem 10 milímetros, então 136 
centímetros terão 1.360 milímetros. Aproveite para 
discutir a conveniência da utilização de cada unidade 
de medida de acordo com a situação – quando é 
melhor usar o metro, o centímetro ou o milímetro? 
Em uma discussão como essa, as próprias crianças 
devem mencionar o quilômetro como unidade de 
medida.

 

Com essa atividade, as crianças vão compreender 
como é feita a marcação dos centímetros e milímetros 
em uma fita métrica e começarão a pensar na 
relação fracionária que há entre metro e centímetros 
(centímetro como centésima parte do metro) e entre 
centímetros e milímetros (milímetro como décima parte 
do centímetro e 5 milímetros como  1 

 2
 centímetro). A 

altura de Luís pode ser registrada de diferentes formas: 
133 centímetros e 5 milímetros; 133 centímetros e 
meio; 1 metro, 33 centímetros e 5 milímetros; 1 metro, 
33 centímetros e meio; 1,335 metro.

 

Promova uma discussão entre as crianças sobre cada 
afirmativa apresentada, pedindo que expliquem como 
pensaram para indicar se eram verdadeiras ou falsas. 
Explore com elas o uso de um número decimal para 
indicar a altura de Luís. Pergunte se elas já viram esse 
registro (números separados por vírgula) e se sabem 
ler esse tipo de número. Caso relacionem a escrita 
decimal com o sistema monetário, peça que falem 
sobre o significado de cada registro: R$ 1,34 e 1,34 m. 
l  Qual é a função da vírgula no registro de 

valores monetários? Separar o real (inteiro) da 
sua fração (centavos).

l  Qual é a relação entre o real e os centavos?  
O centavo é a centésima parte do real. 

l  Qual a função da vírgula em um registro de 
altura? Separar o inteiro em questão (metro) de 
suas frações (centímetros).

l  Qual a relação entre o metro e os 
centímetros? 

Incentive-as também a falar sobre a relação entre  
o centímetro e os milímetros.

 

Usando a calculadora, as alunas e os alunos terão 
oportunidade de verificar quais são os números 
decimais correspondentes às frações decimais 
apresentadas. Peça que falem sobre a utilização 
desses números, contextualizando-os em situações 
reais do cotidiano. 
l  Em que situação, por exemplo, poderiam 

ser usados os números 0,1 ou 0,01 ou ainda 
0,001? Alguns exemplos de situações que podem 
ser levantadas pela turma: “O milímetro corresponde 
a 0,1 do centímetro”; “O ano corresponde a 0,1 
da década”; “O centímetro corresponde a 0,01 do 
metro”; “O centavo corresponde a 0,01 do real”; ou 
ainda “O milímetro corresponde a 0,001 do metro”.

 

Sugira que as crianças meçam as dimensões 
(comprimento e largura) e a distância entre as linhas 
do caderno pessoal e as dimensões de outros 
objetos de interesse delas e registrem os resultados 
obtidos. Promova uma discussão sobre as diferentes 
formas de registrar o resultado de uma medição de 
acordo com a unidade de medida usada.

 

Converse com as crianças sobre a importância de 
identificar a unidade usada no registro de medidas 
com números decimais para que seja possível pensar 
nas frações da unidade. Se a usada foi o centímetro, 
então, a parte fracionária se refere a milímetros  
(pois o milímetro é uma fração do centímetro).  
E, como há 10 milímetros em 1 centímetro, pode-se 
concluir que se trata de 1 centímetro e meio  
(ou 1 centímetro e 5 milímetros).

 

Circule entre as crianças enquanto elas respondem 
às questões propostas nessa atividade e observe 
como estão pensando. Na questão A, é possível 
saber a unidade de medida usada em função dos 
números obtidos como resultado da medição. 

Você pode propor que as crianças organizem as 
informações em uma tabela como esta:

Nome Altura em metros

  
  
  

As crianças podem explicar que descobriram se 
tratar de centímetro, porque 178 metros seria 
uma medida muito alta para uma pessoa e 178 
milímetros, muito baixa. Ainda com base nos 
números apresentados nas atividades anteriores, 
observe como as crianças usam a vírgula para 
representar a altura em metros, se conseguem 
separar a parte inteira da fração em centímetros 
e se compreendem que os números depois da 
vírgula referem-se a milímetros e não a centímetros. 
Promova uma discussão sobre cada questão, com 
ênfase para a última, pois é comum, na comparação 
entre números decimais, que as crianças 
transponham o raciocínio usado nos números 
naturais. Nesse caso, podem achar que o número 
utilizado para indicar a altura de Luís é o maior de 
todos, uma vez que tem mais algarismos. 

REFERÊNCIA
l  SALVADOR, Cadernos Nossa Rede – Matemática, 

4º ano, 2018.

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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1114º ANO 

DIFERENTES JEITOS DE DIVIDIR

DIFERENTES  
JEITOS DE  
DIVIDIR

Rodrigo Silva Macedo
E.M. Luiz Viana Filho
Andaraí
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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

1134º ANO 

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

Nayara Araújo 
E.M. Getúlio Vargas 
Oliveira dos Brejinhos
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114 MATEMÁTICA

 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 =

1154º ANO 

DIFERENTES JEITOS DE DIVIDIR

  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

CADERNO 
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116 MATEMÁTICA

  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 

3 x 10 = 30

3 x 100 = 300

3 x 2 = 6

100 + 2 = 102 

1174º ANO 

DIFERENTES JEITOS DE DIVIDIR

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.

EVERTON

JAMILE

KARIN

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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118 MATEMÁTICA

   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

1194º ANO 

DIFERENTES JEITOS DE DIVIDIR

  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

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 = 

CADERNO 
DO ALUNO
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120 MATEMÁTICA

  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 = 

Thayna Souza Coelho
E.M. Professora Maria Eugenia Guedes
Oliveira dos Brejinhos

1214º ANO 

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 = 

WESLEY

 124 3

 – 120 40 ( 40 x 3 )

 4

 – 3 1 ( 1 x 3 )

 1 41 

ALINE

 124 3     

 – 12 41

 04

 – 3

 1
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122 MATEMÁTICA

  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

OBJETIVOS 
l  Ampliar e selecionar as estratégias de cálculo de 

divisão cujo divisor tenha um ou dois algarismos – 
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos 
– em função dos números envolvidos.

l  Utilizar as propriedades das operações para 
desenvolver estratégias de cálculo.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Relações entre multiplicação e divisão: uso do 

repertório multiplicativo para resolver divisões 
exatas.

l  A divisão como a busca do fator desconhecido de 
uma multiplicação.

l  Cálculo mental e algorítmico da divisão. 
l  Propriedades das operações para o 

desenvolvimento de diferentes estratégias de 
cálculo com números naturais.

TEMPO ESTIMADO
l  Dez aulas.

INTRODUÇÃO
Um algoritmo pode ser considerado um 
procedimento ou uma sequência de procedimentos 
com um número finito de passos. Ele torna mais 
rápido um cálculo complexo, porém o sentido da 
operação matemática muitas vezes se perde, pois 
as crianças o executam de forma mecânica e com 
poucas possibilidades de controle do resultado. Por 
isso, é importante aliar o trabalho com o algoritmo 
à construção e ao uso de outras estratégias de 
cálculo que, no seu funcionamento, explicitem 
características das operações e do sistema de 
numeração decimal que o algoritmo oculta. Dessa 
forma, as alunas e os alunos passam a fazer um uso 
crítico e pensado desse procedimento, ao mesmo 
tempo que dispõem de outros para decidir qual o 
mais adequado diante dos números em jogo. 

Essa sequência didática parte de atividades que 
possibilitam às crianças retomar, organizar e 
compartilhar procedimentos de cálculo envolvidos no 
algoritmo da divisão. Para isso, propõe a análise de 
algoritmos alternativos, como a divisão por estimativa, 
criando condições para uma melhor compreensão do 
algoritmo convencional, que terá seu funcionamento 
discutido. Serão propostas muitas situações em que 
as crianças devem selecionar o procedimento mais 
adequado para elas para resolver as divisões.

Vale ressaltar, como pressuposto dessa sequência 
didática, uma observação de Horacio Itzcovich, 
pesquisador argentino da didática da Matemática, 
sobre o algoritmo: “Muitas vezes, ao apresentar 
diretamente o algoritmo sem dar o espaço e o 
tempo necessários para aproximar-se dele de forma 
progressiva, corre-se o risco de privá-lo de todo o 
sentido e de que se transforme apenas num conjunto 
de passos a seguir. Essa, talvez, seja uma das 
principais razões pelas quais os alunos têm tantos 
problemas ao dividir. Nem sempre compreendem o 
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que estão fazendo, o que os faz perder o controle 
do resultado. Não estamos querendo dizer que não 
devemos ensiná-los aos alunos. Dizemos que seria 
mais pertinente que surjam como consequência de 
um percurso e não como um início”.

Por isso, o percurso proposto procura criar 
condições para que a construção – ou a 
ressignificação – do algoritmo da divisão seja feita 
com base em situações de exploração em que:
l  o uso de diferentes procedimentos coloque em 

evidência as propriedades dos números e das 
operações; 

l  a análise de procedimentos de divisão, algoritmos 
alternativos e o algoritmo convencional permita  
que esses conteúdos sejam apreendidos 
criticamente; e

l  a aluna e o aluno sejam convidados a utilizar 
os conhecimentos construídos, selecionando 
procedimentos de divisão de acordo com os 
números propostos pelo problema.

ATIVIDADES

 

A atividade de organização de cocadas em pacotes 
com três unidades foi planejada para permitir que 
você avalie os conhecimentos da turma sobre a 

resolução de problemas de divisão. Assim, além do 
acerto ou erro no cálculo, é interessante observar se 
a maioria usa o algoritmo convencional da divisão, 
se dispõe de resultados de memória que apoiem seu 
cálculo – como 3 x 10, 3 x 100 e 3 x 2 – e a qual 
nível de controle sobre o resultado chegou. 

Se a maioria das alunas e dos alunos acertar esse 
problema, vale a pena apresentar nova questão para 
conhecer melhor até onde vão os saberes. Nesse caso, 
proponha o mesmo problema, dessa vez com 522 
cocadinhas a ser embaladas em caixinhas de 6 (total: 
87 caixinhas). É importante salientar que, mesmo que 
as alunas e os alunos dominem o uso do algoritmo da 
divisão por um algarismo, o percurso de aprendizagem 
aqui proposto vai ser proveitoso, já que conhecer outros 
procedimentos de cálculo possibilita um olhar mais 
crítico sobre o uso do algoritmo e um maior nível de 
controle dos resultados. No caso de a maioria da turma 
errar o cálculo, problematize com questões como:
l  Se fossem 30 cocadinhas, quantas 

embalagens teríamos?
l  Se 3 x 10 é 30, 3 x 100 quanto é?
l  Então, já sabemos que 300 dá 30 caixinhas e 

sobram 6. Quantas caixinhas a mais teremos?

Essas perguntas permitirão verificar quem dispõe 
do resultado de 3 x 10 e de 30 x 100 de memória e 
compartilhar com o grupo um percurso de cálculo 
mental. 

 
 a 

Essas atividades retomam conteúdos abordados na 
sequência didática O Nosso Sistema de Numeração 
relativos às operações multiplicativas envolvidas nas 
escritas dos números. É uma oportunidade de pensar 
sobre as multiplicações e divisões por 10, 100 e 
1.000 e usá-las como pontos de apoio para resolver 
outros cálculos.

No momento de discussão coletiva, você pode fazer 
perguntas como:
l  O que acontece com os números da tabuada 

do 100? 
l  E com os números da tabuada do 1.000? 
l  Isso que vocês disseram vale para qualquer 

número multiplicado por 100 ou por 1.000? 
Vamos elaborar uma explicação? 

É esperado que as crianças se aproximem de 
formulações do tipo: “O resultado de um número 
multiplicado por 1.000 sempre termina com 3 zeros 
porque essa multiplicação indica quantas vezes está 
o 1.000, por exemplo, 5 x 1.000 é 5 de 1.000, que 
é 5.000”.

 
 a  

O objetivo dessas atividades é que as alunas e os 
alunos tomem consciência de que, ao conhecer o 
resultado de uma multiplicação, podem também 
conhecer o resultado de duas divisões. Assim, 
considerando que 6 x 7 = 42, é possível afirmar que 
42 : 7 = 6 e 42 : 6 = 7. 

Para as crianças, não é evidente que buscar o fator 
desconhecido de uma multiplicação equivale a 
dividir o produto pelo outro fator: estabelecer essa 
relação é um objetivo dessas atividades. Solicite que 
as alunas e os alunos proponham diferentes divisões 
que possam ser resolvidas com base nos resultados 
da Tabela de Pitágoras. Você também pode pedir que 
anotem diferentes divisões para um mesmo dividendo 
que possa ser encontrado na Tabela de Pitágoras. 
Por exemplo, cada 24 da tabela corresponde a uma 
multiplicação e, para cada multiplicação, é possível 
saber duas divisões.

Discuta com as crianças como elas conseguiram 
resolver esses problemas. Anote as ideias na lousa 
e proponha que a classe escreva uma “regra” no 
cartaz de descobertas, contando como a Tabela de 
Pitágoras pode ajudar a resolver algumas divisões.

 
 a 

Esse grupo de atividades coloca em jogo a relação 
entre o sistema de numeração, a multiplicação 
e a divisão por potências de 10 e seus múltiplos 
(10, 100, 1.000 etc. e números como 20, 500, 
3.000 etc., respectivamente). Espera-se que as 
crianças ampliem o repertório multiplicativo por 
meio da inclusão de regras automatizadas para 
esses cálculos e que se apoiem nas multiplicações 
conhecidas que estão na Tabela de Pitágoras. 

É importante analisar que 4 x 30, por exemplo, 
é equivalente a 4 x 3 x 10, porque 30 é 3 x 10. 
Por essa razão, é possível pensar em 4 x 3 para 
depois multiplicá-lo por 10. Essas equivalências 
se fundamentam na propriedade associativa da 
multiplicação. As relações e a vinculação entre a 
multiplicação e a divisão permitem justificar um 
procedimento análogo para resolver divisões com 
números redondos. Por exemplo, a divisão  
180 : 30 = 6 pode ser justificada do seguinte modo: 
Como 6 x 30 = 6 x 3 x 10 = 180, então 

180 : 3 = 6 x 10 e 
180 : 3 : 10 = 6.

Assim, é possível dividir as partes do número “sem 
os zeros” para depois dividir esse quociente pela 
potência da base correspondente – nesse caso, 10.

 

A finalidade dessa atividade é propor que as alunas 
e os alunos reflitam sobre procedimentos que põem 
em jogo propriedades das operações e regularidades 
do sistema de numeração decimal. Por isso, vale a 
pena pedir que analisem o conjunto de procedimentos 
apresentados com questões como as seguintes:
l  Todos os procedimentos permitem chegar ao 

resultado correto do problema? Sim, mesmo os 
mais demorados, como o de Everton.
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l  O que João Marcelo pensou para responder 
dessa forma? Ele estimou quantos “3” caberiam 
em 300, pois sabia os resultados de 3 x 10 e 
3 x 100 de memória e os usou para resolver o 
problema.

l  E Jamile? Jamile usou seu conhecimento da 
tabuada para selecionar o maior resultado 
conhecido (3 x 10 = 30) e ir somando 30 para 
chegar ao resultado. No fim, sobram 6 e ela, 
contando quantos 30 havia somado, anotou o 
cálculo que realizou e chegou ao resultado.

l  E Everton? Everton somou de 3 em 3 para 
compor o número a ser dividido no problema. Um 
procedimento que é válido, mas pouco prático 
diante da magnitude do número em questão.

l  E Karin? Karin sabe que a divisão pode ser pensada 
como subtrações sucessivas do divisor e usou 
esse conhecimento para elaborar o procedimento, 
subtraindo de 3 em 3. Mas logo ela chegou à 
conclusão de que demoraria muito e organizou seu 
percurso de cálculo subtraindo 30 de cada vez.

 

Na socialização das respostas dessa atividade, em 
que se analisa o algoritmo usado para fazer o cálculo, 
é importante que cada grupo conte para a sala o 
que descobriu durante a resolução. Com base nas 
respostas que a turma apresentar, afirme que se 
trata de um algoritmo que funciona por estimativa – 
chamado de americano ou divisão por estimativas. O 
processo consiste em subtrair sucessivamente o maior 
resultado conhecido da multiplicação pelo divisor do 
número a ser dividido. No caso, a opção foi começar 
por 100 x 5 – uma vez que 1.000 x 5 não “caberia” 
em 1.350. Quando a multiplicação por 100 não é mais 
possível, passa-se à multiplicação por 10. No final, 
contabilizam-se quantas vezes o 100 e o 10 foram 
utilizados para o cálculo e registra-se o resultado.

Pode-se encurtar esse caminho fazendo estimativas 
mais ajustadas, e que a escolha da multiplicação a 
subtrair do dividendo depende dos cálculos conhecidos 
por quem vai utilizar o algoritmo. Por exemplo, 
começando por 200 e fazendo 200 x 5 = 1.000. 
Restariam 350. Se a criança conhecer de memória que 
70 x 5 = 350 (restando zero, na subtração sucessiva), 

bastará somar 200 + 70 para chegar ao resultado da 
divisão proposta.

 

Essa atividade tem como objetivo fazer com 
que a turma experimente o algoritmo analisado 
na atividade anterior, estimando para encontrar 
quocientes parciais até chegar ao quociente total. 
Essa forma de dividir, diferente do algoritmo 
convencional, mantém as crianças atentas, o tempo 
todo, à magnitude do número que está sendo 
dividido e, com isso, desenvolve um maior controle 
do resultado final das divisões. Nessa etapa, o 
importante é ajudar as crianças a experimentar 
usar ao menos as multiplicações por 10 nas 
suas estimativas. Ao final, é interessante fazer a 
correção das contas coletivamente, observando o 
funcionamento do algoritmo e dando espaço para 
que compartilhem caminhos diferentes. Exemplos:
l  94 : 4 é possível ser resolvido subtraindo 10 x 4 

por duas vezes e depois 1 x 4 por três vezes; ou 
subtraindo 20 x 4 do dividendo e depois 3 x 4. 

l  555 : 5 pode ser resolvido com 11 multiplicações 
de 10 x 5 e uma de 1 x 5 ou com uma multiplicação 
de 100 x 5, uma de 10 x 5 e uma de 1 x 5. 

l  3.903 : 3 pode ser resolvido com uma 
multiplicação de 1.000 x 3, uma multiplicação de 
100 x 3 e uma de 1 x 3.

   
e  

  

Nessas atividades, a restrição de encurtar a 
conta tenta favorecer a aproximação ao algoritmo 
convencional, que pode ser apresentado mostrando 
suas relações com os procedimentos que estiveram 
usando. O algoritmo que está sendo apresentado, 
assim como o convencional, baseia-se em  
multiplicações, somas e subtrações. Porém, o 
método americano ou por estimativa apresenta 
inúmeras vantagens do ponto de vista de quem está 
aprendendo:
l  Serve para diferentes tamanhos de divisores – não 

é necessário aprender primeiro a dividir por um 
algarismo e, depois, com outro mecanismo, a 
dividir por dois algarismos.

l  Baseia-se em uma primeira antecipação do possível 

tamanho do quociente.
l  Trabalha com a globalidade do número sem 

decompô-lo em unidades de milhares, centenas etc. 
l  Explicita as multiplicações e as subtrações 

realizadas, permitindo compreender melhor os 
passos do procedimento. 

Dessa forma, vale a pena investir na troca de 
ideias para que as alunas e os alunos compartilhem 
como fizeram para encontrar o menor número de 
multiplicações possível. 

 

Ao propor essa atividade com os cálculos de divisão, 
examine os números com a turma, discutindo se é 
possível estimar o número divisor “vezes” dez: 
l  Vocês acham que podemos estimar 40 x 10 

no item A? 
l  E 50 x 10, no item B? 

Com isso, você convida as alunas e os alunos, 
mesmo diante da divisão por números de dois 
algarismos, a continuar usando a regularidade 
da multiplicação por 10 como ferramenta para 
encontrar resultados que apoiem a solução de  
cada cálculo. 

 

Depois de todas as atividades apresentadas, será 
um bom momento para propor uma reflexão sobre o 
procedimento que vem sendo utilizado para resolver 
cálculos de divisão e sistematizar seu uso. Para isso, 
algumas boas perguntas: 
l  Ao resolver um cálculo de divisão por 

estimativa, qual pode ser a primeira 
multiplicação? Essa pergunta, assim como a 
próxima, convida a pensar sobre o que facilita tirar, 
logo de início, uma quantidade maior do dividendo, 
obtendo o maior quociente parcial possível.

l  Ajuda começar com multiplicações maiores, 
como as por 10 ou por 100? As multiplicações 
por múltiplos de 10 apoiam-se numa regularidade 
do sistema de numeração decimal: basta 
acrescentar um zero no final do número para 
encontrar o resultado da multiplicação por 10; dois 

zeros para o da multiplicação por 100, e assim por 
diante. Trata-se de um cálculo fácil de fazer e de 
conferir se “cabe” no dividendo, favorecendo que, 
logo de início, já diminua sensivelmente o tamanho 
do número a ser trabalhado na divisão. 

l  O que é possível observar no número para 
saber se vale uma multiplicação por um 
número maior que 1? Se o valor a ser dividido é 
maior que o dobro do divisor, vale a pena estimar 
um número maior que 1, procedimento que 
“encurta” a conta.

l  Como controlar o que ainda falta para 
dividir? Essa pergunta e a próxima referem-se 
ao funcionamento do algoritmo alternativo da 
divisão – nesse caso, controla-se ao subtrair 
sucessivamente do dividendo as multiplicações 
feitas para encontrar os quocientes parciais.

l  Como calcular o resultado final? Somando 
todos os números pelos quais multiplicamos o 
divisor.

Quando o registro das ideias que circularam nessa 
conversa for satisfatório, convide a turma a anotá- 
-los no caderno pessoal.

 

Essa atividade apresenta um nível maior de desafio, 
já que os divisores não são dezenas redondas 
como no exercício anterior. Ao mesmo tempo, é um 
marco de aprendizado no trabalho com a divisão por 
estimativa (ou algoritmo americano da divisão). Por 
isso, utilize-a para avaliar o percurso das alunas e 
dos alunos. Invista na troca de ideias e reapresente 
cálculos como esses até que considere que se 
apropriaram do procedimento, pois isso é importante 
para a próxima etapa da sequência didática: a 
apresentação do algoritmo convencional.

 

Essa atividade apresenta o algoritmo convencional. 
É importante utilizar o algoritmo por estimativa para 
analisar o que está envolvido no convencional. Por 
isso, na socialização dos resultados, é interessante 
fazer perguntas como:
l  Por que aparece 120 na coluna esquerda 
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1234º ANO 

MEDIDAS E FRAÇÕES

MEDIDAS  
E FRAÇÕESdo algoritmo americano e 12 na do 

convencional?
l  Por que o resultado no algoritmo 

convencional é anotado uma só vez (41), 
enquanto no algoritmo americano ele aparece 
primeiro decomposto (40 e 1) para depois ser 
anotado inteiro? 

 

Como essa atividade propõe que as crianças utilizem 
o algoritmo convencional da divisão (utilizado por 
Wesley e Aline na atividade 25), é interessante 
convidá-las a continuar usando a estimativa para 
controlar os resultados. Para ajudá-las, você pode 
fazer perguntas como: 
l  Vocês acham que vai dar mais que 10? 
l  Aqui o resultado deve ser maior ou menor  

que 100? 

Retome os procedimentos usados com o algoritmo 
convencional. Uma alternativa é retomar os 
procedimentos da atividade anterior, comparando  
e explicando o que está “escondido” no convencional 
e que aparece no americano. Ao final, avalie como 
está o uso do algoritmo convencional pela turma, 
propondo outras atividades nos moldes desta  
até que você esteja satisfeito com o nível de  
apropriação pela turma.

 

Todos os cálculos dessa atividade podem ser 
resolvidos com procedimentos de cálculo mental que 
o trabalho com o algoritmo por estimativa favorece. 
É interessante que as alunas e os alunos sintam-se 

autorizados a resolver cálculos de divisão também 
dessa forma. Por isso, invista na troca de ideias 
convidando a turma a classificar esses cálculos 
como “fáceis” ou “difíceis” e a explicar o porquê 
dessa escolha.

 

O propósito dessa atividade com cálculos é avaliar 
o percurso percorrido. Por isso, observe como as 
crianças escolhem o procedimento de resolução 
e controlam os resultados. Vale a pena apresentar 
questões desafiadoras até que todas as crianças 
estejam seguras do conjunto de procedimentos de 
que dispõem para resolver cálculos de divisão.
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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.

Evellyn Vitória Alves
E.M. Cassiano Martins
Cafarnaum

124 MATEMÁTICA

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.
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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.

MILILITROS 350 800 20 1.750 3.900 5

LITROS

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

126 MATEMÁTICA

  
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

250 ml 600 ml 1,25 l 2 l

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 127

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 126
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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

128 MATEMÁTICA

  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             

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 129

CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 128
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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.

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.

130 MATEMÁTICA

  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.
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132 MATEMÁTICA

  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

OBJETIVOS 
l  Interpretar e produzir informações sobre medidas 

de massa e capacidade usando representações 
decimais.

l  Resolver problemas que envolvem o 
estabelecimento de relações entre 
algumas unidades de medida, no marco da 
proporcionalidade como: grama, quilograma, litro e 
mililitro.

l  Reconhecer as frações unitárias mais usuais  
(  1 

 2
 ,  1 

 3
 ,  1 

 4
 ,  1 

 5
 ,  1 

 10
 e  1 

 100 ) como unidades  
de medida menores do que uma unidade.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
l  Medidas de massa e capacidade: estimativas, 

utilização de instrumentos de medida e de 
unidades de medida convencionais mais usuais.

l  Relação fracionária entre unidades de medida de 
capacidade e de massa (  1 

 2
 litro,  1 

 4
 de litro,  

 1 
 2

 kg,  1 
 4

 de kg etc.).
l  Números racionais: frações unitárias mais usuais  

(  1 
 2

 ,  1 
 3

 ,  1 
 4

 ,  1 
 5

 ,  1 
 10

 e  1 
 100 ).

TEMPO ESTIMADO
l  Doze aulas.

INTRODUÇÃO
Nessa sequência didática, o contexto de comércio 
foi escolhido para explorar medidas de capacidade 
e de massa, com foco na utilização dos números 
racionais. As informações nos rótulos de refrigerantes 
e nas etiquetas de produtos pesados na presença do 
consumidor serão utilizadas para que as alunas e os 
alunos reflitam sobre o uso da vírgula nos números 
decimais e compreendam as relações entre frações 
decimais e números decimais. 

Situações de compra e venda permitem formular 
problemas que levarão a turma a realizar conversões 
usuais de mililitro para litro e de gramas para 
quilogramas (e vice-versa) e operar com números 
decimais elaborando procedimentos pessoais, sem 
a utilização de regras ou algoritmos ensinados 
anteriormente. 

O foco do trabalho nessa sequência didática deve 
estar nas relações de equivalência entre frações e 
representações decimais, que permitam resolver 
problemas como: “Quantas garrafas de  1 

 2
 litro são 

necessárias para completar 2 litros?”; “Preciso de 2 
quilos e meio de café, mas só encontrei pacotes de 
 1 
 4

 de quilo. Quantos pacotes tenho de comprar?”. 
Mais do que memorizar regras de transformação, 
as alunas e os alunos compreenderão as relações 
fracionárias presentes nos sistemas de medidas 
e serão capazes de elaborar procedimentos 
para solucionar os problemas com base nos 
conhecimentos dessas relações e nos elaborados 
anteriormente sobre o sistema de medidas de 
comprimento e sistema monetário.

MEDIDAS E FRAÇÕES CADERNO 
DO ALUNO
PÁG. 132
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ATIVIDADES

 

Converse com as crianças sobre o local em que 
as famílias fazem as compras para abastecer 
a casa. É possível que muitas respondam que 
costumam ir à feira. Pergunte sobre as existentes 
na cidade e a diferença entre um pequeno mercado 
e supermercados, que muitas vezes pertencem 
a grandes redes. Explore o que as crianças 
sabem sobre o tema e suas experiências com 
supermercados (ou pequenos mercados). 

 

Converse com as crianças sobre como realizar 
a pesquisa, retomando o que foi trabalhado na 
sequência didática sobre gráficos e tabelas. 
Pergunte como poderiam proceder para lembrar de 
todos os supermercados que aparecem no mapa. 
É possível que algumas crianças sugiram mostrar 
o mapa presente nesse caderno aos entrevistados, 
mas outros podem sugerir que preparem um 
instrumento de pesquisa, como um questionário, 
por exemplo. Pergunte às alunas e aos alunos como 
poderia ser esse questionário. 

 

Ajude as crianças a fazer uma tabulação dos dados 
coletados. O registro pode ser feito por meio de 
uma tabela e/ou gráfico, produzido coletivamente 
(usando uma cartolina ou papel pardo, por exemplo) 
e exposto na parede da sala. Converse com as 
crianças sobre as diferenças entre os mercados 
locais, se há variacão de preço, se há famílias que 
preferem comprar na feira e por quê.

 

O objetivo dessa atividade é retomar o que as 
crianças sabem sobre a grandeza capacidade. Entre 
os produtos citados podem estar leite, óleo, água, 
sucos e refrigerantes: alguns produtos de limpeza 
como detergente, amaciante de roupa, limpa-vidros, 

álcool etc. Aproveite para retomar o conceito de 
capacidade como o potencial para conter, acomodar 
ou guardar algo. Converse com as crianças para 
conhecer o que elas já sabem sobre o litro e se já 
relacionam 1 litro = 1.000 ml. Registre essa relação 
no quadro e, se considerar necessário, leve um copo 
de medidas para a sala de aula (de liquidificador, por 
exemplo) para que as crianças observem a gradação. 

Na atividade 5, serão explorados os registros de 
medida de capacidade que estão nas embalagens de 
refrigerante (lata e garrafas). Seria interessante se, 
antes de trabalhar com essa atividade, você levasse 
para a sala de aula latas e diferentes tipos de 
embalagens de produtos sem os rótulos e desafiasse 
as alunas e os alunos a determinar a capacidade 
de cada uma (relacionando-as, depois, com os 
números apresentados na atividade 5). Proponha 
também um problema interessante envolvendo 
diferentes tipos de recipientes. Usando água, uma 
garrafa com capacidade de 1 litro e um copinho 
de café com capacidade de 50 ml, as crianças 
devem ser desafiadas a determinar a capacidade 
dos recipientes (é importante que sejam de 
tamanhos e capacidades variadas e que a medição 
seja precedida pelo registro de uma estimativa). 
Nesse tipo de atividade, algumas crianças usam 
sempre o copo de 50 ml, contando quantos foram 
necessários para encher o recipiente, o que é 
demorado e trabalhoso. Outras usam a garrafa de 
1 litro, dividindo o líquido em 2 ou 4 partes iguais, 
para marcar na garrafa  1 

 2
 litro ou  1 

 4
 de litro. Outras 

usam o copo de 50 ml para fazer essas marcas na 
garrafa de 1 litro (a cada 100 ml ou a cada 250 ml) e 
depois usam a garrafa como um copo de medidas. 

 

Embora ainda não tenham trabalhado com os 
números decimais no contexto de medidas de 
capacidade, esse tipo de número já foi explorado 
no contexto de medidas de comprimento. Além 
disso, as embalagens de refrigerante fazem parte 
do cotidiano das crianças, e suas experiências com 
essas embalagens ajudarão a interpretar os decimais 
apresentados aqui. É possível que algumas crianças 
considerem que na garrafa de 1,25 litro tem mais 

refrigerante do que na de 1,5 litro, por aplicar a 
lógica dos números naturais aos números decimais, 
em que 25 é maior do que 5. Se isso acontecer, 
mostre as duas garrafas às crianças e questione 
sobre essa representação. É importante que elas 
compreendam que, no contexto dos decimais, 
0,25 é menor do que 0,5. No caso das garrafas de 
refrigerante, o primeiro corresponde a 250 mililitros 
e o segundo a 500. 

 

Para essa atividade, as crianças precisarão usar a 
relação 1 litro = 1.000 ml e realizar transformações 
de mililitros em litros. Circule entre elas enquanto 
trabalham e questione-as sobre as diferentes 
possibilidades que há para somar 4 litros usando as 
garrafas de cada tipo. Depois, promova uma discussão 
coletiva sobre as composições, começando, por 
exemplo, com a garrafa de maior capacidade:
l  Garrafas de 2 litros: 2 garrafas de 2 litros ou  

1 garrafa de 2 litros mais 1 garrafa de 1,25 litro 
mais 3 garrafas de 250 ml. 

l  Garrafas de 1,25 litro: 3 garrafas de 1,25 litro 
mais 1 garrafa de 250 ml ou 2 garrafas de 1,25 
litro mais 6 garrafas de 250 ml ou 1 garrafa de 
1,25 litro mais 11 garrafas de 250 ml.

l  Garrafas de 600 ml: 5 garrafas de 600 ml mais  
4 garrafas de 250 ml.

l  Garrafas de 250 ml: 16 garrafas.

Se as crianças tiverem dificuldade para operar com 
números decimais (considerando a garrafa de 1,25 
litro), oriente-as a trabalhar com a capacidade em 
mililitros (1,25 litro = 1.250 ml) ou separadamente com 
litros e mililitros, como fazem com reais e centavos. 

 
 e 

As atividades 7 e 8 propõem uma sistematização 
de relações que as crianças já colocaram em jogo 
para resolver o problema proposto na atividade 
6. As relações apresentadas aqui não foram 
exploradas antes justamente para que elas tivessem 
oportunidade de usar seus conhecimentos prévios e 
formular novas ideias enquanto resolviam o problema 
livremente, sem a intervenção prévia da professora, 

ou do professor. Aproveite para explorar as relações 
de equivalência:  1 

 2
 =  2 

 4
 e  4 

 4
 = 1.

 

É provável que grande parte das alunas e dos alunos 
transforme 1 litro em 1.000 ml para realizar a divisão 
e dê a resposta em mililitros (200 ml). Questione se 
a resposta não poderia ser apresentada em forma 
de fração. Lembre a turma que fração é também um 
número e que  1 

 5
 de litro = 200 ml. 

 

Converse com a turma sobre o significado da divisão 
feita nessa atividade: 1 litro dividido igualmente entre 
5 copos. Como a unidade usada foi o litro, o resultado 
também deverá ser em litros. Se a divisão fosse feita 
em mililitros, o resultado seria em mililitros (1.000 
mililitros ÷ 5 = 200 ml). Assim, ao dividir 1 litro por 
5, o resultado será, naturalmente, um número menor 
do que 1. Na forma de fração, esse número é  1 

 5
 

e o resultado obtido na calculadora mostra a sua 
representação decimal: 0,2. Registre no quadro a 
seguinte relação:  1 

 5
 de litro = 200 ml = 0,2 litro.

 

É importante que, com as atividades propostas, 
as crianças compreendam que a fração indica uma 
divisão. Nesse caso, 1 litro dividido em 10 copos 
resultará em  1 

 10
 do litro para cada copo ou 100 

ml por copo. Retome a comparação entre frações 
questionando qual é o maior número –  1 

 5
 ou  1 

 10
 ?. 

Observe se elas usam o resultado da divisão realizada 
na atividade anterior (1 ÷ 5 = 0,2), como apoio para 
antecipar o resultado de 1 ÷ 10. Proponha: 
l  Se  1 

 5
 é maior do que 

 1 
 10 , então o resultado 

de 1 ÷ 10 será maior ou menor do que 0,2? 

Como essas relações já foram exploradas na 
sequência didática sobre medidas de comprimento, é 
interessante retomar o que foi estudado e relacionar 
com o contexto das medidas de capacidade: 
l  1 milímetro =

 1 
 1.000  de metro = 1 : 1.000 = 0,001 m. 

l  1 mililitro =  1 
 1.000  do litro = 1 : 1.000 = 0,001 l.
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Reproduza a tabela acima no quadro e chame seis 
crianças para preencher, cada uma, uma célula. Peça 
às demais que analisem as respostas e digam se 
concordam ou não com os números apresentados. 
Aproveite para discutir as situações nas quais 
poderiam ser identificadas medidas pequenas como 
20 ml ou 5 ml, como as usadas na dosagem de 
remédios ou essências comestíveis (baunilha) e 
aromáticas (citronela). 

 

Nessa atividade, é importante que as crianças 
expliquem como pensaram para decidir se cada 
afirmativa é verdadeira ou falsa. Portanto, promova 
uma discussão coletiva após as duplas finalizarem. 
No item A, peça que expliquem como sabem que os 
números à direita da vírgula referem-se a uma fração 
do litro e pergunte que fração é essa. É fundamental 
que, nesse momento, elas compreendam que 1,25 
= 1 + 0,25 e que 1,5 = 1 + 0,5. Além disso, devem 
ser capazes de estabelecer as seguintes relações: 
0,5 =  1 

 2
 e 0,25 =  1 

 4
 , independentemente de 

qual é o inteiro em questão. Se for litros, então  1 
 5

 
corresponde a 1 litro e meio (ou 1 litro mais  1 

 2
 litro, 

ou seja, 1 litro e 500 mililitros) e 1,25 corresponde 
a 1 litro e um quarto (ou 1 litro mais  1 

 4
 de litro, 

ou seja, 1 litro e 250 mililitros). Já se o inteiro for 
metro, 1,5 corresponde a 1 e meio (ou 1 metro mais 
 1 
 2

 metro, ou seja, 1 metro e 50 centímetros) e 1,25 
corresponde a 1 metro e um quarto (ou  
1 metro mais  1 

 4
 de metro, ou seja, 1 metro e 25 

centímetros). Essa mesma forma de relação será 
estabelecida depois, referente às medidas de 
massa, considerando o quilograma como o inteiro. 
Se as alunas e os alunos compreenderem essa 
relação, terão condições de analisar todas as demais 
afirmativas, uma vez que elas envolvem relações 
fracionárias. 

 

O objetivo dessa atividade é incentivar as alunas e os 
alunos a pensar nas relações fracionárias envolvendo 
medidas de capacidade e nas diferentes formas de 
representação de uma mesma medida. Promova uma 
discussão entre as duplas para que expliquem umas 
às outras como pensaram para decidir qual era a 
maior quantidade em cada caso. 

 

Observe como as crianças operam com os números 
decimais. Note que não é necessário dominar regras 
para usá-los nos cálculos, uma vez que elas podem 
trabalhar separadamente com litros e mililitros 
fazendo as transformações necessárias. Para somar 
1,5 + 1,1 + 0,3 + 1,9, é comum que realizem os 
seguintes procedimentos: 
l  somar primeiro os litros inteiros:  

1 + 1 + 1 = 3 litros;
l  somar as frações do litro, transformando-as em 

mililitros e novamente em litros:  
0,9 + 0,1 = 900 ml + 100 ml  = 1.000 ml = 1 litro e 
0,3 + 0,5 = 300 ml + 500 ml = 800 ml = 0,8 litro; e

l  somar os resultados parciais:  
3 litros + 1 litro + 0,8 litro = 4,8 litros.

Para responder à questão C, as crianças usam 
procedimentos aditivos na busca do complemento. 
Em 1,5 litro há 1.500 ml e em 2 litros há 2.000 ml; 
então, faltam 500 ml para completar a jarra (ou 0,2 
litro). Em 1,1 litro há 1.100 ml; então faltam 900 ml 
para completar a jarra (ou 0,9 litro). Em 0,3 litro há 
300 ml, com mais 700 ml, completa-se 1 litro. Então 
faltam 1 litro e 700 mililitros para completar a jarra 
(ou 1,7 litro). Na última jarra, que já contém 1,9 litro 
(ou 1.900 ml), basta acrescentar mais 100 ml (ou 
0,1 litro) para chegar a 2 litros. Nesse momento, 
é importante que as crianças desenvolvam esse 
tipo de procedimento de cálculo, pois estarão 

pensando no significado dos números usados, o 
que é importante para consolidar a compreensão 
acerca dos números decimais. Assim, não ensine 
ainda nenhuma regra de cálculo, mas incentive 
as crianças a operar com os valores em questão 
realizando as transformações acima mencionadas. 
Mais tarde, terão condições de usar um algoritmo, 
mas compreendendo o seu funcionamento. 

 

Antes de as equipes começarem a trabalhar com 
essa atividade, converse com as crianças sobre 
a comercialização de bebidas em embalagens de 
diferentes tamanhos. Pergunte se elas já observaram 
que as maiores são chamadas, às vezes, de 
econômicas e sabem o que isso significa. Fale sobre a 
diferença entre o preço absoluto e o preço relativo de 
um produto. Você pode usar como exemplo as duas 
embalagens menores. A de 500 ml custa R$ 1,25 e a 
de 1,5 litro (ou 1.500 ml) custa R$ 2,70. Pergunte qual 
é a mais cara, e as crianças certamente dirão que é 
a de 1,5 litro. Sugira que comparem a quantidade de 
líquido em cada uma, perguntando quantas garrafas 
de 500 ml teriam de ser compradas para obter a 
mesma quantidade de água de uma embalagem 
de 1,5 litro. Proponha, ainda, que calculem quanto 
custariam 3 garrafas de 500 ml e que comparem 
com o valor da garrafa que contém 1,5 litro. Esse 
problema certamente se constituirá num desafio para 
a turma e é importante que você não dê a solução, 
mas que ajude a pensar na relação reais/litro. Não 
se espera que as crianças já sejam capazes de 
apresentar a melhor solução ao problema, mas, sim, 
que tenham oportunidade de pensar em relações 
de proporcionalidade e elaborar procedimentos de 
solução com base nos conhecimentos que já possuem. 
Circule entre as equipes enquanto elas resolvem o 
problema e observe o tipo de procedimento que estão 
mobilizando na solução. Ajude-as, quando necessário, 
propondo questões como:
l  Quantas garrafas de 500 ml são necessárias 

para obter 1 litro? Duas.
l  Quanto você pagaria se levasse 2 dessas 

garrafas? R$ 1,25 + R$ 1,25 = R$ 2,50.
l  Se vocês dividissem o conteúdo da garrafa 

de água de 1,5 litro em três partes iguais, 

quanto teria de líquido em cada parte?  
500 ml ou 0,5 litro.

l  Se a garrafa de 1,5 litro custa R$ 2,70, 
quanto custaria cada uma das três partes na 
qual seu conteúdo foi dividido? Por quê?  
R$ 0,90, pois 0,90 + 0,90 + 0,90 = 2,70.

l  É possível descobrir quanto custaria 1 litro 
nesse caso? Como? Sim, juntando o valor de  
duas das partes, pois 500 ml + 500 ml = 1 litro, 
logo 1 litro custaria R$ 1,80.

l  Quantas garrafas de 1 litro poderiam ser 
feitas a partir do garrafão de 5 litros?  
Cinco garrafas.

l  E quanto custaria cada uma? Como podemos 
descobrir? Dividindo R$ 6,00 por 5. Daria R$ 1,20 
por garrafa de 1 litro.

l  Quantas garrafas de 1 litro poderiam ser 
feitas a partir do garrafão de 6 litros? Seis 
garrafas.

l  E quanto custaria cada uma? Como podemos 
descobrir? Podemos descobrir dividindo R$ 6,72 
por 6. Daria R$ 1,12 por garrafa de 1 litro.

Convém destacar que as crianças não precisam 
recorrer a um algoritmo para fazer essas divisões. 
Elas usam, em geral, procedimentos aditivos, da 
seguinte forma: 

                                 
     1      +      1      +      1      +      1      +      1

Com R$ 1,00 por garrafa (R$ 5,00), sobra R$ 1,00.
0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,10.
Com 10 centavos por garrafa (50 centavos), sobram 
50 centavos.
0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,10 + 0,10.
Mais 10 centavos por garrafa (50 centavos). 
Finalmente, 1,00 + 0,10 + 0,10 = 1,20 por garrafa.

 

O objetivo dessa atividade é retomar com as crianças 
o que sabem sobre a grandeza massa. Entre os 
produtos que podem ser citados estão: arroz, feijão, 

MILILITROS 350 800 20 1.750 3.900 5

LITROS
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açúcar, farinhas, tapioca, carnes, frutas, legumes, 
sabão em pó etc. Aproveite para retomar o conceito 
de massa como a quantidade de matéria de um corpo 
(que é diferente de peso, embora, no dia a dia, peso 
seja usado como sinônimo de massa). Converse com 
as crianças para investigar o que elas já sabem sobre 
o grama e o quilograma e se já estabelecem a relação 
1 kg = 1.000 g. 

 

Converse com as crianças sobre a balança digital que, 
ao pesar um produto, já imprime a etiqueta com o valor 
a pagar. Pergunte se alguém já viu uma desse tipo e 
que informações constam na etiqueta impressa, além 
do preço. Nos grandes supermercados, os produtos de 
hortifrutigranjeiros geralmente são pesados no próprio 
caixa, na hora de pagar, e as informações referentes 
ao peso e ao preço aparecem no cupom fiscal. Porém, 
em mercearias, açougues, frutarias e pequenos 
mercados, ainda é comum o uso dessas balanças. 
Caso considere difícil conseguir uma etiqueta desse 
tipo na sua localidade, você pode substituí-la por 
imagens da internet ou confeccionar algumas como 
estas que estão abaixo.
 

 

As etiquetas informam o código e o nome do produto, 
o peso, o preço por quilograma (preço/kg), o preço 
total e o código de barras. Algumas, sobretudo  
as que vêm em produtos industrializados, contêm 
ainda o peso líquido, a tara (diferença entre peso 
líquido e peso bruto) e a data de validade. Se achar 
interessante, separe pelo menos umas seis ou sete 
etiquetas e leve para usar na aula, pois pode acontecer 
de algumas crianças não encontrarem etiquetas desse 
tipo em casa. 

 

No item A, retome com as crianças a leitura 
dos números decimais, já explorada no contexto 
das medidas de comprimento e de capacidade, 
conversando sobre a função da vírgula. Aproveite para 
discutir sobre a representação decimal no contexto do 
sistema monetário. 

Não se espera que as crianças utilizem um algoritmo 
convencional para realizar uma subtração com 
números decimais para responder à pergunta do 

item B. Se elas compreendem que 1 kg = 1.000 g, 
podem calcular quanto falta a 905 para 1.000, tanto 
com procedimentos aditivos (busca do complemento) 
quanto pela subtração. O cálculo mental também 
pode ser usado por meio do arredondamento, pois, se 
fossem 900 g, faltariam 100 g para completar 1.000 
g ou 1 kg. Como são 905 g, então faltam 5 g a menos 
do que 100 g, ou seja, 95 g.

No item C, observe como as crianças calculam a 
metade de R$ 3,80 e peça que expliquem às colegas 
e aos colegas como pensaram para responder cada 
questão, promovendo uma discussão coletiva sobre 
as informações presentes na etiqueta apresentada.

 

Circule entre as duplas e observe como estão 
pensando, se conseguem relacionar o preço por kg 
com o preço total, compreendendo que, se houvesse 
menos de 1 kg, o valor total teria que ser menor do 
que R$ 2,20.

 

Para julgar se a afirmação feita por Giovana está ou 
não correta, é necessário calcular o preço de meio 
quilo da laranja (metade de R$ 2,20) e compreender 
a seguinte relação: 1 quilo e meio = 1 kg +  1 

 2
 kg  

e o preço de 1 quilo e meio = preço de 1 kg + preço 
de  1 

 2
 kg. Um quilo e meio de laranja custaria  

R$ 3,30 (R$ 2,20 + R$ 1,10), portanto Giovana está 
enganada, pois o pacote tem um pouco menos de  
1 quilo e meio de laranjas.

 

Nessa atividade de sistematização, as crianças vão 
compreender que a vírgula separa a parte inteira 
(nesse caso, o quilograma) da fração (o grama). Elas 
devem identificar o grama como a milésima parte do 
quilo (1 grama =  1 

 1.000
 do quilograma = 0,001 kg).

 

Como no universo dos números naturais, aqueles 
com maior quantidade de algarismos são números 
de magnitude mais alta, as alunas e os alunos 
costumam transpor esse raciocínio para os racionais 
e considerar que 2,005 é maior que 2,5 porque tem 
mais algarismos (o que não aconteceria se o segundo 
fosse registrado como 2,500). Se compreenderem 
que 0,5 =  1 

 2
 , independentemente de qual seja 

o inteiro considerado, poderão estabelecer as 
seguintes relações:  1 

 2
 = 0,5 =  5 

 10
 =  50 

 100
 = 

 500 
 1.000 e 

compreender que 0,5 m equivale a 50 cm, mas 0,5 
cm equivale a 5 mm; e 0,5 kg equivale a 500 g, 
como 0,5 litro equivale a 500 ml. 

 

Essa é uma atividade de sistematização, na qual é 
importante que as alunas e os alunos diferenciem as 
duas grandezas em questão (capacidade e massa) 
e abordem as semelhanças na forma de representar 
os resultados por meio dos números decimais. É 
importante que registrem a relação entre o miligrama 
e o litro e o quilo e o grama. Um litro (l) é formado por 
1.000 mililitros (ml), portanto o mililitro é a milésima 
parte do litro. Essa relação pode ser representada 
por uma fração (

 1 
 1.000 ) ou um número decimal (0,001). 

Igualmente, 1 quilograma (kg) é formado por 1.000 
gramas (g). Portanto, o grama é a milésima parte do 
quilograma e pode ser representado por uma fração  
(

 1 
 1.000 ) ou por um número decimal (0,001).

REFERÊNCIA
l  SALVADOR, Cadernos Nossa Rede – Matemática, 

4º ano, 2018.

EU ACHO QUE  
NESTE PACOTE TEM MAIS  

DE 1 QUILO E MEIO  
DE LARANJA.

VENDA DIRETA E  
PRÉ-EMBALAGEM
VENDA POR PESO 

OU UNIDADE
VENDA POR PESO 

OU UNIDADE
VENDA DE 

GLACIADOS
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TABELA DE PITÁGORAS
Para usar na sequência didática Multiplicar e Dividir (página 13 do Caderno do Aluno e 17 deste caderno).

ANEXOS

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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TABELA DE PITÁGORAS

PAPEL QUADRICULADO (PÁGINA AO LADO)

Para usar na sequência didática Multiplicar e Dividir (página 13 do Caderno do Aluno e 17 deste caderno).

Para usar nas sequências didáticas Cada um no Seu Quadrado, Retângulo, Triângulo... (página 63 do Caderno do 
Aluno e 105 deste caderno), Área e Perímetro (página 90 do Caderno do Aluno e 150 deste caderno) e Que Ângulo 
É Esse (página 98 do Caderno do Aluno e 164 deste caderno).

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
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PLANIFICAÇÕES
Para usar na sequência didática Figuras Espaciais (página 38 do Caderno do Aluno e 62 deste 
caderno).

CUBO

PRISMA QUADRANGULAR

 
PRISMA PENTAGONAL

PRISMA TRIANGULAR
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PIRÂMIDE DE  
BASE QUADRADA

PIRÂMIDE DE  
BASE PENTAGONAL

PRISMA HEXAGONAL

PRISMA RETANGULAR
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CILINDRO

CONE

TETRAEDRO

PIRÂMIDE DE  
BASE HEXAGONAL
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