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MATEMÁTICA – PROFESSOR

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.
PROFESSOR – 5º ANO
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APRESENTAÇÃO
TAPIRAMUTÁ

SÃO FÉLIX DO CORIBE

IBITIARA

MUCUGÊ

MORRO DO CHAPÉU

OLIVEIRA DOS BREJINHOS

IRAQUARA

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
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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.

Fotos: Arquivo dos Municípios

SOUTO SOARES

XIQUE-XIQUE

SEABRA

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!

Secretárias e secretários municipais de Educação de Andaraí,
Boa Vista do Tupim, Boninal, Cafarnaum, Ibitiara, Iraquara,
Morro do Chapéu, Mucugê, Oliveira dos Brejinhos,
São Félix do Coribe, Seabra, Souto Soares, Tapiramutá e Xique-Xique
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APRESENTAÇÃO

1

UM EXEMPLO DE
CONSTRUÇÃO COLETIVA

2

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
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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).

Fotos: Arquivo de Andaraí [1]; Gilzane Souza [2]; Arquivo de Oliveira dos Brejinhos [3].
Demais: Ananda Azevedo.

3

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.
Ficarão 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.

Cybele Amado de Oliveira
Presidente

PROFESSOR – 5º ANO
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COMO É...

O CADERNO DO ALUNO

O SEU CADERNO

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).

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 começar o ano
letivo. Essa leitura é fundamental para ficar por dentro
das bases teóricas que norteiam as propostas aqui
apresentadas.

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. Depois, as
orientações de cada uma das atividades para que
possa trabalhá-las da melhor maneira possível.

Em seguida, está a reprodução das páginas do

Veja como o material está organizado e boa aula!

ORGANIZAÇÃO DO CADERNO DO PROFESSOR
l

NA CONTA DAS FRAÇÕES

Enunciado
da atividade.

NA CONTA DAS FRAÇÕES

NA CONTA DAS FRAÇÕES
l

1ª PARTE
ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE FRAÇÕES
Resolva o seguinte problema no caderno pessoal.
Uma garrafa tem 12 litro de água. Em outra, há 34 de litro de água. Juntas,
as duas têm mais ou menos de 1 litro? Quanto a mais ou quanto a menos?

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

l

 sta margem aparece
E
sempre que houver a
reprodução das páginas
do Caderno do Aluno.

CADERNO

DANDO UMA VOLTA NOS POLÍGONOS

DO ALUNO

DANDO UMA VOLTA
NOS POLÍGONOS

PÁG. 32

Calcule mentalmente e escreva a resposta no caderno pessoal em forma
de fração. Mas, atenção, a resposta não pode ser escrita como número misto.
D) 9 – 1 =
7

B) 3 + 1 =

E) 15 – 1 =

H) 9 – 4 =

C) 19 + 1 =

F) 3 + 2 =

I) 8 – 2 =

8

3

G) 8 + 3 =
7

4

2

5

3

l

NÚMERO MISTO
Número escrito na forma de soma de sua parte inteira e sua parte
fracionária. Por exemplo, 2 34 ou 1 12 .

Calcule mentalmente que número deve ser colocado em cada caso para
completar os seguintes cálculos. Anote-os no caderno pessoal.
A) 1 +

=2

D) 7 +

B) 1 +

=2

E) 5 –

=1

C) 3 +

=2

F) 17 –

=3

5

2

5

102

MATEMÁTICA

6

2

5

=3

5º ANO

 uadro com conceitos
Q
ou curiosidades sobre
o tema da sequência
didática.

DANDO UMA VOLTA NOS POLÍGONOS
OBJETIVO

32

Resolver problemas que envolvam o cálculo do
perímetro, desenvolvendo estratégias adequadas
para isso e avançando na compreensão do perímetro
como medida do contorno de uma figura ou
superfície.

MATEMÁTICA

OBJETO DE APRENDIZAGEM
MATEMÁTICA – PROFESSOR

l

Perímetro de figuras poligonais.

TEMPO ESTIMADO
l

Cinco aulas.

INTRODUÇÃO
Perímetro é um conceito que se refere à medida
do contorno de uma figura ou superfície. É um
conhecimento importante na geometria – possibilitando
uma nova forma de abordar e comparar figuras
geométricas – e também relevante a outras áreas,

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.

MATEMÁTICA – PROFESSOR

SALA

PERÍMETRO

MATEMÁTICA – PROFESSOR

l

ATIVIDADES
Essa atividade tem como propósito convidar a turma
a refletir sobre um uso cotidiano do conceito de
perímetro, resolvendo um problema em que essa ideia
está envolvida. O trabalho pessoal para a solução
do problema e a troca de ideias no momento de
sistematização vão permitir que as alunas e os alunos
abordem as ideias apresentadas no quadro conceito,
que traz a definição de perímetro de forma mais
reflexiva. Para auxiliar as crianças nesse processo,
invista tempo na socialização, pedindo que elas contem
como pensaram para resolver e que utilizem o quadro
ou o tampo das carteiras – fazendo de conta que
representa a superfície do solário – para demonstrar
seus procedimentos, se preciso.

A atividade tem como propósito criar um contexto
adequado para que as crianças sistematizem o
procedimento de calcular o perímetro de figuras em
malha quadriculada: contar os lados de quadradinhos
que formam seu contorno externo. É um procedimento
simples, mas requer um controle por parte de quem
calcula: marcar o início ou ticar todos os lados de
quadradinhos contados para não contar duas vezes
nenhum deles. Esses procedimentos pessoais de
controle são um item importante a discutir no momento
da socialização dos resultados.

Para realizar essa atividade, você terá de disponibilizar
a cada criança uma folha com malha quadriculada.
Nos anexos deste caderno, há folhas para você fazer
cópias, caso necessário. O propósito da atividade

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

DANDO UMA VOLTA NOS POLÍGONOS

fazer uma leitura coletiva discutindo trecho a trecho e
é que as crianças antecipem – mesmo que primeiro
É uma palavra criada pelos gregos, na Antiguidade, que significa
buscando exemplos cotidianos da ideia apresentada.
seja necessário uma boa dose de experimentação
“medida de contorno”. Em Matemática, perímetro é a medida do
Para isso, você pode propor que as crianças meçam,
e autocorreção – qual tamanho pode ter cada um
contorno de figuras geométricas, e, quando a figura é formada por
em duplas, o perímetro da superfície da capa de livros
dos lados da figura a fim de que o perímetro seja
segmentos de reta, ele é calculado como na atividade acima, usando
e cadernos, que meçam juntas o perímetro da lousa
exatamente 20 cm. Esse percurso de cada uma
a medida dos lados do retângulo para determinar o tamanho de uma
ou que usem a fita métrica para medir o perímetro
na resolução deve ser compartilhado no momento
faixa que percorre todos os lados. O tamanho da faixa é igual à soma da
como urbanismo e medicina. O aprendizado desse
cefálico umas das outras. Após essa experimentação,
da socialização. Caso note que algumas crianças
medida de todos os lados, ou seja, ao contorno do retângulo.
conceito, como de tantos outros da Matemática e
é importante retomar o trecho que diz que o “perímetro
apresentaram dificuldade, proponha outras atividades
de outras disciplinas escolares, além de incidir na
é a medida do contorno de figuras geométricas”,
como essa, na malha quadriculada.
construção de saberes na escola, possibilita que as
perguntando como essa medida é feita nos casos
alunas e os alunos construam elementos para ampliar
em que a figura é composta de lados (em linha reta).
seu olhar crítico sobre a realidade e sua possibilidade
A intenção é que o grupo possa formular com mais
Essa atividade tem como propósito criar um contexto
de resolver os problemas propostos por ela.
certeza o procedimento de somar a medida dos lados
5º ANO
adequado para que as crianças sistematizem o
para obter o perímetro de figuras deste tipo.
33
procedimento de calcular o perímetro de figuras com o
Essa sequência didática foi planejada com o propósito
uso da régua. Trata-se, também, de um procedimento
de contextualizar a construção – ou o aprofundamento
simples. Mas, além do controle de quais lados já foram
– do conceito de perímetro. Para isso, propõe-se um
PROFESSOR – 5º ANO 47
medidos, exige, para que as medidas sejam exatas, que
percurso em que várias estratégias de medição do
se posicione o tracinho do zero da régua exatamente
contorno de figuras sejam utilizadas. Em primeiro lugar,
no início de cada lado. Por isso, é importante socializar
com o apoio da malha quadriculada. Depois, com o uso
os percursos pessoais de resolução e, se notar que
da régua. Por fim, antecipando a medida necessária
há alunas ou alunos com dificuldade no uso da régua,
para obter um determinado perímetro a fim de utilizá-la
construa uma lista coletiva de dicas para o manejo dela
na construção de figuras.
e proponha novas medições com o instrumento.

QUADRO CONCEITO
O quadro apresenta a origem da palavra perímetro
e o conceito utilizado na Matemática. É importante

52

12

SOLÁRIO

B) Agora utilize seu desenho como apoio e responda no caderno pessoal:
quantos metros teria que ter a faixa colorida para dar acabamento às bordas
de cada tapete?

46

no fim do período letivo, ele deverá ser devolvido à escola para que outra professora, ou

PÁG. 33

A) Se a escola fosse utilizar um tapete de palha em cada solário, cobrindo todo
o chão, com uma faixa colorida dando acabamento às bordas, como seria
esse tapete? Faça um desenho no caderno pessoal, utilizando 1 centímetro
para representar cada metro.

l

Assim como o Caderno do Aluno, este caderno não é consumível. Isso significa que,

CADERNO

Veja a seguir a planta das salas de uma creche da Chapada. Observe que
cada sala tem um solário para os bebês. Imagine cada solário como um retângulo
cujos lados maiores medem 7 metros e os lados menores medem 3 metros.

SALA

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

DO ALUNO

BANHO

103

IMPORTANTE!

DANDO UMA VOLTA NOS POLÍGONOS

SOLÁRIO

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

A) 1 + 1 =
4

l

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

ORGANIZAÇÃO DO
CADERNO DO ALUNO

l

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

O propósito aqui é discutir que o perímetro, por ser
uma medida, não é único. É possível compor muitas
figuras com o mesmo perímetro. Talvez algumas
crianças já tenham notado essa coincidência de
medidas nas socializações anteriores. Vale retomar
essas observações.
É esperado que as crianças respondam que sim. As
figuras A e B na atividade 2 e A e C na atividade 4 têm
o mesmo perímetro (16 e 20 cm, respectivamente).
Além disso, as figuras F da atividade 2 e D da atividade
4 também têm o mesmo perímetro (36 cm).

O propósito aqui é aprofundar a discussão iniciada na
atividade anterior. Os dois pares de figuras propostos
desafiam o senso comum que alia uma área maior
a um perímetro maior. Uma sugestão é apontar, na
socialização, que cada par de figuras tem em si os
PROFESSOR – 5º ANO
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ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICA

O TRABALHO
DE MATEMÁTICA
NA ESCOLA

Foto: Ananda Azevedo

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.

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
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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

“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.

PROFESSOR – 5º ANO
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Foto: Ananda Azevedo

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

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,
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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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Copie o enunciado abaixo no caderno pessoal e sublinhe apenas as
informações necessárias para responder à pergunta do problema.
Rosane, que tem 9 anos e 5 irmãos, ganhou de sua mãe, que tem 36
anos, R$ 2,00 para comprar balas. Seu tio, que tem 40 anos, lhe deu
mais R$ 5,00. Quanto dinheiro Rosane ganhou?

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Nos problemas que resolvemos nas atividades de Matemática,
há sempre uma informação que não sabemos e é preciso descobrir.
Trata-se da pergunta do problema.

Nos problemas a seguir, faltam dados para que as perguntas possam ser
respondidas.

É preciso selecionar, entre as informações do enunciado, quais
são os dados necessários para responder a essa pergunta.

Leia os problemas abaixo e, no caderno pessoal, faça uma tabela indicando,
para cada enunciado, conforme o exemplo, o que é preciso descobrir e quais
são os dados necessários.

PROBLEMAS
A) Bento tem um álbum com 259 figurinhas
coladas. O álbum tem espaço para
385 figurinhas. Quantas faltam para
completar o álbum?
B) Aline foi ao banco pagar contas para
sua mãe. Pagou R$ 89,00 de água
e R$ 129,00 de luz. Recebeu de troco
R$ 32,00. Quanto dinheiro a mãe de
Aline deu a ela para pagar as contas?
C) Luís quer saber quantas páginas faltam
para terminar o livro que está lendo.
O livro tem 395 páginas, ele já leu 198.
D) Cauã, Ítalo, João Marcelo e Everton
foram passear juntos. Cada um levou
R$ 5,00 e eles usaram todo o dinheiro
que tinham para comprar cocadinhas.
Quanto eles gastaram em cocadinhas?

14
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O QUE É PRECISO
DESCOBRIR?
A quantidade de figurinhas
que faltam ser coladas
no álbum.

QUAIS SÃO OS DADOS
NECESSÁRIOS?
O número de figurinhas
coladas (259) e o número
total de figurinhas (385).

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

PÁG. 14

CADERNO

DO ALUNO

A) Hoje é o aniversário de Wesley. Sua mãe fez um bolo, comprou 50
coxinhas e 50 empadinhas e todas as amigas e todos os amigos da
escola foram festejar com ele. Quantos anos Wesley completou hoje?
Veja as alternativas abaixo e escreva, no caderno pessoal, qual informação falta
para responder à pergunta do problema.
l

O preço das coxinhas.

l

A quantidade de convidados.

l

O ano em que nasceu Wesley.
B) Para organizar uma festa, Giovana comprou um cento de docinhos.
Quanto ela gastou?

Das alternativas abaixo, qual delas indica a informação que falta para que se
possa responder à pergunta do problema? Anote-a no caderno pessoal.
l

O preço do cento de doces.

l

A quantidade de convidados.

l

O dinheiro que Giovana tinha para gastar.

Os problemas abaixo estão incompletos – faltam perguntas. Escreva no
caderno pessoal uma pergunta para cada um deles.
A) Em um jogo, Bento tinha 152 pontos, perdeu 48 e depois ganhou 37.
B) Em uma gincana, o 5º A conseguiu arrecadar 438 prendas para a festa junina
e o 5º B arrecadou 349.
C) Ercília e Josélia colecionam tampinhas coloridas. Ercília tem 38 tampinhas e
Josélia tem 47 a mais.
5º ANO
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PÁG. 17

PÁG. 16

Elabore dois problemas com base no texto da reportagem abaixo e
escreva-os no caderno pessoal.

O problema abaixo está incompleto – falta a pergunta. Verifique, entre as
alternativas, qual pode ser respondida com base nas informações do problema.
Anote-a no caderno pessoal.

Evento celebra os sabores e a cultura regional durante 4 dias

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

As ruas de pedra, o casario colonial preservado, as belezas
naturais e o clima acolhedor dos moradores sempre foram
atrativos em Mucugê, na Chapada Diamantina, a 448 km
de Salvador. O município tem um conjunto arquitetônico
e paisagístico tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Mas, nos próximos
quatro dias, os visitantes terão mais um motivo para ir à
pequena cidade de 9.244 habitantes na Chapada Sul. Um
festival gastronômico promete reunir o melhor da culinária
local, como o godó, uma espécie de ensopadinho de banana-verde
com carne de sol. Segundo os historiadores, o prato teria sido uma
invenção gastronômica dos garimpeiros que circularam pela região
nos tempos coloniais durante o auge da mineração, quando a cidade
chegou a ter 30 mil habitantes.

Adaptado de reportagem do jornal Correio (bit.ly/festival-mucuge), acesso em 25/2/2019.
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l

Quanto ele gastou?

l

Quanto dinheiro ele tinha economizado?

Leia os problemas abaixo, mas não os resolva ainda. Apenas anote no
caderno pessoal quais cálculos (adição, subtração, multiplicação ou divisão)
você faria para resolvê-los.
A) Com 10 cm de fita, é possível fechar um pacote de presente. Quanto de fita
é necessário para fechar 35 presentes?
B) Um barril comporta 50 litros de água. Quantos litros cabem em 130 barris?
C) Um teatro tem seus assentos organizados em 25 fileiras. Sabendo que há
500 lugares no teatro e que todas as fileiras têm a mesma quantidade de
cadeiras, quantas cadeiras há em cada fileira?

Foto: Turismo Bahia (CC BY-SA 2.0)

O evento é uma iniciativa da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC)
de Vitória da Conquista, com apoio da Prefeitura de Mucugê e da
Associação Comercial do Município.

Quanto ele recebeu de troco?

Com suas colegas e seus colegas, elabore no caderno pessoal uma lista
de dicas para resolver problemas.

Conhecida pelas trilhas ecológicas e espaços naturais com belíssimas
cachoeiras, a cidade quer atrair os visitantes que não dispensam
atividades físicas. Por isso, o festival também terá espaço para
esportes, como o Bike Família e a 2ª Corrida do Cangaço.
Esta será a segunda edição do festival. Na primeira, o evento reuniu
mais de 3 mil pessoas e movimentou cerca de R$ 1 milhão, segundo
os organizadores. Desta vez, serão realizados 20 eventos paralelos
ao festival, entre eles apresentações artísticas de 12 bandas, em 3
diferentes palcos, cursos e oficinas. A expectativa dos organizadores
é receber 5 mil visitantes.

l

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Luís começou a treinar no time de futebol. Animado com os jogos,
usou parte de suas economias para comprar um par de chuteiras por
R$ 129,90 e uma bola de futebol por R$ 79,90.

FESTIVAL GASTRONÔMICO MOVIMENTA MUCUGÊ
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D) A mãe de Cauã comprou 3 tipos de pão no mercado: pão de fôrma,
bisnaguinha e pão integral. E também 3 tipos de recheio: salame, presunto
e mortadela. Quantos tipos de lanche diferentes é possível ela fazer para o
filho, combinando apenas um tipo de pão a um tipo de recheio?
E) Sabe-se que 20 caixas de alimentos pesam 60 kg. Quanto pesam 30 caixas?

Resolva os problemas da atividade 8.

5º ANO
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PÁG. 19

PÁG. 18

PROBLEMAS PARA RESOLVER COM DIFERENTES CÁLCULOS

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Um grupo de pessoas dividiu 32 bolachas em partes iguais e cada uma
recebeu 4 bolachas. Quantas pessoas havia no grupo? Anote a resposta no
caderno pessoal.

Em que se parecem e em que se diferem os problemas 10 e 11?

Duas crianças comentaram os problemas 16 e 17. Veja o que elas
disseram e analise esses comentários.

Para mim, os problemas dão o mesmo resultado
porque têm os mesmos números.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Quatro amigas tinham que dividir 32 bolachas entre elas e descobrir quantas
bolachas receberia cada uma. Todas tinham que receber a mesma quantidade
e não poderia sobrar nenhuma. Como você repartiria as bolachas? Faça os
cálculos no caderno pessoal.

Em seguida, foram repartidos igualmente 29 chocolates para as mesmas
4 crianças. Quantos chocolates cada uma recebeu? Sobraram chocolates?
Responda no caderno pessoal.

Eu acho que o resultado é diferente porque
o u ltimo chocolate pode se partir e cada um
recebe um pedacinho dele.
/

Um pote tem 90 caramelos. A quantidade foi repartida igualmente entre as
crianças que foram a um aniversário e cada uma recebeu 9 caramelos. Use o
caderno pessoal para escrever os cálculos e responda às seguintes questões:
A) Quantas crianças havia no aniversário?
B) Quais destes cálculos servem para resolver o problema?
10 x 9 = 90

90 : 9 = 10

9 x 10 = 90

Um vendedor coloca livros em estantes para expô-los e quer que cada
estante tenha a mesma quantidade de livros. Ele tem 82 livros e 8 estantes.
Quantos livros poderá colocar em cada uma? Vão sobrar livros? Quantos faltariam
para encher mais uma estante? Responda no caderno pessoal.

90 : 10 = 9

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 90
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 90

Ítalo tem que plantar 45 pepinos em 5 fileiras. Quantos pepinos plantará
em cada fileira, levando em conta que todas devem ter a mesma quantidade de
pepinos? Responda no caderno pessoal.

Em uma padaria, são assados 136 pães por dia. Eles são levados ao forno
em assadeiras com 8 pães cada uma. Quantas assadeiras vão ao forno a cada
dia? Responda no caderno pessoal.

No Dia da Criança, foram repartidas bolinhas de gude entre 4 irmãos.
Todos receberam a mesma quantidade. Havia 29 bolinhas. Quantas cada um
recebeu? Sobraram bolinhas? Responda no caderno pessoal.
18
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Delma Santos Rodrigues
Colégio Municipal Rafael Cincurá
Boa Vista do Tupim
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PÁG. 20

Um grupo de 53 crianças será transportado em vans para um passeio.
Em cada veículo podem viajar 5 crianças. Quantas vans será preciso contratar?
Responda no caderno pessoal.

PARA LEVAR EM CONTA

NÃO É UM PROBLEMA
RESOLVER PROBLEMAS
OBJETIVOS
l

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Nos problemas em que é preciso repartir, às vezes sobra e às
vezes não. Às vezes, é possível continuar a repartir o que sobra e,
outras vezes, isso não é possível. Por exemplo, se sobram frutas, é
possível repartir, mas se sobram livros, não.
Em alguns casos, o que sobra modifica a resposta. Por exemplo, no
problema das crianças transportadas nas vans, é preciso acrescentar
uma van para que todas possam ser transportadas.

l

Analisar criticamente enunciados de problemas.
Controlar a adequação dos procedimentos de
resolução.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
 nálise do enunciado de problemas.
A
Seleção dos dados necessários para sua resolução.
l 
Construção de procedimentos pessoais de resolução.
l 
Elaboração de enunciados de problemas.
l
l

Uma criança economizou R$ 68,00. Vai gastar R$ 6,00 por semana.
Quantas semanas vai durar o dinheiro? Vai sobrar algum real no final? Responda
no caderno pessoal.

TEMPO ESTIMADO
l

Ana Rosa tem um caderno de desenho com 75 páginas. Ela pretende fazer
3 desenhos por dia, ocupando uma página com cada desenho. Em quantos dias
vai terminar de preencher o caderno? Responda no caderno pessoal.

Oito aulas.

INTRODUÇÃO
Resolver problemas é uma prática central para
o aprendizado da Matemática, já que permite à
criança pôr em jogo seus conhecimentos para
pensar em estratégias adequadas à situação
apresentada e, com isso, propor uma hipótese de
resolução. Além disso, quando compartilha com o
grupo sua estratégia e, se necessário, ajusta-a ou
corrige-a, a criança tem a oportunidade de avançar
nos conhecimentos matemáticos e de ampliar seu
cardápio de boas estratégias. Entretanto, muitas
vezes o sentido pedagógico dessa prática se perde
e os problemas acabam sendo realizados de forma
mecânica, como mero exercitar de um cálculo.
Em outras vezes, professoras, ou professores, se
queixam de que as alunas e os alunos não leem os
enunciados e usam os números ali apresentados a
esmo, sem nenhuma criticidade. Para não cair nesse
desvio, é preciso valorizar essa prática, centrando
o foco na atividade crítica das crianças frente ao
enunciado, identificando os elementos necessários
para definir um percurso de cálculo adequado para
sua resolução.

Nos problemas que resolvemos nas atividades
de Matemática, há sempre uma informação que
não sabemos e é preciso descobrir. Trata-se da
pergunta do problema.

Leticia da Silva Oliveira
E.M. Sebastiana Brandão Pereira
Ibitiara
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É preciso selecionar, entre as informações do
problema, quais são os dados necessários para
responder a essa pergunta.

É interessante iniciar o trabalho dessa sequência
didática lendo o texto do quadro acima e retomando
com as alunas e os alunos o que sabem sobre
PROFESSOR – 5º ANO
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problemas matemáticos, quais as dúvidas que
têm no momento de resolvê-los e que estratégias
usam. Vale listar as conclusões da turma e seguir
retomando e ampliando esse registro ao longo das
atividades.
É recomendável também comentar com as crianças
que o objetivo será ajudá-las a analisar com segurança
o enunciado dos problemas e a construir boas
estratégias para resolvê-los.

ATIVIDADES
Na rodada de socialização, convide as alunas e os
alunos a compartilhar o que pensaram ao analisar
cada enunciado. O problema B provavelmente não
oferecerá dificuldade, já que todos os dados estão
explícitos ao longo do enunciado, e a pergunta – o que
é preciso descobrir – está destacada no final. Já o
problema C traz a pergunta no início e é interessante
levantar com as crianças como fizeram para
descobrir. Caso tenham dúvidas, vale comentar com a
turma que a expressão “Luís quer saber...” é indicativa
de que há uma pergunta ali, deixando evidente o
que é preciso descobrir. Já o problema D traz uma
informação importante implícita no enunciado: o
número de amigos que saíram para passear juntos
levando R$ 5,00 cada um. É preciso contar os nomes
das crianças para sabê-lo.
Vale a pena finalizar a etapa de socialização resolvendo
os problemas coletivamente e chegando às seguintes
respostas:
l 
Aline recebeu R$ 250,00 de sua mãe para pagar as
contas.
l 
Luís ainda precisa ler 197 páginas para terminar o
livro.
l 
Os amigos gastaram R$ 20,00 em cocadinhas.

Esse problema tem informações numéricas em excesso
e é preciso selecionar as que são pertinentes, de
acordo com a pergunta apresentada. Na rodada de
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socialização, é importante conversar com a turma sobre
que informação, na pergunta do problema, permite
selecionar rapidamente os dados (“Quanto dinheiro?”).
Com essa pista, basta separar os números que se
referem a quantias em dinheiro: R$ 2,00 e R$ 5,00.

Essa atividade reapresenta em outro contexto a tarefa
de analisar os dados disponíveis no enunciado de um
problema. Dessa vez, faltam dados para que o problema
seja resolvido e é preciso identificá-los. Como nas outras
atividades, a etapa de socialização é muito importante
para que todas e todos prossigam na reflexão proposta
pela atividade e avancem nos elementos que conseguem
observar ao ler um enunciado.

Na rodada de socialização, convide as alunas e os
alunos a compartilhar as informações que observaram
nos enunciados para escrever cada pergunta. O
propósito é que a turma perceba como as informações
fornecidas no enunciado tornam possível realizar as
perguntas sugeridas. Em seguida, peça que as crianças
selecionem a melhor pergunta para cada problema e
resolva-os coletivamente.
A) Com quantos pontos ficou Bento? Resposta:
Bento ficou com 141 pontos.
B) Quantas prendas o 5º A arrecadou a mais do
que o 5º B? Resposta: o 5º A arrecadou 89 prendas
a mais do que o 5º B.
C) Quantas tampinhas tem Josélia? Resposta:
Josélia tem 85 tampinhas.

Uma reportagem como a citada nessa atividade
permite a elaboração de muitos problemas. O
propósito é convidar as alunas e os alunos a analisar
dados numéricos de um contexto social para pensar
em como usá-los na elaboração de problemas
matemáticos interessantes. Depois de socializar com
toda a classe os enunciados produzidos e fazer os
ajustes necessários para que todos os problemas
“funcionem bem”, proponha que as duplas troquem os
problemas entre si.

a
O objetivo dessa atividade é convidar as alunas e os
alunos a analisar dados numéricos do problema para
verificar qual das perguntas eles permitem responder. No
caso, todas as perguntas “combinam” com o problema.
Por isso, é importante discutir qual delas pode ser
respondida. Espera-se que as crianças concluam que a
única questão possível de ser respondida com base nos
dados apresentados é sobre quanto Luís gastou.

A ideia, na atividade 7, é retomar as atividades
realizadas até agora na sequência didática e, com
base nelas, construir uma lista de dicas para a
resolução de problemas.

O propósito dessa atividade é que as crianças utilizem
as dicas construídas coletivamente para analisar os
problemas apresentados e antecipar qual seria um
cálculo adequado para sua resolução. Por isso, é
importante discutir com elas os percursos de cálculo que
cada uma imaginou fazer, verificando, no coletivo, que
elementos do enunciado ajudam a antecipar um percurso
de resolução adequado. Confira o gabarito das questões:
A) Adição ou multiplicação.
B) Adição ou multiplicação.
C) Adição, divisão ou multiplicação.
D) Multiplicação ou adição.
E) Divisão e multiplicação ou divisão e adição.

O propósito da atividade é que a turma resolva os
problemas com base no planejamento e na discussão
realizada na atividade 8 e chegue aos seguintes
resultados:
A) 350 centímetros ou 3,5 metros.
B) 6.500 litros.
C) 20 lugares.
D) 9 tipos de lanche.
E) 90 kg.

Nessas questões estão propostos problemas que
podem ser resolvidos com a divisão, ainda que
não se espere que essa seja a única estratégia
empregada pelas crianças. Os problemas 10 e 11 são
considerados problemas de repartição e de partição.
Chama-se problema de repartição aquele em que se
pergunta pela quantidade que corresponde a cada
parte (por exemplo, o problema 10). Já no problema
de partição, o foco está no número de partes em
que se dividiu (por exemplo, o problema 11). Embora
ambos possam ser resolvidos com uma divisão, em
cada um a conta tem um significado diferente. É
justamente essa diferença que está por trás da maior
ou menor dificuldade das crianças em identificá-los
como “problemas de dividir”.
No início do trabalho com esses problemas, podem
aparecer diversos procedimentos de repartição,
alguns baseados em representações gráficas, outros
em subtrações sucessivas. Por exemplo, no problema
10, a criança poderia ir “descontando” de 4 em 4
(32 – 4 = 28, 28 – 4 = 24, 24 – 4 = 20 etc. Até não
restar nada. A resposta seria o número de vezes em
que se descontou 4 de 32). Outro caminho poderá
ser somar 4, sucessivamente, até chegar a 32 e
estabelecer a quantidade de vezes que se somou 4.
Outra criança poderá reconhecer que se trata de
um problema de divisão e utilizar um cálculo para
resolvê-lo. O importante é compartilhar diferentes
estratégias de resolução.
Ainda que os problemas 10 e 11 possam ser
resolvidos com a conta 32 : 4 ou estratégias de
somar ou subtrair 4, a pergunta que se faz não é a
mesma, assim como é diferente o significado de cada
parte da conta em cada um deles. Essa discussão é o
foco do problema 12.
O problema 13, por sua vez, tem como objetivo que
as crianças possam identificar diferentes cálculos que
resolvem um mesmo problema. Por isso, retomam-se aqui estratégias que poderiam ter aparecido na
resolução dos problemas anteriores e se acrescentam
outras para enriquecer a análise. Você poderá propor
questões como:
PROFESSOR – 5º ANO
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 m que parte dos cálculos aparece o resultado
E
do problema?

Esse questionamento convida as crianças a pensar
na divisão como ferramenta útil para resolver esse
tipo de problema, já que o resultado do cálculo leva
diretamente à resposta.
e
Os problemas 14 e 15 exploram configurações
retangulares, e a turma seguramente já resolveu
problemas como esses ao longo do estudo da
multiplicação. No entanto, como a pergunta agora
não se refere ao número total, mas à quantidade
de fileiras ou ao número de elementos por fileira,
o problema pode se resolver por meio da divisão.
Novamente, é provável que apareça uma diversidade
de estratégias. É importante convidar as alunas e
os alunos a comparar as estratégias sugeridas e a
pensar em outras. Para isso, você pode perguntar:
l 
É verdade que esses problemas podem ser
resolvidos usando multiplicações?
l 
E usando divisões?
l 
Como seria a conta em cada caso?

cada um receberá 7 bolinhas e sobrará 1, enquanto
no problema 17 as crianças se dão conta de que
é possível repartir o chocolate que sobrou em
4 pedacinhos menores, ou em 1 de chocolate.
4

Os problemas 19 e 20 permitem seguir discutindo
sobre a mudança que o tipo de situação apresentada
traz para a resposta. No problema 19, podemos
dizer que se colocam 10 livros em cada estante e
sobram 2. No problema 20, não é possível sobrarem
crianças, será necessário contratar mais uma van.
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O quadro conceito sintetiza questões discutidas nessa
série de problemas. Por isso, é interessante conversar
com as crianças e trocar ideias sobre ele.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

l

e
Os problemas 21 e 22 põem em jogo outros sentidos
da divisão: são casos que envolvem determinar
quantas vezes um número cabe no outro, também
chamados de problemas de iteração ou que envolvem
uma partição sem tratar-se de uma repartição.

Dado que não se trata de problemas de repartição,
a divisão não parece a estratégia mais natural para
resolver. No entanto, o fato de que para resolvê-los
a
apareçam estratégias similares às que se utilizaram
NÃO É UM PROBLEMA RESOLVER
PROBLEMAS
Os problemas 16 a 20 propõem a análise de situações
nas situações
anteriores (subtrações ou adições
em que existe um resto após repartir uma quantidade.
sucessivas, por exemplo), torna possível que no
momento de compartilhar ideias e estratégias você
Em seguida, foram repartidos igualmente 29 chocolates para as mesmas
A4 diferença
entre
os
problemas
16
e
17
é
o
foco
proponha a análise da divisão como alternativa
crianças. Quantos chocolates cada uma recebeu? Sobraram chocolates?
Responda
no caderno
pessoal. no 18: embora possam ser
da
discussão
proposta
de solução. Esse grupo de problemas costuma
resolvidos com as mesmas estratégias, em um deles
ser muito mais complexo para a turma do que os
pode-se
resto; 16
e no
outro,
anteriores e precisará ser abordado novamente nos
Duasseguir
crianças repartindo
comentaram os oproblemas
e 17.
Veja o não.
que elas
disseram e analise esses comentários.
anos seguintes para que as crianças se familiarizem
com eles e reconheçam a divisão como um recurso
Para mim, os problemas dão o mesmo resultado
possível para solucioná-los.
porque têm os mesmos números.
Eu acho que o resultado é diferente porque
o u ltimo chocolate pode se partir e cada um
recebe um pedacinho dele.
/
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Os valores
numéricos
escolhidos
paraexpô-los
essese quer
problemas
Um vendedor
coloca livros
em estantes para
que cada
estante tenha a mesma quantidade de livros. Ele tem 82 livros e 8 estantes.
são baixos porque o foco não está no cálculo, mas no
Quantos livros poderá colocar em cada uma? Vão sobrar livros? Quantos faltariam
fato
de que
resposta
depende
do tipo
de objeto que
para encher
maisauma
estante? Responda
no caderno
pessoal.
se está repartindo. No problema 16, está claro que
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PROJETO INVESTIGATIVO:
TARTARUGAS MARINHAS

TARTARUGA-DE-PENTE
(Eretmochelys imbricata)
Habita os mares tropicais e
subtropicais dos oceanos Atlântico,
Índico e Pacífico.
l Alimenta-se de esponjas,
anêmonas, lulas e camarões.
l

NÚMEROS DO PROJETO TAMAR

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

O Centro de Visitantes do Projeto Tamar, na Praia do Forte, a 60 quilômetros
ao norte de Salvador, é um dos mais frequentados do Brasil, atendendo a cerca
de 600.000 pessoas por ano, entre membros da comunidade, estudantes,
pesquisadores e turistas brasileiros e estrangeiros.

TARTARUGA-OLIVA
(Lepidochelys olivacea)

O Projeto Tamar foi criado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em 1982 e é reconhecido
internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências de
conservação marinha, servindo de modelo para outros países.

Habita os mares tropicais e
subtropicais dos oceanos Atlântico,
Índico e Pacífico.
l Alimenta-se de salpas, peixes,
moluscos, crustáceos, águas-vivas,
ovas de peixe e eventualmente algas.
l

Um de seus principais diferenciais é que ele envolve as comunidades
costeiras diretamente no trabalho socioambiental. O Tamar protege as cinco
espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de
extinção, cuidando de cerca de 1.100 quilômetros de praias, em 25 localidades
que abrangem áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso desses
animais, no litoral e em ilhas oceânicas, em nove estados brasileiros.

Veja a seguir algumas curiosidades sobre as cinco espécies de tartarugas
marinhas encontradas no Brasil:

TARTARUGA-CABEÇUDA
(Caretta caretta)
Habita os mares tropicais e
subtropicais de todo o mundo e
também águas temperadas.
l Alimenta-se de caranguejos,
moluscos e mexilhões.
l
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TARTARUGA-DE-COURO
(Dermochelys coriacea)
Habita todos os mares tropicais
e temperados do mundo.
l Alimenta-se de zooplâncton
gelatinoso como celenterados,
pirossomos e salpas.
l

Fonte: Projeto Tamar (www.tamar.org.br). Fotos: Banco de imagens - Projeto Tamar

O nome Tamar foi criado combinando as sílabas iniciais das palavras
tartaruga e marinha, abreviação que se tornou necessária, na prática, por causa
do espaço restrito para as inscrições nas pequenas placas de metal utilizadas
na identificação das tartarugas marcadas para diversos estudos.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO
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TARTARUGA-VERDE
(Chelonia mydas)
Habita os mares tropicais e
subtropicais de todo o mundo, em
águas costeiras e ao redor de ilhas.
l É herbívora.
l

Anote no caderno pessoal, usando algarismos, os números que sua
professora, ou professor, ditar.
5º ANO
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PÁG. 24

Veja, no texto a seguir, uma interessante informação sobre a origem das
tartarugas marinhas:

Que números são estes?
80.101
3.456.789
303.000.003
5.000.555.055
Use a tabela abaixo para ajudar a decidir e escreva a resposta no caderno
pessoal.
1.000

Fonte: Atlas Virtual da Pré-História (bit.ly/evolucao-tartarugas), acesso em 26/2/2019.

A) Se fôssemos escrever 110 milhões usando algarismos, como ficaria essa
escrita? Veja as alternativas abaixo e escreva no caderno pessoal a que você
imagina ser a correta.

Um mil

1.000.000

Um milhão

1.000.000.000

Um bilhão

110.000

11.000.000

110.00.000

110.000.00

Quanto valem os algarismos destacados nos números abaixo? Responda
no caderno pessoal.

110

110.000.000

1.100.000

11.00.000

111.111.111

9.876.543.211

2.222.222

3.033.330

30.330.000

7.824.935

B) Registre por escrito o que você pensou para escolher uma alternativa e
descartar as outras.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

O mais antigo registro fóssil de tartaruga marinha no mundo
é datado de 110 milhões de anos atrás e foi encontrado no interior
do Ceará, no município de Santana do Cariri, na Chapada do Araripe.
A espécie foi nomeada de Santanachelys gaffneyi, pelo pesquisador
japonês Ren Hirayama, em 1998. A análise dessa espécie permitiu
verificar que as tartarugas marinhas não sofreram muitas modificações
entre a Pré-História e os dias atuais.

Responda às questões abaixo no caderno pessoal:
Aos 35 anos, o Projeto Tamar comemorou a soltura de 20.000.000 de
filhotes ao mar. Agora, responda no caderno pessoal.
l

Qual alternativa melhor exprime o resultado do trabalho do Projeto Tamar com
a soltura de tartarugas marinhas:

A) Aos 35 anos, o Projeto Tamar já soltou milhares de filhotes de tartarugas
marinhas.
B) Aos 35 anos, o Projeto Tamar já soltou milhões de filhotes de tartarugas
marinhas.
l
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Como saber, rapidamente, ao ler um número, que se trata de milhares ou
milhões?

MATEMÁTICA
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A) Qual destes números é noventa e nove milhões, novecentos e nove mil e
noventa e nove?
99.909

99.990.099

99.909.099

99.999.999

B) Escreva uma justificativa, explicando sua resposta.

Mirela Reis de Almeida
Assentamento Grotão
Boa Vista do Tupim

5º ANO
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Copie as sequências numéricas no caderno pessoal e complete com os
números que estão faltando.
30.000

50.000

B) 25.000

C) 500.000

70.000

100.000

Com base nas ideias levantadas pelo grupo, copie a reta numérica abaixo
no caderno pessoal, deixando um bom espaço acima e abaixo e localize nela
a quantidade de fêmeas em idade reprodutiva de cada espécie de tartaruga
marinha. Consulte a tabela, para isso.

100.000

200.000

1.500.000

250.000

5.000.000

0

20.000

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

A) 10.000
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220.000

CURIOSIDADE
Para o Projeto Tamar, é muito importante saber o número de fêmeas em idade reprodutiva
de cada espécie de tartaruga, pois isso ajuda a determinar quão ameaçadas de extinção estão
essas espécies.
FÊMEAS EM IDADE
REPRODUTIVA

Tartaruga-cabeçuda
(Caretta caretta)

60 mil

Tartaruga-de-pente
(Eretmochelys imbricata)

34 mil

Tartaruga-de-couro
(Dermochelys coriacea)

34 mil

Tartaruga-verde
(Chelonia mydas)

203 mil

Foto: Banco de imagens - Projeto Tamar

ESPÉCIE
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Compartilhe suas ideias com as colegas e os colegas de sala e, juntos,
anotem no caderno pessoal dicas para ler e escrever sem errar números mais
extensos, como milhares, milhões ou bilhões.

FÊMEA DE TARTARUGA-VERDE
PONDO OVOS NA AREIA DA PRAIA

Vamos construir juntos dicas para resolver a atividade 9, que tem por base
as informações apresentadas na tabela sobre as fêmeas em idade reprodutiva.
Para isso, leia o enunciado, converse primeiro com sua colega ou seu colega de
dupla e depois participe da elaboração coletiva de dicas, contribuindo com as
ideias que vocês tiverem. Registre-as no caderno pessoal.
26

Como você fez para escolher o local da reta numérica em que colocou
cada número? Responda no caderno pessoal.

Flavia dos Santos Alves
E.M. Cassiano Martins
Cafarnaum

5º ANO
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TARTARUGA

tta caretta
Distribuição:
mares tropicais
e
subtropicais de
todo o mundo
e também
em águas tem
peradas
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Alimentação:
caranguejos, mol
uscos
e mexilhões

PÁG. 28
TARTAR

Nome

CABEÇUDA

Nome científic
o: Care

UGA DE
PENTE

Compriment

o: 1,36 m de

científi
co: Eret

mochelys

Distrib
imbrica
uição:
ta
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subtropi
tropi
cais do
s oceano cais e
e Pacífi
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s Atlântic
o, Indico
Alimen
ta
e camar ção: esponjas,
ões
anêmon
as, lulas
Compr
imento
: 110 cm
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paça
Massa
(Peso)
: 86.000
g

TARTAR
Nome

UGA DE
COURO

TARTARUG

A CABEÇU
DA

Massa (Peso):
140 kg

carapaça

TARTARUGA

DE PENTE

Nome científic
o: Eret

mochelys imb

ricata
Distribuição:
mares tropicais
e
subtropicais dos
oceanos Atlântic
e Pacífico
o, Indico
Alimentação:
esponjas, anê
monas, lulas
e camarões
Compriment
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Massa (Peso):
86.000

carapaça

TARTARUGA

DE COURO

Nome científic
o: Der

mochelys cori
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acea
Distribuição:
todos os mares
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e temperados
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JOGO DESAFIO DAS TARTARUGAS

CADERNO

DO ALUNO

Leia as regras do jogo, observe os valores nas cartas e jogue uma partida
com sua colega ou seu colega de dupla. Anote no caderno pessoal as dúvidas
da sua dupla ao jogar.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Escreva no caderno pessoal e compartilhe com a turma as estratégias que
você usou para comparar os valores das cartas e que dúvidas surgiram durante
a partida.

Jogue partidas com três colegas e anote no caderno pessoal os resultados
em uma tabela como o modelo abaixo:

MATERIAL

1 conjunto de 8 cartas do jogo Desafio das Tartarugas
a ser entregue pela professora, ou pelo professor.

PARTIDA 1

Seus
pontos

Pontos
da colega ou
do colega

PARTIDA 2

Seus
pontos

Pontos
da colega ou
do colega

PARTIDA 3

Seus
pontos

Pontos
da colega ou
do colega

PARTICIPANTES

2 jogadoras, ou jogadores, individuais ou 2 duplas.

OBJETIVO

Obter primeiro 50 pontos.

COMO JOGAR

Participantes tiram na sorte para ver quem vai embaralhar e dar as cartas.
A sorteada, ou o sorteado, embaralha as 8 cartas, viradas de cabeça para
baixo, e as distribui até acabarem. Cada jogadora, ou jogador, fica então com
4 cartas, das quais deverá escolher sempre 2 para cada rodada.

A cada rodada, as jogadoras, ou os jogadores, viram uma de suas cartas
selecionadas e as comparam para ver quem tem os maiores valores para peso
e comprimento. Quem tiver a carta com a tartaruga de maior massa (peso)
anota 10 pontos. Da mesma forma, aquela, ou aquele, que tiver a tartaruga
com maior comprimento anota 10 pontos. Jogam, então, a segunda carta na
mesa e procedem às comparações e ao registro de pontos.

l

28

36

Repete-se esse procedimento em novas rodadas até uma das jogadoras, ou
dos jogadores, atingir 50 pontos, vencendo a partida.

MATEMÁTICA
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Sabendo que 100 cm é equivalente a 1 m, copie no caderno pessoal
o quadro abaixo e preencha quanto os centímetros ali registrados valem em
metros.
CENTÍMETROS

METRO(S)

100
55
73
123
170
285
400
315
198
5º ANO
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DO ALUNO

CADERNO

DO ALUNO

PÁG. 31

PÁG. 30

Converse com sua colega ou seu colega de dupla e anote no caderno
pessoal qual conta devemos fazer para calcular o resultado de uma conversão
de centímetros para metros.

Sabendo que 1.000 g é equivalente a 1 kg, copie o quadro abaixo no
caderno pessoal e anote quanto os gramas ali registrados valem em quilogramas.

Há uma carta no jogo que ganha sempre? Qual é ela e por que isso ocorre?

UNIDADES DE MEDIDA
GRAMA
Unidade métrica de peso igual a 1 milésimo de 1 quilograma.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

GRAMAS

QUILOGRAMA(S)

1.000
500
3.500
25.000

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

l

QUILOGRAMA
l Unidade de base da massa no Sistema Internacional de Unidades
(SI). É aceita no dia a dia como uma unidade de peso (a força
gravitacional agindo sobre um determinado objeto).
l O quilograma é quase igual à massa de 1 litro de água.
METRO
l Definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no
vácuo durante um intervalo de tempo de 1/299.792.458 de
segundo, 1 metro é equivalente a 1,0936 jarda, ou a 39,370
polegadas.

43.000
85.500
400
31.500
198.000

QUILÔMETRO
l Unidade de comprimento no sistema métrico equivalente a 1.000
metros.

Converse com seu colega ou sua colega de dupla e anote no caderno
pessoal qual conta devemos fazer para calcular o resultado de uma conversão
de gramas para quilogramas.

Compartilhe com a turma a estratégia que você usou nas conversões
de centímetros para metros e de gramas para quilogramas e discuta como
seria possível fazer o caminho inverso, ou seja, converter valores que estão em
metros para centímetros e valores que estão em quilogramas para gramas. Ao
final, registre no caderno pessoal um quadro como o modelo a seguir:
PARA CONVERTER
Metros em centímetros

30
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Centímetros em metros

Quilogramas em gramas

Gramas em quilogramas

Lucirleide Santos de Oliveira
Grupo Escolar Odilon Torres
Iraquara

5º ANO
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PROJETO INVESTIGATIVO:
TARTARUGAS MARINHAS
Esse projeto propõe uma investigação sobre as
tartarugas marinhas brasileiras. A ideia é que cada
professora, ou professor, delineie com a turma que
percurso vai seguir no desenrolar das atividades e
que proponha, em Matemática, as duas sequências
didáticas descritas a seguir. Uma delas – Números
do Projeto Tamar – é sobre estratégias para ler,
escrever e comparar números como milhares, milhões
e bilhões. A outra – Desafio das Tartarugas – trata do
estudo das relações de equivalência de medidas do
sistema métrico decimal, no contexto da medição de
comprimento e massa.
NÚMEROS DO PROJETO TAMAR

OBJETIVOS
 er, escrever e comparar números naturais até a
L
ordem dos milhões.
l 
Utilizar o valor posicional dos algarismos como
ferramenta para ler e escrever números da classe
dos milhares e milhões.
l 
Apropriar-se de uma convenção na escrita dos
números: uso de um ponto para separar as diferentes
classes de números – unidades simples, milhares,
milhões, bilhões etc.
l

40
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OBJETOS DE APRENDIZAGEM
l

 istema de numeração decimal: leitura, escrita,
S
comparação e ordenação de números naturais de até
cinco ordens.

TEMPO ESTIMADO
l

Sete aulas.

INTRODUÇÃO
Essa sequência didática foi planejada para criar um
contexto de estudo e discussão que ajude as alunas
e os alunos a sistematizar conhecimentos sobre o
sistema de numeração que permitam refletir e criar
estratégias para ler, escrever e comparar números
como milhares, milhões e bilhões.
Iniciar esse estudo apresentando a atuação do Projeto
Tamar na Praia do Forte, no município de Mata de
São João, próximo a Salvador, e alimentá-lo por
informações sobre as tartarugas marinhas, aproxima a
turma de uma das situações sociais em que faz sentido
interpretar e produzir escritas numéricas das classes
dos milhares e milhões – e introduzir, aproveitando as
discussões, a mesma questão para os bilhões. Ler e
comentar com as alunas e os alunos o texto a seguir é
uma ótima forma de iniciar o trabalho.

1.000.000, 1.100.000, 1.000.000.000
O ditado de números que abre a sequência didática
permite fazer uma avaliação diagnóstica dos saberes
da turma com relação à escrita de milhares, milhões
e bilhões. Além da lista sugerida, você pode escolher
outros.
Ditar o número 1.000, o número do ano em que
estamos e o número do ano seguinte, é importante para
verificar se as alunas e os alunos utilizam informações
conhecidas para produzir escritas numéricas menos
usuais, como 100.000, 1.000.000 ou 1.000.000.000.
Ditar milhares ou milhões “quebrados” permite
observar se as crianças controlam a quantidade de
algarismos necessários para registrá-los com maior
facilidade do que no caso dos números “redondos”.
Caso haja na turma alunas ou alunos que escrevam
os números apoiando-se na forma como os escutam
e não no valor posicional dos algarismos (por exemplo,
em 55.555, produzindo escritas como 55100050055),
é interessante propor atividades extras como as que
você encontra na sequência didática do 3º ano, como
atividades de reforço.
Com os números anotados pelas crianças, proponha
uma discussão e socialize no quadro as diferentes
hipóteses de escrita para cada número, pedindo que
justifiquem o que pensaram e evitando validar já de início
as escritas corretas – nesse caso, vale a pena ressaltar
que os erros fazem parte do processo de aprendizagem
e que, ao longo das atividades, todas e todos terão a
oportunidade de aprender. O ditado também pode ser
solicitado numa folha à parte para que seja avaliado e
revisto ao final da sequência didática.

ATIVIDADES

Depois de tabular os resultados do diagnóstico, uma
sugestão é organizar duplas com crianças que disponham
de conhecimentos próximos e que tenham elementos
mútuos para contribuir com a solução dos próximos
trabalhos em dupla sugeridos ao longo das atividades.

Sugestão para o ditado: 1.000, 2.019, 2.020,
15.500, 50.000, 55.555, 60.000, 100.000, 333.000,

Essa questão propõe uma reflexão sobre a escrita
de milhões. Dentre os acertos – 110.000.000 –,

é importante verificar quais crianças conseguem
justificar sua escolha, explicitando saberes sobre
o valor posicional e a convenção de uso do ponto
para separar unidades simples de milhares, milhares
de milhões, milhões de bilhões, e assim por diante.
Dentre os erros, igualmente é importante saber se
há desconhecimento dessa convenção – e escolhemse opções como 110.00.000 ou 110.000.00 –, se a
criança busca um número com 110 como resposta
– 110, 110.000 –, desconhecendo como se compõe a
escrita de um milhão ou se ela escolhe opções que não
preservam o 110 – como 11.000.000 ou 1.100.000.
Proponha uma discussão dos resultados com
perguntas como as que seguem:
l 
Quais desses números são “110”?
l 
Existem, nessa lista de opções, escritas
numéricas que não usamos na Matemática?
l 
Que números não podem ser 110 milhões?
É importante registrar toda a gama de respostas da
turma e evitar responder já de início quais são as
corretas. Explique que será trabalho da turma, ao longo
da sequência didática, construir estratégias para ler e
escrever milhares, milhões e bilhões. Mas, para isso,
todas e todos precisarão resolver novos exercícios e
refletir em conjunto.

Ao apresentar essa atividade, é interessante pedir que
as crianças, em suas duplas, leiam em voz baixa o
enunciado, já que a leitura em voz alta da professora, ou
do professor, “entregaria” o resultado correto. Chame a
atenção da turma para o fato de que as duas alternativas
presentes indicam que o número ou é 20 mil ou 20
milhões e que a tarefa é cada dupla decidir a alternativa
correta e explicar como chegou à resposta (20 milhões).
Podem surgir justificativas como “De 4 a 6 algarismos
é um milhar, de 7 a 9 algarismos é um milhão”, “Um
número, seguido de ponto e com três algarismos no final,
é um milhar”, “Se o número é seguido de dois pontos,
cada um separando um grupo de três algarismos, é um
milhão”, ou “20 seguido de três zeros é 20 mil (20.000)”
ou “20 seguido de seis zeros é 20 milhões (20.000.000)”.
No caso de dúvidas na resolução, um bom
PROFESSOR – 5º ANO
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encaminhamento é orientar as duplas a consultar a
tabela da atividade 4.
a
As três atividades propostas põem em questão o
valor posicional dos algarismos. Na atividade 4, o
propósito é usar a tabela como base para pensar
como se lê cada número solicitado, compartilhando e
sistematizando procedimentos para a leitura. Uma boa
orientação, nesse caso, pode ser pedir às alunas e aos
alunos que decidam com base na tabela de milhares,
milhões ou bilhões, explicitando como fizeram para
decidir. Em seguida, peça que anotem as ideias de
como se lê cada um dos números.
A atividade 5 também propõe uma reflexão sobre o
valor posicional. Novamente, a tabela da atividade 4 é
uma boa fonte de consulta.
A atividade 6 propõe pensar a mesma questão sob
um outro ponto de vista: fornecida a forma com a
qual se lê o número, como deverá ser sua escrita? O
fato de ser um exercício proposto para ser resolvido
individualmente possibilita a você observar quais
crianças ainda apresentam dúvidas. É esperado que a
aluna, ou o aluno, possa apontar que não poderia ser
o primeiro número, que é apenas noventa e nove mil,
novecentos e nove (ou que tem apenas 5 algarismos
e, portanto, não pode ser um milhão, que é um
número que requer 7 a 9 algarismos para sua escrita),
e que, entre os três próximos números, embora todos
iniciem com noventa e nove milhões, apenas um tem
novecentos e nove mil – o terceiro. Além da discussão
coletiva de quais critérios as crianças usaram para
decidir o número pedido – que certamente contribuirá
para que continuem pensando sobre o valor posicional
e a escrita/leitura de números extensos –, pode-se
ajudar a turma propondo novas atividades nos moldes
das realizadas até aqui.

25.000 em 25.000 e 500.000 em 500.000 (uma
variação da contagem de 5 em 5) facilita o cálculo,
que pode ser resolvido mentalmente. Para quem
apresentar dificuldades, um bom encaminhamento é
explicitar essa relação, perguntando se contar de 10
em 10 ajuda a resolver o item A, se somar 25 mais 25,
sucessivamente, ajuda a pensar o item B e se contar
de 5 em 5 pode ser uma ajuda para resolver o item C.

Você pode continuar a fazer perguntas, após essa
primeira rodada de conclusões sobre a reta numérica,
para ajudar a turma a antecipar como deveria ser feito
o registro dos números na reta:
l 
Os valores correspondentes à quantidade de
fêmeas em idade reprodutiva de cada espécie
de tartaruga coincidem com esses números?
Isso só ocorre no caso do 60.000.
l 
Como podemos fazer para anotar o número de
fêmeas?

e

Vale a pena registrar com a turma o resultado dessa
discussão e orientar todas e todos a consultar essas
dicas na hora de resolver o problema 9.

A proposta aqui é instaurar uma etapa de
planejamento, de antecipação, antes que as
crianças enfrentem a tarefa de organizar os valores
apresentados no texto sobre as fêmeas em idade
reprodutiva numa reta numérica. Para explorar bem a
atividade, é importante combinar com todas e todos
que não se trata de dar respostas, dizendo onde
localizaria um número, como 34.000 ou 60.000, mas
de observar como a reta está organizada, de quanto
em quanto ela aumenta e o que se pode fazer para
facilitar a tarefa de inserir informações numéricas nela
– as crianças podem propor anotar o valor de cada
marcação, como já está feito no caso de 0, 20.000 e
220.000, por exemplo.

TARTARUGA

e

tta caretta
Distribuição:
mares tropicais
e
subtropicais de
todo o mundo
e também
em águas temp
eradas
Alimentação
: caranguejos,
moluscos
e mexilhões

Comprimento

: 1,36 m de cara
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paça

Massa (Peso):
140 kg

UGA DE

TARTAR
A

UG
TARTAR

Se tiverem dificuldade em pensar em estratégias
para localizar os números na reta numérica, faça
questionamentos que as ajudem a observar as
características da reta, como as seguintes:
l 
Vocês perceberam que há marcas ao longo
dessa reta?
l 
Na primeira e na segunda marca há números
anotados. Quanto aumenta da primeira para a
segunda?
l 
Na última marca também há um número.
Se quiséssemos anotar números nas outras
marcas, respeitando uma mesma sequência
numérica, daria para fazermos isso? Que
números anotaríamos?
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Com isso, as crianças podem compartilhar e organizar
informações sobre a lógica de construção da reta da
atividade 9: ela tem marcações de 1 em 1 centímetro,
começa no 0 e tem 20.000 marcado a 1 centímetro do
0, terminando no 220.000. Portanto, cada centímetro
representa 20.000.
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l

MATERIAL SUGERIDO
l

 ards com informações sobre as tartarugas,
C
disponíveis na página 201 deste caderno, para copiar
e distribuir para as crianças.

TEMPO ESTIMADO
l

Seis ou sete aulas.

paça

Nome científic
o: Podo

Distribuição:
mares tropicais
e
subtropicais de
todo o mundo,
em águas
costeiras e ao
redor de ilhas

TARTARUGA

l

 istema de numeração decimal: leitura, escrita e
S
ordenação de números naturais.
Medidas de comprimento e massa: utilização de
unidades convencionais e relações entre as unidades
de medida mais usuais.

Massa (Peso):
400 kg

Nome científic
o: Chel

Comprimento

l

: 1,78 m de cara

: 0,7 m de cara

paça

Massa (Peso):
25 kg

Nom

Atividades, cálculos e jogo são as estratégias usadas
nessa sequência didática para retomar as unidades
de medidas de comprimento e massa e aprofundar o
estudo das relações de equivalência e conversão entre
as unidades de medidas convencionais.
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É natural que, enquanto a turma se apropria do jogo,
algumas dúvidas apareçam. Por isso, é importante sua
presença circulando entre as mesas, retomando as
regras e encorajando todas e todos a anotar dúvidas
para compartilhar na próxima atividade.
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Além das regras, é esperado que surjam dúvidas sobre
o conteúdo das cartas, especialmente a distinção entre
massa e peso. Um encaminhamento possível é explicar
que massa é a quantidade de matéria presente em um
corpo, medida por meio de uma balança. No Sistema
Internacional de Unidades, a unidade-padrão escolhida
desde 1960 para a massa é o quilograma (kg).
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 propriar-se de algumas relações de equivalência de
A
medidas no Sistema Métrico Decimal (comprimento
e massa).
Construir estratégias para comparar números que
expressam medidas, levando em consideração as
unidades de medida utilizadas.
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INTRODUÇÃO

ATIVIDADES

TARTA

JOGO DESAFIO DAS TARTARUGAS
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A proposta dessas atividades é instituir uma troca
de ideias entre todas e todos que permita ao grupo
sistematizar os conhecimentos sobre a leitura e escrita
de milhares, milhões e bilhões. Para isso, a tarefa é
escrever um conjunto de dicas que ajudem a ler e
escrever números como esses. É importante retomar
o quadro organizado na atividade 2 dessa sequência
didática, perguntando o que acrescentariam à lista
feita inicialmente.

TARTAR

Nessa atividade, a tarefa é construir sequências
numéricas que envolvam milhares e milhões. Apesar
de tratar-se de números grandes, o fato de serem
redondos e de aumentarem de 10.000 em 10.000,

CABEÇUDA
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Peso, por sua vez, é uma relação entre a massa de
um corpo e a força gravitacional do lugar onde está.
A unidade-padrão do peso no Sistema Internacional de
Unidades é o Newton (1 N = 1 kg . m/s2). Caso deseje
mais informações sobre este assunto, consulte o site
do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo (bit.ly/massa-peso), acesso em 26/2/2019.

É esperado que as alunas e os alunos tragam dúvidas
relativas à comparação de valores que estão em
unidades de medida diferentes, já que esse é o “nó”
do jogo. É importante alimentar essa discussão,
retomando e problematizando as questões:
l 
Ele está me dizendo que a carta dele tinha 1
como comprimento, mas era maior que a carta
do colega que tinha 70, porque o 1 dele era em
metros e o do colega em centímetros. Vocês
concordam? Alguém mais passou por uma
situação como essa?
l 
Se temos cartas em centímetros e outras em
metros, como vocês vão saber qual é maior?
l 
Como vocês fizeram para escolher, entre as
quatro cartas que receberam inicialmente, as
duas com as quais jogariam e as duas que não
usariam na partida?
O objetivo é ajudar o grupo a ter mais repertório de
observação do jogo e alimentar a reflexão da turma sobre
a conversão de medidas entre centímetros e metros
e entre gramas e quilogramas. Um encaminhamento
possível é anotar em um cartaz que possa ser consultado
durante as partidas os seguintes valores:
1 metro (m) = 100 centímetros (cm)
1 centímetro (cm) = 0,01 metro (m)
1 quilograma (kg) = 1.000 gramas (g)
1 grama (g) = 0,001 quilograma (kg)

O propósito da atividade é ajudar as crianças a observar
a regularidade nas transformações de centímetros para
metros, resultantes da divisão por 100.
e
O propósito dessas atividades é ajudar as crianças a
observar a regularidade nas transformações de gramas
para quilogramas, resultantes da divisão por 1.000.
e
O propósito dessas atividades é ajudar as alunas e os
alunos a trocar ideias para antecipar a estratégia de
conversão de quilogramas em gramas e de metros em
centímetros. Ao final da discussão, é provável que já
apontem, com base em conhecimentos prévios, que se
trata de fazer o caminho inverso: multiplicar por 100
ao transformar metros em centímetros e multiplicar
por 1.000 ao transformar quilogramas em gramas.
Caso tenham dúvidas, peça que olhem as tabelas
preenchidas nas atividades 5 e 7 e pergunte que conta
teriam que fazer para que os valores transformados
retornassem à sua unidade de medida original.

Após discutir por que a carta da tartaruga-de-couro
vence todas as outras – tanto sua massa (peso) como
seu tamanho é bem maior do que das outras tartarugas
–, vale a pena apresentar o quadro de conversão de
medidas (massa e comprimento) e relacioná-lo com a
sistematização feita na atividade 8, formalizando as
explorações realizadas ao longo da sequência didática.

REFERÊNCIAS

Tiago Ribeiro de Souza
Babilônia
Boa Vista do Tupim

SALVADOR, Cadernos Nossa Rede – Matemática,
5º ano, 2018.
l Projeto Tamar – www.tamar.org.br
l 
MADDONNI, P. Cifras a Medida. 2ª ed. Buenos
Aires: Ministerio de Educación de la Nación,
2012.
l

O objetivo das novas partidas é dar à turma
oportunidades de converter medidas para
compará-las. Se, ao circular entre as duplas,
notar que persistem dúvidas, é interessante propor
uma nova conversa para que compartilhem como
estão comparando as medidas.
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PÁG. 32

PÁG. 33

DANDO UMA VOLTA NOS POLÍGONOS
Veja a seguir a planta das salas de uma creche da Chapada. Observe que
cada sala tem um solário para os bebês. Imagine cada solário como um retângulo
cujos lados maiores medem 7 metros e os lados menores medem 3 metros.

SOLÁRIO

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

CADERNO

DO ALUNO

SOLÁRIO

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

DO ALUNO

BANHO

SALA

SALA

A) Se a escola fosse utilizar um tapete de palha em cada solário, cobrindo todo
o chão, com uma faixa colorida dando acabamento às bordas, como seria
esse tapete? Faça um desenho no caderno pessoal, utilizando 1 centímetro
para representar cada metro.
B) Agora utilize seu desenho como apoio e responda no caderno pessoal:
quantos metros teria que ter a faixa colorida para dar acabamento às bordas
de cada tapete?

PERÍMETRO
É uma palavra criada pelos gregos, na Antiguidade, que significa
“medida de contorno”. Em Matemática, perímetro é a medida do
contorno de figuras geométricas, e, quando a figura é formada por
segmentos de reta, ele é calculado como na atividade acima, usando
a medida dos lados do retângulo para determinar o tamanho de uma
faixa que percorre todos os lados. O tamanho da faixa é igual à soma da
medida de todos os lados, ou seja, ao contorno do retângulo.
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DO ALUNO

PÁG. 35

PÁG. 34

As figuras abaixo foram desenhadas em malha quadriculada, em que cada
lado dos quadradinhos mede 1 cm. Calcule o perímetro de cada uma delas.

B)

Desenhe, na malha quadriculada que você receberá da professora, ou do
professor, uma figura com perímetro de 20 cm.

Use a régua para medir o perímetro das figuras abaixo e anote as medidas
no caderno pessoal.
C)

A)

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

A)

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

CADERNO

DO ALUNO

B)

D)

C)

D)
E)

E)
F)

É possível que figuras diferentes tenham o mesmo perímetro? Retome suas
respostas das atividades 2 e 4 e verifique se, nelas, há figuras diferentes que
apresentam o mesmo perímetro. Responda no caderno pessoal.
34
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DO ALUNO

PÁG. 36

Observe os pares de figuras abaixo. As figuras de cada par têm perímetro
igual ou diferente? Anote sua resposta no caderno pessoal e em seguida meça
com a régua para conferir.

PÁG. 37

CURIOSIDADE
Perímetro é uma ideia que utilizamos também em várias
outras áreas. Veja alguns exemplos:
Perímetro urbano é a linha que separa a área urbana da
área rural de um município.
Perímetro cefálico – Nos recém-nascidos e nas crianças
menores, os ossos que compõem o crânio não estão “colados”,
permitindo que a cabeça cresça durante o desenvolvimento
do bebê. A cabeça das crianças recém-nascidas tem moleiras,
que são áreas livres para o crescimento dos ossos do crânio.
Por esse motivo, após o parto, a cabeça das crianças é
sempre medida pelo médico pediatra que vai acompanhar o
seu crescimento ao longo da infância.

B)

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

A)

CADERNO

DO ALUNO

Perímetro terrestre – O Equador – linha imaginária que
divide a Terra em dois hemisférios: Norte, ou Setentrional,
e Sul, ou Meridional – mede 40.075 km.
Linha do
Equador

Desenhe na malha quadriculada duas figuras diferentes, mas ambas com
perímetro de 12 cm.

O quadrado abaixo tem perímetro igual a 8 cm.

A) Se dobrarmos a medida dos lados, a medida do perímetro dobrará também?
Responda no caderno pessoal e justifique.

Clarice Maciel dos Santos
E.M. Santa Rita
Oliveira dos Brejinhos

B) E se dividirmos a medida de seus lados por 2? O que acontece com o
perímetro do novo quadrado? Responda no caderno pessoal e justifique.
C) O que é preciso fazer para transformar o quadrado desta atividade em
retângulo, mantendo o mesmo perímetro? Anote no caderno pessoal as
ideias levantadas pelo grupo.
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OBJETIVO
l

 esolver problemas que envolvam o cálculo do
R
perímetro, desenvolvendo estratégias adequadas
para isso e avançando na compreensão do perímetro
como medida do contorno de uma figura ou
superfície.

OBJETO DE APRENDIZAGEM
l

Perímetro de figuras poligonais.

TEMPO ESTIMADO
l

Cinco aulas.

INTRODUÇÃO
Perímetro é um conceito que se refere à medida
do contorno de uma figura ou superfície. É um
conhecimento importante na geometria – possibilitando
uma nova forma de abordar e comparar figuras
geométricas – e também relevante a outras áreas,

como urbanismo e medicina. O aprendizado desse
conceito, como de tantos outros da Matemática e
de outras disciplinas escolares, além de incidir na
construção de saberes na escola, faz com que as
alunas e os alunos construam elementos para ampliar
seu olhar crítico sobre a realidade e sua possibilidade
de resolver os problemas propostos por ela.
Essa sequência didática foi planejada com o propósito
de contextualizar a construção – ou o aprofundamento
– do conceito de perímetro. Para isso, propõe-se um
percurso em que várias estratégias de medição do
contorno de figuras sejam utilizadas. Em primeiro lugar,
com o apoio da malha quadriculada. Depois, com o uso
da régua. Por fim, antecipando a medida necessária
para obter um determinado perímetro a fim de utilizá-la
na construção de figuras.

MATEMÁTICA – PROFESSOR

é que as crianças antecipem – mesmo que primeiro
seja necessário uma boa dose de experimentação
e autocorreção – qual tamanho pode ter cada um
dos lados da figura a fim de que o perímetro seja
exatamente 20 cm. Esse percurso de cada uma
na resolução deve ser compartilhado no momento
da socialização. Caso note que algumas crianças
apresentaram dificuldade, proponha outras atividades
como essa, na malha quadriculada.

Essa atividade tem como propósito criar um contexto
adequado para que as crianças sistematizem o
procedimento de calcular o perímetro de figuras com o
uso da régua. Trata-se, também, de um procedimento
simples. Mas, além do controle de quais lados já foram
medidos, exige, para que as medidas sejam exatas, que
se posicione o tracinho do zero da régua exatamente
no início de cada lado. Por isso, é importante socializar
os percursos pessoais de resolução e, se notar que
há alunas ou alunos com dificuldade no uso da régua,
construa uma lista coletiva de dicas para o manejo dela
e proponha novas medições com o instrumento.

ATIVIDADES
Essa atividade tem como propósito convidar a turma
a refletir sobre um uso cotidiano do conceito de
perímetro, resolvendo um problema em que essa ideia
está envolvida. O trabalho pessoal para a solução
do problema e a troca de ideias no momento de
sistematização vão permitir que as alunas e os alunos
abordem as ideias apresentadas no quadro conceito,
que traz a definição de perímetro de forma mais
reflexiva. Para auxiliar as crianças nesse processo,
invista tempo na socialização, pedindo que elas contem
como pensaram para resolver e que utilizem o quadro
ou o tampo das carteiras – fazendo de conta que
representa a superfície do solário – para demonstrar
seus procedimentos, se preciso.
QUADRO CONCEITO
O quadro apresenta a origem da palavra perímetro
e o conceito utilizado na Matemática. É importante
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fazer uma leitura coletiva discutindo trecho a trecho e
buscando exemplos cotidianos da ideia apresentada.
Para isso, você pode propor que as crianças meçam,
em duplas, o perímetro da superfície da capa de livros
e cadernos, que meçam juntas o perímetro da lousa
ou que usem a fita métrica para medir o perímetro
cefálico umas das outras. Após essa experimentação,
é importante retomar o trecho que diz que o “perímetro
é a medida do contorno de figuras geométricas”,
perguntando como essa medida é feita nos casos
em que a figura é composta de lados (em linha reta).
A intenção é que o grupo possa formular com mais
certeza o procedimento de somar a medida dos lados
para obter o perímetro de figuras deste tipo.

A atividade tem como propósito criar um contexto
adequado para que as crianças sistematizem o
procedimento de calcular o perímetro de figuras em
malha quadriculada: contar os lados de quadradinhos
que formam seu contorno externo. É um procedimento
simples, mas requer um controle por parte de quem
calcula: marcar o início ou ticar todos os lados de
quadradinhos contados para não contar duas vezes
nenhum deles. Esses procedimentos pessoais de
controle são um item importante a discutir no momento
da socialização dos resultados.

Para realizar essa atividade, você terá de disponibilizar
a cada criança uma folha com malha quadriculada.
Nos anexos deste caderno, há folhas para você fazer
cópias, caso necessário. O propósito da atividade

O propósito aqui é discutir que o perímetro, por ser
uma medida, não é único. É possível compor muitas
figuras com o mesmo perímetro. Talvez algumas
crianças já tenham notado essa coincidência de
medidas nas socializações anteriores. Vale retomar
essas observações.
É esperado que as crianças respondam que sim. As
figuras A e B na atividade 2 e A e C na atividade 4 têm
o mesmo perímetro (16 e 20 cm, respectivamente).
Além disso, as figuras F da atividade 2 e D da atividade
4 também têm o mesmo perímetro (36 cm).

O propósito aqui é aprofundar a discussão iniciada na
atividade anterior. Os dois pares de figuras propostos
desafiam o senso comum que alia uma área maior
a um perímetro maior. Uma sugestão é apontar, na
socialização, que cada par de figuras tem em si os
PROFESSOR – 5º ANO
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mesmos lados, ainda que em orientações opostas.
O vértice agudo das figuras do primeiro par está
orientado para fora do polígono em uma delas, e, para
dentro, na outra. Mas os lados que compõem ambas
as figuras permanecem os mesmos. No segundo par,
a situação se repete, mas agora com os três lados
que formam cada reentrância na figura da esquerda e
a saliência na figura da direita. Como para o cálculo
do perímetro interessa apenas a medida dos lados,
é possível ter figuras com o mesmo perímetro que
pareçam à primeira vista “menores” que outras.
Parâmetros para o momento de socializar resultados:
A) O perímetro é igual nas duas figuras, medindo 22 cm.
B) O perímetro é igual nas duas figuras, medindo 16 cm.

O propósito dessa atividade é convidar a turma a utilizar
as discussões das atividades 5 e 6 para criar seu par de
figuras com perímetro igual. É também uma excelente
ocasião para avaliar o processo de aprendizado das
alunas e dos alunos ao longo dessa sequência didática.
Por isso, é interessante observar como as crianças estão
fazendo para construir seu par de figuras de perímetro
igual. Caso note que aparecem muitas dúvidas, proponha
outras atividades, como desenhar figuras com perímetro
maior ou menor que uma dada medida, desenhar novos
pares de figuras com perímetro igual, retomar as figuras
com perímetro igual identificadas nas atividades 2, 4 e 6
e pedir que observem o que tem de igual e diferente – as
figuras identificadas nas atividades 2 e 4, ao contrário
das figuras da atividade 6, não têm lados com a mesma
medida. Por isso, pode ser mais fácil que as crianças
componham duas figuras com o mesmo perímetro se
variarem a medida dos lados, controlando apenas que a
soma final seja a desejada.
Quando notar que a turma transita com facilidade
em propostas como essas, é hora de seguir para
a atividade 8, que convida a novas reflexões e
sistematizações.

O propósito dos itens A e B da atividade é estabelecer
relações entre uma das regularidades de um quadrado
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– quatro lados iguais – com o cálculo do perímetro,
que, nesse caso, implica somar a medida dos lados.
Assim, qualquer transformação nos lados do quadrado
– dividir por dois, dobrar, triplicar etc. – acarreta um
efeito igual no perímetro que será reduzido à metade,
duplicado, triplicado etc., respectivamente. Vale a pena
explorar essa relação na discussão e fazer os testes
necessários no quadro ou nos cadernos.
Já o item C sistematiza as questões apontadas
na atividade 7 ao propor um novo problema que
contextualiza a reflexão sobre o que é necessário
controlar para obter duas figuras com igual perímetro
(a soma total dos lados precisa permanecer a mesma)
e o que é necessário modificar para obter uma nova
figura com o mesmo perímetro (nesse caso a medida,
mas vimos que pode ser a orientação também).
Parâmetros para o momento de socializar resultados:
A) Sim. A explicação é pessoal, mas deve apontar que,
se os lados do quadrado são todos iguais e foram
dobrados, o perímetro, que é a soma desses lados,
é dobrado também.
B) As crianças devem dizer, ainda que em linguagem
coloquial, que o perímetro do novo quadrado será a
metade do perímetro do quadrado original.
C) As crianças devem dizer, ainda que em linguagem
coloquial, que é preciso tirar um segmento da
medida de dois lados para formar um par de lados
opostos do retângulo e somar esse segmento na
medida de cada um dos outros lados para formar o
segundo par de lados opostos.
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Veja abaixo diferentes maneiras com que alunos de 5º ano resolveram o
cálculo 12 x 8 e depois responda às questões no caderno pessoal.
ALINE

12 x 8
10 x 8 = 80
2 x 8 = 16
80 + 16 = 96

BENTO

12
x8
16
+80
96

LUÍS

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO
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1

12
x8
96

A) Como vocês podem explicar a forma de resolver utilizada por Aline?
B) Em que ponto o 16 das contas de Aline e Bento aparece no cálculo de Luís?

Resolva no caderno pessoal as multiplicações abaixo utilizando duas
estratégias diferentes. Você pode usar as que analisou na atividade anterior
ou alguma outra que conheça. Antes de começar, antecipe qual será o valor
aproximado do resultado.
14 x 7 =

64 x 5 =

123 x 7 =

PARA LEVAR EM CONTA
Antecipar mais ou menos quanto dará uma conta antes de
resolvê-la permite controlar melhor os cálculos que vão sendo
realizados para chegar ao resultado. Além disso, tem-se uma ideia
de quanto poderia dar a conta aproximadamente, o que ajuda a
saber se a resposta está certa.
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Para resolver um cálculo de multiplicação, Cauã pensou assim:

ROSANE

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

220 x 4

202 x 4

2 x 15 = 30

135 x 2

150 + 30 = 180

10 x 12 =120
5 x 12 = 60
120 + 60 = 180

15 x 2 x 6 =
30 x 6 =
180

2.002 x 4

Se sabemos que 35 x 8 = 280, quais dos cálculos abaixo também darão
esse resultado? Anote esses cálculos no caderno pessoal e explique como você
descobriu.
70 x 4

JOÃO MARCELO
1

Qual dessas contas Cauã estava resolvendo? Como você fez para saber?
Responda no caderno pessoal.
22 x 4

ÍTALO

E n t ão: 8 0 0 + 8 = 8 0 8

10 x 15 = 150
l

GIOVANA

140 x 2

15
x1 2
30
+1 5 –
1 80

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

200 x 4 = 800
2x4= 8

Para resolver a conta 15 x 12, estas crianças pensaram assim:

Responda às questões abaixo no caderno pessoal.
l

l

Que cálculo Rosane fez para que desse 30 como resultado? E para que desse
150?
Resolva os seguintes cálculos de duas maneiras diferentes: 21 x 18 e 45 x
24. Você pode usar as maneiras que aparecem no quadro ou alguma outra
que conheça.

Para resolver 15 x 12, algumas crianças estimaram quanto teria que dar,
mais ou menos.
“Tem que dar mais de 150, porque 15 x 10 é 150 e, se fazemos
15 x 12, dá um pouco mais.”

“Tem que ter quatro algarismos no resultado porque 15 tem dois
algarismos e 12 tem outros dois.”

Resolva no caderno pessoal a conta 36 x 25 de duas maneiras diferentes.
Você pode usar as estratégias da atividade anterior ou alguma outra que
conheça. Tente antecipar a resposta antes de resolver a conta.

Construa, com suas colegas e seus colegas, uma lista coletiva de dicas
para resolver cálculos de multiplicação.

“Tem que dar menos de 300, porque 15 x 20 = 300 e, se fazemos
15 x 12, dá um pouco menos.”

l

Vocês estão de acordo com essas ideias? Escreva sua explicação no caderno
pessoal.

Como se poderia estimar o resultado de 15 x 22? E de 12 x 31? Responda
no caderno pessoal.
40

58

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA – PROFESSOR

Roger Rodrigues de Oliveira
E.M. Sebastiana Brandão Pereira
Ibitiara

5º ANO

41

PROFESSOR – 5º ANO

59

MÚLTIPLOS JEITOS DE MULTIPLICAR

MÚLTIPLOS JEITOS DE MULTIPLICAR
OBJETIVOS

INTRODUÇÃO

 tilizar as propriedades das operações para
U
desenvolver estratégias de cálculo da multiplicação.
l 
Analisar o funcionamento do algoritmo convencional
da multiplicação.

É importante que as alunas e os alunos possam
construir um repertório de procedimentos válidos
para resolver problemas e cálculos de multiplicação,
tendo condições, também, de antecipar e controlar
resultados. Para isso, um ótimo caminho é analisar
essas técnicas de resolução, estabelecendo relações
cada vez mais claras e refletidas com as propriedades
da multiplicação.

l

OBJETOS DE APRENDIZAGEM
 iferentes estratégias de cálculo da multiplicação
D
com números naturais.
l 
Algoritmo convencional da multiplicação.
l

TEMPO ESTIMADO
l

Cinco aulas.

ATIVIDADES
e
O objetivo dos problemas apresentados é o de
analisar diferentes escritas possíveis para o mesmo
procedimento, que mostram de maneira mais explícita
os cálculos intermediários realizados para encontrar
o resultado. Assim, embora seja provável que as
crianças já tenham alguma experiência com o algoritmo
convencional da multiplicação (que é o que se mostra
no procedimento de Luís), o foco das atividades não
está em encontrar o resultado, mas em refletir sobre
diferentes formas de chegar a ele.
Os três procedimentos em destaque no problema são
equivalentes e baseados nas mesmas propriedades:
l Decomposição aditiva do primeiro fator: 12 = 10 + 2.
l 
Propriedade distributiva da multiplicação: 12 x 8 =
(10 + 2) x 8 = 10 x 8 + 2 x 8.
Desse modo, trabalham-se maneiras diferentes de
escrever os cálculos que vão sendo feitos até chegar
ao resultado.
O trabalho realizado no 4º ano acerca do cálculo
mental de multiplicações (tendo como um dos
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fatores um número terminado em zero ou utilizando
decomposição aditiva dos fatores) pode ser retomado
para apoiar a troca de ideias e a construção de
estratégias ao longo dessa sequência didática.
É necessário que a turma tenha tempo suficiente
para compreender esses procedimentos por si só,
sem a sua condução. Então, é importante reservar
tempo para a troca de ideias nas duplas, na atividade
1, deixando que as crianças cheguem às suas
conclusões antes de propor a socialização de ideias
e procedimentos.
Quando você observar que todas e todos já ensaiaram
suas explicações, vale convidar a turma para uma troca
de ideias, que você pode estimular com perguntas
como:
l 
É verdade que, para multiplicar 12 x 8,
podemos pensar no 12 como 10 + 2 e
multiplicar cada parte do 12 para depois somar
os resultados?
l 
É verdade que a segunda forma de calcular é
a mesma da primeira, mas escrita de maneira
diferente?
É importante que as crianças identifiquem que o 1 que
se coloca acima na conta de Luís vem do 16, que é
resultado de 8 x 2.
A intenção do problema 2 é a reutilização das
estratégias analisadas e sua apropriação por uma
parte da turma. Além disso, é proposta a antecipação
do resultado antes de realizar o cálculo, com o objetivo
de controlar a coerência dos resultados. O quadro
que se apresenta ao final da atividade propõe que
essa prática se realize de forma sistemática. Então,
é interessante conversar sobre ele ao apresentar a
atividade às crianças.
e
Nos problemas 3 e 4, é importante que as alunas e
os alunos possam identificar o cálculo correto sem a
necessidade de resolvê-lo. Por exemplo, no problema
3, poderiam descartar, já de início, alguns cálculos.
Por exemplo, 220 x 4 não pode ser porque o resultado
teria que terminar em zero, e 22 x 4 não pode ser

porque a resolução começa com 200 x 4. Então, o
número tem que ser maior. Não poderia ser 2.002 x 4
porque teria que dar cerca de 8.000, não 800.
Para resolver o problema 4, você poderia retomar a
escrita de estratégias que envolvem decomposições
aditivas, utilizada nos problemas 1 e 2.
a
Nos problemas 5 a 8, são retomadas as estratégias
analisadas até aqui, mas dessa vez com números que têm
maior quantidade de algarismos. O objetivo é estudar a
possibilidade de reutilizar estratégias conhecidas (tanto a
estimativa quanto o cálculo) com números maiores. Seria
interessante analisar a possibilidade de decompor (aditiva
ou multiplicativamente) o 15 em lugar do 12 para resolver
os cálculos da atividade 5 e estudar as mudanças que
essa escolha geraria nos produtos parciais, ainda que
o resultado final a que se chegue seja o mesmo. Assim,
você pode propor:
l 
Este raciocínio serve para resolver 12 x 15?
10 x 12 = 120
5 x 12 = 60
120 + 60 = 180
l 
O que tem de diferente em relação ao que
analisaram no problema 5?
A atividade 9 propõe a sistematização coletiva dos
conhecimentos construídos até aqui pela turma.
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JOGO TRILHA DA DIVISÃO
MATERIAL
l

l

l

Um dado.
Quatro peões, pedras ou sementes para marcar
o progresso de cada jogadora e cada jogador.
O tabuleiro do jogo.

PARTICIPANTES
l

Duplas.

PREPARAÇÃO
l

A sala se organiza em duplas, que jogarão entre si, duas a duas.

COMO JOGAR
1) Cada jogadora, ou jogador, posiciona seu peão na casa 43 (a primeira da
trilha). Na sua vez, lança o dado e faz a divisão de 43 pelo número sorteado
no dado. Em seguida, anda o número de casas correspondente ao resto
dessa divisão. Se o resto for 0 (porque saiu 1 no dado), repete a jogada.
2) A partir daí, na sua vez, cada jogadora, ou jogador, lança o dado e faz a
divisão do número escrito na casa em que está pelo número obtido no dado e
anda o número de casas correspondente ao resto dessa divisão. Se a divisão
for exata (de resto 0), não anda naquela rodada.
3) O objetivo do jogo é chegar ao final da trilha.

Jogue duas partidas de Trilha da Divisão com seu grupo e anote no caderno
pessoal os cálculos feitos em cada partida.
42
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Ítalo, Karin, Yasmin e Wesley usaram os resultados de multiplicações por
10 para calcular quanto andariam em algumas jogadas da Trilha da Divisão.
Anote no caderno pessoal os cálculos que eles fizeram em cada jogada:

No jogo Trilha da Divisão, qual número, ao ser sorteado no dado, permite
que você ande mais casas se estiver na casa:
A) 24

B) 54

C) 77

D) 59

E) 34

F) 45

G) 23

H) 88

Faça no caderno pessoal uma tabela como a do modelo a seguir e
preencha-a com os valores possíveis de tirar no dado para que a coluna do
resto seja igual a zero:

NÚMERO DA CASA

NÚMERO(S)
SORTEADO(S) NO DADO

CASAS A ANDAR

DIVIDENDO

DIVISOR

RESTO

30

0

90

0

45

0

35

0

25

0

A) Yasmin e Wesley estavam na casa 65 e tiraram o número 6. Conversaram e
disseram que com esse resultado iam andar cinco casas.

24

0

36

0

B) Ítalo e Karin estavam na casa 52 e tiraram 5 no dado. Então Karin falou:
“Essa conta é fácil! Vamos andar duas casas”.

18

0

11

0

51

0

77

0

C) Ítalo e Karin estavam na casa 43 e tiraram 4 no dado. Então Ítalo disse: “Não
preciso nem fazer a conta, vamos andar três casas”.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Reveja os cálculos que você anotou na atividade anterior e marque três
que você achou fáceis de realizar e três que você achou difíceis. Compartilhe
com as colegas e os colegas de sala, explicando o porquê de sua escolha.
Em seguida, retome a lista dos cálculos fáceis e difíceis que a turma construiu
coletivamente e procure observar em que os fáceis se parecem e em que os
difíceis se parecem.

Reveja os cálculos que você anotou como fáceis na atividade 2. Tem mais
algum que você colocaria nesse grupo agora?

Jogue duas partidas de Trilha da Divisão com seu grupo e anote no caderno
pessoal apenas os cálculos que foram difíceis de realizar em cada partida.

Jonas Kevin de Souza
E.M. Vila Maria
Oliveira dos Brejinhos

Que dicas podem ajudar a resolver rapidamente os cálculos mais difíceis?
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Ítalo, Karin, Wesley e Yasmin estavam jogando uma partida de Trilha da
Divisão com dois dados em vez de um só. Copie o tabuleiro no caderno pessoal
e anote a posição que cada um vai ocupar no jogo após as jogadas abaixo.

Em uma conta de divisão, as relações entre dividendo, divisor, quociente e
resto podem ser descritas como na expressão abaixo:
D=QxD+R
O VALOR DO DIVIDENDO É IGUAL
AO VALOR DO QUOCIENTE,
MULTIPLICADO PELO DIVISOR E
SOMADO AO RESTO.

JOGADOR

Casa

ÍTALO

73

KARIN

61

WESLEY

30

YASMIN

ROSANE

17 2

Dividendo

Divisor
Quociente

–16 8

95

Resto

1

A) Na próxima rodada, Ítalo tira 11, Karin tira 9, Wesley tira 7 e Yasmin tira 12.
Qual posição cada um vai ocupar? Anote o nome de cada jogadora, ou cada
jogador, ao lado da casa ocupada.
B) Na rodada seguinte, Ítalo tira 2, Karin tira 7, Wesley tira 5 e Yasmin tira 11.
Qual posição cada uma, ou cada um, vai ocupar? Anote o nome de cada
jogadora, ou cada jogador, ao lado da casa ocupada.

Jogue duas partidas de Trilha da Divisão com seu grupo, usando dois dados
para sortear o número de cada jogada, e anote no caderno pessoal todos os
cálculos que vocês fizeram em cada partida.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO
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Veja a conta a seguir:

No jogo Trilha da Divisão, as casas representam o dividendo. Qual o papel
do valor obtido nos dados em cada conta que realizamos para jogar Trilha
da Divisão?

Copie no caderno pessoal a tabela abaixo e preencha-a completando os
valores do dividendo:
DIVIDENDO (CASA DO
JOGO)

QUOCIENTE
(RESULTADO INTEIRO
DA CONTA)

RESTO (NÚMERO DE
CASAS PERCORRIDAS)

2

6

1

3

11

1

12

7

11

DIVISOR (NÚMERO
TIRADO NO DADO)

Reveja os cálculos que você anotou na atividade anterior e discuta com
seu grupo se é possível pensar em dicas para resolver os cálculos mais difíceis.

5

13

2

11

6

7

4

12

1

Copie no caderno pessoal a tabela abaixo e preencha-a completando os
valores que faltam:

Kelly Silva Oliveira
E.M. Eugênio Lira
São Félix do Coribe

DIVIDENDO

DIVISOR

QUOCIENTE

26

2

13

65

3
4

91
46

66
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RESTO

2
10

3

18

1
5º ANO

47
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DO ALUNO

CADERNO

DO ALUNO

PÁG. 49

PÁG. 48

Para resolver a conta 167 : 6, algumas crianças fizeram assim:
JAMILE

A) 8.888 dividido por 4 tem resto 8.
B) 36 dividido por 6 tem resto 0.
C) 52 dividido por 5 tem resto 7.
D) 48 dividido por 8 tem resto 0.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

E) 61 dividido por 3 tem resto 1.

Compartilhe com o grupo o que, na sua opinião, foi possível aprender com
as atividades realizadas até aqui.

PROBLEMAS PARA USAR E ANALISAR O ALGORITMO DA DIVISÃO

Em uma conta de divisão, cada parte tem um nome:
Dividendo
Resto

25 6
1 4

Divisor

167
-60
107
- 60
47
- 42
5

10x6
10x6

6
10
10

7x6

R ES TO

7
10+10+7= 27

JOÃO MARCELO

167
-120
47
- 42
5

20x6

7x6

6
20
+
7
27

EVERTON

167
6
–12
27
47
– 4 2 quociente
5

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

No caderno pessoal, anote verdadeiro (V) ou falso (F) para cada uma das
afirmações abaixo.

resto
resto

quociente

QUOCIEN TE

A) Explique como cada criança fez seu cálculo.
B) Procure, na conta de João Marcelo, os dois números 60 e os dois números
10 da conta de Jamile.
C) Procure, na conta de Everton, o 120 e o 20 da conta de João Marcelo.

Quociente

Resolva as seguintes divisões de duas maneiras diferentes cada uma. Você
pode usar as formas que as crianças da atividade 1 inventaram ou alguma outra
que conheça.
667 : 5

328 : 7

Para saber quantos algarismos tem o quociente de 1.620 : 60, Isabel
pensou assim:
60 x 10 = 600
Cauan dos Santos Alves
E.M. Cassiano Martins
Cafarnaum

60 x 100 = 6.000
“O quociente teria que ser menor do que 100, porque com 100 já passou
muito. Assim, tem que ser um número de dois algarismos.”
A) Discuta se o que Isabel diz está certo ou não. Verifique com a calculadora.
B) Como você e sua colega ou seu colega de dupla poderiam decidir quantos
algarismos tem o quociente de 2.872 : 40?

48

68
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PÁG.51

ANTECIPANDO O CÁLCULO

Pense se o que diz Bento está certo:

Antecipar quantos algarismos tem o quociente de uma conta de
dividir antes de resolvê-la permite controlar melhor os cálculos que se
vão fazendo para chegar ao resultado. Além disso, essa estratégia dá
uma ideia aproximada do resultado, permitindo saber se a resolução está
provavelmente correta ou não.

“O quociente de 364 : 4 está entre 10 e 100, mas mais próximo de 100.
Assim, poderia ser noventa e alguma coisa ou oitenta e alguma coisa.”
Estime qual número está próximo do quociente das seguintes divisões:

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

450 : 30

Sem resolver as contas, antecipe quantos algarismos terá o resultado em
cada caso. Se quiser, use o tipo de raciocínio do problema anterior. Verifique as
respostas com a calculadora.
2.484 : 6

7.450 : 25

65.124 : 54

É verdade que o quociente de 9.877 : 14 tem 4 algarismos? Responda sem
resolver a conta.

Antes de resolver a conta 457 : 5, Francisca pensou assim:

457 5

10 x 5
100 x

Vai ter dois
algarismos.

946 : 11

1.236 : 12

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

PÁG. 50

Sem resolver a conta, identifique qual número está mais próximo do
quociente das seguintes divisões. Explique como fizeram para escolher.
CÁLCULO

O QUOCIENTE ESTÁ PRÓXIMO DE

536 : 4

90

10

100

259 : 7

10

20

30

3.540 : 15

100

200

300

592 : 8

90

80

70

208 : 4

20

60

100

= 50, estou longe de 457.
5 = 500, passei de 457.

Então, será um número entre 10 e 100,
mas vai estar mais perto de 100.
Anderson Santos Correia
Assentamento Grotão
Boa Vista do Tupim

A) Você e sua colega ou seu colega de dupla estão de acordo com o que diz
Francisca? Verifiquem com a calculadora.
B) Entre que números estará o quociente das seguintes divisões? Anote no
caderno pessoal.
525 : 3
50

70
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5.635 : 7

5.448 : 24
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CADERNO

DO ALUNO

PÁG. 52

Para resolver a conta 258 : 12, algumas crianças primeiro estimaram perto
de que número estaria o quociente. Elas pensaram assim:
“O quociente tem dois algarismos porque 12 x 10 = 120 e 12 x 100 =
1.200, o que já passou. Então, tem que ser menor do que 100.”

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

“Tem que estar mais próximo de 10 que de 100.”
“O quociente tem que estar próximo de 20, porque 12 x 20 = 240.”

OBJETIVOS

INTRODUÇÃO

 ompreender o processo de divisão – seja por
C
cálculo mental ou algorítmico – sistematizando as
relações que se estabelecem entre dividendo (D),
divisor (d), quociente (q) e resto (r), representadas na
expressão D = q x d + r.
l 
Identificar regularidades nas divisões, ampliando
estratégias para antecipar o valor do resto.

Na tradição escolar brasileira, é comum considerar o
algoritmo da divisão como o mais complexo e o que
apresenta maiores dificuldades para as alunas e os
alunos. Essa dificuldade, associada ao algoritmo da
divisão, se deve em parte à sua mecanização dissociada
da reflexão. Diante isso, essa sequência didática propõe
um percurso de reflexão sobre os elementos que
compõem o processo da divisão inteira. A intenção é
que as crianças enfrentem uma variedade de problemas
de divisão por meio dos quais possam analisar a relação
que se estabelece entre dividendo, quociente, divisor
e resto, sistematizando regularidades e antecipando
resultados, de forma a se tornarem usuários
mais seguros da divisão, seja a realizada por cálculo
algorítmico seja a feita por cálculo mental.

l

A) Está correto o que dizem?

OBJETOS DE APRENDIZAGEM

B) Explique como cada criança fez seu cálculo:
ANA ROSA

CAUÃ

ÍTALO

 álculo mental e algorítmico em situações de divisão
C
inteira.
l 
Estimativa do valor do resto na divisão.
l 
Relação D = q x d + r (Dividendo = quociente x
divisor + resto, sendo resto < divisor).
l

26 8
- 120
14 8
- 120
28
- 24
4
REST O

12
10

12x10

12x10

10

2
10+10+2 = 22

12x2

268
-240
28
- 24
4
rest o

12x20

12x2

12
20
+
2
22
quo c ien t e

268
–24
28
– 24
4

12
22
quociente

resto

QU OCIE NTE

C) Procurem, na conta de Cauã, os dois números 120 e os dois números 10 da
conta de Ana Rosa.
D) Procurem, na conta de Ítalo, o 240 e o 20 da conta de Cauã.

Estime o quociente destas divisões e depois resolva-as como achar melhor,
no caderno pessoal.
350 : 16
52
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4.344 : 22

JOGO TRILHA DA DIVISÃO

TEMPO ESTIMADO
l

Dez aulas.

Para iniciar o trabalho com essa sequência didática,
é importante ler as regras do jogo e conversar sobre
elas com a turma. Com base nessa primeira conversa,
é essencial propor uma situação de exploração prática,
pois é no contexto do jogo que as dúvidas surgirão.
Uma boa estratégia é dividir a sala em duas equipes,
desenhar o percurso no quadro e realizar uma ou
duas partidas coletivas, ajudando as crianças a fazer
as primeiras jogadas, até que todas e todos tenham
compreendido o funcionamento do jogo. Por exemplo:
l 
A equipe 1 tirou 4 no dado. Para saber quanto
deve andar, precisa fazer a divisão de 43 por 4.
Alguém da equipe sabe quanto dá? Tem resto
essa divisão? Quanto é o resto? Ah, então essa
equipe anda 3 casas. Vou marcar o peão de
vocês aqui na casa 15.
l 
A equipe 2 tirou 6 no dado. Para saber quanto
deve andar, precisa fazer a divisão de 43 por
6. Alguém da equipe sabe quanto dá? Qual é o
resto dessa conta? Ah, então essa equipe anda
1 casa. Vou marcar o peão de vocês na casa 24.
PROFESSOR – 5º ANO
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10 para calcular quanto andariam em algumas jogadas da Trilha da Divisão.
Anote no caderno pessoal os cálculos que eles fizeram em cada jogada:
UMA TRILHA PARA FICAR CRAQUE EM DIVISÃO

ATIVIDADES
A) Yasmin e Wesley estavam na casa 65 e tiraram o número 6. Conversaram e
disseram
que com
iam andar
cinconas
casas.
Embora possa ser disputado por duas
crianças,
o esse resultado
Caso haja
cálculos
duas colunas, eles merecem

um cuidado
especial.
Por exemplo,
o 65
dividido por 5
jogo é mais bem aproveitado didaticamente
comestavam na casa
B) Ítalo e Karin
52 e tiraram
5 no dado.
Então Karin
falou:
“Essa conta ajuda
é fácil! Vamos andar
casas”.
duplas contra duplas, já que essa organização
pode duas
ser considerado
difícil por não estar na tabuada
do43
5 ee tiraram
fácil por
terminar
em Ítalo
5. A disse:
discussão
no diálogo, a explicitação de estratégias
a troca
C) Ítalo eeKarin
estavam na casa
4 no
dado. Então
“Não acerca de
que
conhecimento
uma
dupla
usou
para
resolver um
de conhecimentos. Para favorecer esses
processos,
preciso nem fazer a conta, vamos andar três casas”.
cálculo como esse beneficia toda a sala.
é importante que você organize duplas de trabalho
produtivas, ou seja, formadas por crianças cujo nível
Reveja
os cálculos
que você
como a
fáceis
nade
atividade
mais
Paraanotou
favorecer
troca
ideias2.e Tem
a reflexão,
é
de conhecimento não seja tão diferente
a ponto
de uma
algum que você colocaria nesse grupo agora?
importante manter um registro desse quadro disponível
delas se eximir de pensar nas jogadas. É interessante,
para a turma consultar: isso pode ser feito no próprio
também, que as duplas que disputam entre si tenham
espaço
do caderno
ou em
cartaz coletivo
conhecimentos próximos, para que o jogo
seja
Jogue duas partidas de Trilha
da Divisão
com seupessoal
grupo e anote
no um
caderno
a ser
usado
aodelongo
daem
sequência
didática. Discutir
envolvente para todas e todos. Durante
primeiras
pessoalas
apenas
os cálculos que
foram
difíceis
realizar
cada partida.
o que torna um cálculo fácil ou difícil possibilita tanto
partidas, é natural que apareçam dúvidas sobre as
que as crianças tomem consciência do repertório de
regras. Por isso, considere circular entre os grupos
Que dicas podem ajudar a resolver rapidamente os cálculos mais difíceis?
cálculos de que dispõem de memória para facilitar na
tirando dúvidas e ajudando a refletir sobre as jogadas,
hora de resolver uma divisão quanto para que você
observando dificuldades e acertos.
44 MATEMÁTICA
observe quais dificuldades se apresentam e, frente a
isso, possa planejar intervenções didáticas.
A proposta dessa atividade é fazer uma reflexão
sobre os cálculos envolvidos no jogo. É importante
socializar a lista de cada um, observando, nos fáceis,
por que se tornam fáceis, e, nos difíceis, por que são
considerados difíceis. Para isso, você pode pedir que
cada dupla compartilhe com a sala um cálculo fácil e
um difícil, explicando o porquê da escolha, e anotá-los
numa tabela como a que se segue.
CÁLCULOS FÁCEIS

CÁLCULOS DIFÍCEIS

Após a construção da lista coletiva, é essencial sua
atuação enquanto mediador, retomando cada um dos
cálculos e discutindo:
l 
Esse cálculo, 19 dividido por 5, ficou na coluna
do fácil. Por que ele ficou aí?
l 
O que a dupla que colocou esse cálculo nessa
coluna pensou para responder isso?

74
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O registro das jogadas permite colocar em evidência
uma estratégia de cálculo mental: conhecer a lógica da
multiplicação ou divisão por 10 e basear-se nela para
encontrar os resultados.
65 : 10 = 6 com resto 5. Ou 65 = 6 x 10 + 5.
52 : 10 = 5 com resto 2. Ou 52 = 5 x 10 + 2.
43 : 10 = 4 com resto 3. Ou 43 = 4 x 10 + 3.
Como o enunciado já entrega que esse foi o recurso
utilizado para resolver as jogadas, a tarefa consiste
em procurar refazer os passos, o que pode ser
alcançado por meio de uma multiplicação ou de uma
divisão (como apontam as respostas de cada item). É
importante discutir cada solução e conversar sobre o
recurso utilizado pelos personagens. Para aprofundar
essa reflexão, você pode ajudar as crianças a
identificar outros números no tabuleiro da Trilha da
Divisão, com os quais é possível usar estratégias
semelhantes. Por exemplo:

SE ESTIVESSEM NA CASA

E TIRASSEM NO DADO

PODERIAM CALCULAR ASSIM

41

4

41 = 4 x 10 + 1

anda 1 casa

41

2

41 = 2 x 20 + 1

anda 1 casa

62

6

62 = 6 x 10 + 2

anda 2 casas

62

3

62 = 3 x 20 + 2

anda 2 casas

62

2

62 = 2 x 30 + 2

anda 2 casas

81

4

81 = 4 x 20 + 1

anda 1 casa

81

2

81 = 2 x 40 + 1

anda 1 casa

por estimativa (como se pode ver no exemplo a
seguir).
Para ajudar as alunas e os alunos a estabelecer
relações entre os cálculos que, individualmente,
julgaram difíceis e a análise coletiva de procedimentos
de cálculo, relembre o recurso da multiplicação ou
divisão por 10 e recupere o conhecimento de dobros
ou triplos. Sistematize essas relações com toda
a sala, propondo oralmente outros números para
reconhecer e praticar essa estratégia – como 11,
21, 51, 61, 30 e 90. Em seguida, convide a turma
a retomar a lista de cálculos difíceis, marcando
aqueles que podem ser resolvidos mais facilmente
(multiplicação por 10 associada ou não à relação
de dobros e triplos).

Como essas partidas têm o intuito de identificar
cálculos que permanecem difíceis, é importante
circular entre os grupos, ajudando a refletir sobre as
jogadas e utilizar os recursos de cálculo já discutidos.

Mais uma vez, a resposta à questão é pessoal, mas
uma dica ao alcance de todos (pois trata-se de um
conhecimento trabalhado no 4º ano) é fazer a divisão

Mesmo divisões aparentemente difíceis, como
77 : 4 ou 88 : 6, podem ser resolvidas mais facilmente.
Ainda assim, o objetivo dessa atividade é analisar
coletivamente os cálculos que permanecem difíceis
de solucionar. Por isso, vale a pena anotá-los no
quadro e propor uma resolução coletiva e dialogada,
perguntando que ideias podem ajudar a resolver cada
um. A discussão sobre multiplicações por 10, dobros
e triplos, realizada na atividade 4, favorece uma
retomada da técnica da divisão por estimativa.

A intenção é investigar qual o maior resto possível de
ser obtido ao lançar o dado. É interessante organizar
no quadro uma tabela como a da página seguinte,
para mostrar algumas regularidades.
PROFESSOR – 5º ANO
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NÚMERO SORTEADO NO DADO
CASA

1

24

54

77

59

34

45

23

88

2

3

5

6

Resto 0.

Resto 0.

Resto 0.

Resto 0.

Resto 4.

Resto 0.

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

não anda.

não anda.

não anda.

não anda.

anda 4 casas.

não anda.

Resto 0.

Resto 0.

Resto 0.

Resto 2.

Resto 4.

Resto 0.

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

não anda.

não anda.

não anda.

anda 2 casas.

anda 4 casas.

não anda.

Resto 0.

Resto 1.

Resto 2.

Resto 1.

Resto 2.

Resto 5.

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

não anda.

anda 1 casa.

anda 2 casas.

anda 1 casa.

anda 2 casas.

anda 5 casas.

Resto 0.

Resto 1.

Resto 2.

Resto 3.

Resto 4.

Resto 5.

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

não anda.

anda 1 casa.

anda 2 casas.

anda 3 casas.

anda 4 casas.

anda 5 casas.

Resto 0.

Resto 0.

Resto 1.

Resto 2.

Resto 4.

Resto 4.

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

não anda.

não anda.

anda 1 casa.

anda 2 casas.

anda 4 casas.

anda 4 casas.

Resto 0.

Resto 1.

Resto 0.

Resto 1.

Resto 0.

Resto 3.

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

não anda.

anda 1 casa.

não anda.

anda 1 casa.

não anda.

anda 3 casas.

Resto 0.

Resto 1.

Resto 2.

Resto 3.

Resto 3.

Resto 5.

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

não anda.

anda 1 casa.

anda 2 casas.

anda 3 casas.

anda 3 casas.

anda 5 casas.

Resto 0.

Resto 0.

Resto 1.

Resto 0.

Resto 3.

Resto 4.

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

O jogador

não anda.

não anda.

anda 1 casa.

não anda.

anda 3 casas.

anda 4 casas.

 unca se anda quando o resultado do dado é 1.
N
l 
Se o jogador está numa casa par e o resultado do dado
é 2, ele nunca anda, porque a divisão tem resto 0.
l 
Se o jogador está numa casa ímpar e o resultado do
dado é 2, ele sempre anda 1 casa, porque a divisão
de um número ímpar por 2 sempre tem resto 1.
l 
Se o jogador tira 5 no dado, é só comparar o último
algarismo da casa com 5 ou 0 – os finais possíveis
da tabuada do 5, de forma que, se o número termina
em 1, 2, 3 ou 4, compara-se com 0 para calcular o
número de casas a andar, já que o último resultado
possível da multiplicação por 5 terminou em 0. E, se
o número termina em 6, 7, 8 ou 9, compara-se com
5 já que o último resultado possível da multiplicação
por 5 terminou em 5 nesses casos.
l

76

4

MATEMÁTICA – PROFESSOR

l

 maior número possível de resto numa divisão
O
é igual ao número pelo qual se está dividindo
menos 1.

Caso você ache necessário prosseguir nesse tipo
de investigação para que as crianças notem e se
apropriem dessas regularidades, ampliando suas
possibilidades de antecipar resultados nas divisões
por 1, 2, 3, 4, 5 e 6, proponha a atividade a seguir
para ser realizada em grupo.
ATIVIDADE EXTRA
Faça uma marca em todos os números da Trilha da
Divisão em que a jogadora, ou o jogador, não anda se
tirar o valor de dado investigado pelo seu grupo.

8

11

12

15

16

17

18

19

21

23

24

25

26

29

30

33

34

35

36

39

41

43

44

45

49

51

52

54

58

59

61

62

65

67

68

71

73

75

76

77

80

81

83

86

88

90

91

94

95

96

97

Nessa atividade, a ideia é atribuir dois valores de dado
para cada equipe investigar – uma boa distribuição é
ter duas ou mais equipes investigando os números 1 e
6, duas ou mais equipes investigando os números 2 e 4
e duas ou mais equipes investigando os números 3 e 5.
Cada equipe deve escolher uma cor para representar
cada número investigado e utilizá-la para circular as
casas em que o jogador não anda se tirá-lo no dado:
l 
1 no dado – circulam-se todas as casas.
l 
2 no dado – circulam-se as casas pares.
l 
3 no dado – circulam-se as casas 12, 15, 18, 21, 24,
30, 33, 36, 39, 45, 51, 54, 75, 81, 90 e 96.
l 
4 no dado – circulam-se as casas 8, 12, 16, 24, 36,
44, 52, 68, 76, 80, 88 e 96.
l 
5 no dado – circulam-se as casas 15, 25, 30, 35,
45, 65, 75, 80, 90 e 95.
l 
6 no dado – circulam-se as casas 12, 18, 24, 30,
36, 54, 90 e 96.
Assim, a ideia é manter o processo de reflexão
proposto na atividade 7, mas com outro desafio:
permitir que a turma se aproprie dessas relações para
avançar nas possibilidades de cálculo.

A atividade 8 permite avaliar como as alunas e os
alunos se apropriaram das discussões realizadas até
aqui. Por isso, é interessante utilizá-la primeiro para
mapear eventuais dificuldades, circulando pela classe
durante a tarefa, antes de socializar os resultados.
NÚMERO

NÚMERO(S) SORTEADO(S)

CASAS A

DA CASA

NO DADO

ANDAR

DIVIDENDO

DIVISOR

RESTO

30

1, 2, 3, 5 e 6

0

90

1, 2, 3, 5 e 6

0

45

1, 3 e 5

0

35

1e5

0

25

1e5

0

24

1, 2, 3, 4 e 6

0

36

1, 2, 3, 4 e 6

0

18

1, 2, 3 e 6

0

11

1

0

51

1e3

0
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UMA TRILHA PARA FICAR CRAQUE EM DIVISÃO

Essa atividade possibilita que as alunas e os alunos
acompanhem algumas jogadas na Trilha da Divisão com
dois dados. É importante certificar-se de que todas e
todos entenderam o funcionamento dessa modalidade
do jogo antes de passar para a atividade 10. Se achar
necessário, proponha uma partida coletiva, como na
ocasião da apresentação do jogo.
Para o item A, os cálculos são:
l 
Ítalo faz o cálculo 73 : 11 = 6 com resto 7 e anda até
a casa 8.
l 
Karin faz o cálculo 61 : 9 = 6 com resto 7 e anda até
a casa 86.
l 
Wesley faz o cálculo 30 : 7 = 4 com resto 2 e anda
até a casa 95.
l 
Yasmin faz o cálculo 95 : 12 = 7 com resto 11 e anda
até a casa 51.
Para o item B, os cálculos são:
l 
Ítalo faz o cálculo 8 : 2 = 4 com resto 0 e não anda.
l 
Karin faz o cálculo 86 : 7 = 12 com resto 2 e anda
até a casa 19.
l 
Wesley faz o cálculo 95 : 5 = 19 com resto 0 e não
anda.
l 
Yasmin faz o cálculo 51 : 11 = 4 com resto 7 e anda
até a casa 16 e ganha o jogo.

anotados pelas alunas e pelos alunos na atividade 10 e
utilizar esse vocabulário para que eles tenham ocasião
de experimentar seu uso. Espera-se que as crianças
concluam que o valor obtido nos dados é o divisor.

O propósito dessa atividade é descobrir o valor do
dividendo com base nos valores do divisor, do quociente
e do resto. Ao apresentá-la para a turma, faça as duas
primeiras linhas coletivamente para que todas e todos
compreendam a tarefa envolvida:
l 
Qual número dividido por 2 dá 6 e tem resto 1?
Como podemos descobrir? Se multiplicarmos
2 x 6 e somarmos 1, dá certo?
l 
Qual número dividido por 3 dá 11 e tem resto 1?
Como podemos descobrir? Se multiplicarmos
3 x 11 e somarmos 1, dá certo?
DIVISOR
(número
tirado no
dado)

QUOCIENTE
(resultado
inteiro da
conta)

RESTO
(número
de casas
percorridas)

13

2

6

1

34

3

11

1

95

12

7

11

67

5

13

2

73

11

6

7

49

4

12

1

DIVIDENDO
(casa do
jogo)

e
Aproveite essas duas atividades e retome o que fazer
para encontrar rapidamente um resultado da tabuada
que foge à memória: é possível partir do último
resultado que se lembra e ir somando sucessivamente
o número multiplicado até chegar ao mais próximo
possível do valor da casa em que se está. Também é
possível compor tabuadas, por exemplo, achando a do 8
com base no dobro da do 4. Além disso, para números
altos pode-se decompor a multiplicação, como no
algoritmo da divisão por estimativas.

A ideia aqui é apropriar-se criticamente do vocabulário
que descreve os elementos da divisão com base no
contexto do jogo. Considere retomar os cálculos
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Com essa atividade, a turma vai avançar na reflexão
sobre as relações entre dividendo, divisor, quociente
e resto. Para isso, procure deter-se na socialização,
pedindo que cada grupo explique aos demais como fez
para descobrir os números que faltavam. Caso note
alguma dificuldade, é importante propor outras tabelas
nos moldes desta e retomar a discussão das estratégias.
DIVIDENDO

DIVISOR

QUOCIENTE

RESTO

26

2

13

0

65

3

21

2

43

4

10

3

91

5

18

1

Use essa atividade para avaliar como cada aluna e
cada aluno se apropriaram das discussões realizadas
até aqui na sequência didática. Ela também
permite sintetizar aprendizados, no momento da
socialização. A sequência de respostas deverá ser F,
V, F, V e V, de acordo com as explicações a seguir:
l 
8.888 dividido por 4 não pode ter resto, uma vez
que 8 é o dobro de 4 (88 é o dobro de 44, 888 é o
dobro de 444 e 8.888 é o dobro de 4.444).
l 
36 dividido por 6 tem resto 0, é o resultado da
multiplicação de 6 x 6.
l 
52 dividido por 5 não pode ter resto 7, porque 7 é
maior que 5, o divisor dessa conta. O resto nesse
caso é 2.
l 
4 8 dividido por 8 tem resto 0, é o resultado da
multiplicação de 6 x 8.
l 
61 dividido por 3 tem resultado 20 e resto 1.

Essa é uma atividade de síntese coletiva, em
que é necessário dar tempo para todas e todos
contribuírem com suas ideias, retomando atividades
ao longo da sequência didática e problematizando
tudo o que foi aprendido. Espera-se que as crianças
apontem que puderam ampliar suas possibilidades
de cálculo de divisões, que aprofundaram sua
compreensão sobre os elementos que fazem parte
da conta de divisão e que agora dispõem de mais
resultados de memória.

PROBLEMAS PARA USAR E ANALISAR
O ALGORITMO DA DIVISÃO
e
Antes de iniciar a segunda parte da sequência didática,
você pode compartilhar o quadro conceito sobre o nome
que se dá a cada parte da conta de dividir, caso julgue
que as crianças ainda não dispõem dessa informação ou
possam estar com algumas dúvidas.
No problema 17, são apresentados três modos
diferentes de escrever a mesma conta, com o objetivo

de que as alunas e os alunos possam analisar os
cálculos que permanecem ocultos no algoritmo
convencional. Quando se convidam as crianças para
a análise de diferentes estratégias de resolução em
sala, elas têm a oportunidade de escolher aquela que
permita um maior controle do processo que estão
desenvolvendo e, com isso, compreendam melhor o
funcionamento do cálculo da divisão.

O problema 18 convida a continuar a refletir e a
comparar estratégias, já que pede para apresentar
duas para cada cálculo.
a
Os problemas têm como objetivo que as crianças se
apropriem de estratégias de antecipação e controle dos
resultados ao estimar a quantidade de algarismos do
quociente e também o número ao qual ele se aproxima.
Retoma-se, com isso, a prática de estimar antes de
calcular já proposta em atividades anteriores.
As estratégias de estimativa se vinculam à da
multiplicação pela unidade seguida de zeros. Esse
tipo de atividade tem como objetivo que as crianças
aprendam a controlar os cálculos que resolvem ao
antecipar o que seria um resultado possível.
O foco do problema 21 é procurar razões pelas quais
se pode argumentar que 9.877 : 14 terá um quociente de
3 algarismos – por exemplo, porque o menor quociente
de 4 algarismos numa divisão por 14 é o resultado de
14.000 : 14, ou seja, 1.000 – e, portanto, não se quer
que as crianças resolvam o cálculo para verificar.
Nesse caso, é mais coerente o uso da calculadora.
Vale compartilhar e discutir o quadro conceito
apresentado após o problema 21, para explicitar o
objetivo dessas propostas.
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Os problemas aqui propostos tem como objetivo que
as alunas e os alunos possam não só estabelecer a
quantidade de algarismos do quociente mas também
encontrar um valor próximo a ele.
O problema 22 amplia o enquadramento do
quociente por potências de 10 acrescentando uma
estimativa sobre a maior proximidade a uma ou
outra dessas potências. Os valores que se propõem
como dividendo e divisor nos cálculos apresentados
permitem deixar bem evidente essa questão (ou
seja, evitaram-se, de início, cálculos cujos resultados
sejam próximos de 50, 500 etc.).
O problema 23 privilegia alguns quocientes possíveis
no lugar de outros, utilizando a forma de aproximação
analisada na atividade anterior. O objetivo, aqui, é
afirmar que pode-se estimar os números dos quais
está próximo o quociente e dos quais não está,
retomando o exemplo de Bento, seguramente o
resultado não vai estar próximo de 10, 20 ou 30 e
seguramente está próximo de 80 e 90.
O problema 24 aprofunda essa reflexão ao pedir
que as crianças escolham, dentre três números,
aquele mais próximo do quociente. Por exemplo,
para 536 : 4, poderiam aparecer raciocínios como:
l 
4 x 10 = 40 está longe de 536, então não é 10.
l 
4 x 100 = 400 está mais próximo, mas o resultado
vai ser maior que 100. Como 100 é o maior número
apresentado (o outro é 90), escolho o 100.

Manoel Thomaz do Amaral Benevides
E.M. Sebastiana Brandão Pereira
Ibitiara
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A atividade 25 tem como objetivo sistematizar ideias
e relações acerca do procedimento de enquadrar o
quociente entre potências de 10 e estimar sua maior
proximidade de uma das potências de 10 utilizadas
no enquadramento. Os itens B, C e D propõem que
as crianças analisem diferentes formas de organizar o
cálculo da divisão, sistematizando caminhos mais claros,
como o de Ana Rosa, ou mais econômicos, como o de
Ítalo, como possibilidades que podem ser eleitas de
acordo com preferências pessoais ou com os números
envolvidos no cálculo. A atividade 26 é um convite para
pôr em ação as ideias discutidas.

TODA A ESTABILIDADE
DOS TRIÂNGULOS

TODA A ESTABILIDADE DOS TRIÂNGULOS

CADERNO

DO ALUNO

PÁG. 53
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Na sua dupla, você deverá construir 4 triângulos de papel. Para isso,
precisará de duas folhas de papel sulfite e uma tesoura.
A) Dobre a primeira folha na diagonal, conforme a ilustração abaixo, e corte
com cuidado na dobra para obter o primeiro par de triângulos.

PÁG. 55

Observe agora os dois triângulos que você construiu na atividade anterior:
em que eles são parecidos e em que são diferentes? Você pode sobrepor um ao
outro ou dobrá-los ao meio para testar suas hipóteses. Anote suas observações
no caderno pessoal.

Compartilhe com o grupo suas ideias e construa, com suas colegas e seus
colegas, uma lista do que foi possível observar nos dois triângulos. Anote a lista
numa folha à parte.
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PÁG. 54

CADERNO

DO ALUNO

O jogo Adivinhe Qual Triângulo envolve a comparação de triângulos. Leia as
regras e prepare-se para participar de uma partida.
adivinhe

qual triâ

ngulo

REGRAS DO JOGO
Material
l

Cartela de triângulos reproduzida na página 62.

Participantes
l

Grupos de 4 jogadores.

Objetivo
B) Pegue uma das pontas da segunda folha de papel e leve até o lado maior,
dobrando com cuidado, como mostra a figura abaixo. Isso vai deixar a maior
parte da folha “dupla” e uma parte da folha sem estar coberta (a parte
dobrada forma um triângulo; e a parte acima, um retângulo). Com uma régua,
trace uma linha no encontro dessas duas figuras. Corte cuidadosamente
sobre a linha desenhada com a régua. Abra o triângulo e você vai ver um
quadrado com uma diagonal marcada. Corte sobre a linha diagonal para
obter o segundo par de triângulos. Divida os triângulos com sua dupla, de
forma que cada um de vocês tenha um triângulo de cada tipo. Vocês vão
utilizá-lo na próxima atividade.

l

Descobrir qual foi o triângulo escolhido pela professora, ou pelo professor.

Preparação
l

A sala se organiza em grupos de quatro integrantes de forma que todos tenham
consigo suas cartelas e possam ver o quadro e a professora, ou o professor.

Modo de jogar
A) A professora, ou o professor, escolhe em segredo um dos triângulos.
B) Cada grupo, na sua vez, faz uma pergunta, que somente poderá ser respondida
com “sim” ou “não”.
C) A professora, ou o professor, anota no quadro a pergunta e a resposta, antes
de passar para o próximo grupo.
D) Se o grupo achar que, com a resposta à sua pergunta e o conjunto das
perguntas e respostas anteriores, é possível descobrir o triângulo, pode se
manifestar e arriscar.
E) O grupo que descobrir primeiro o triângulo escolhido ganha o jogo.
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PÁG. 57

PÁG. 56

Para fazer boas perguntas, é preciso observar as características dos
triângulos. O quadro abaixo sintetiza essas características. Estude-o e pense
em boas perguntas para uma próxima partida do jogo.

critérios para classificação de triângulos

Ao jogar surgiu alguma dúvida? Alguma pergunta foi melhor do que as
outras? Compartilhe com o grupo suas impressões.

Ângulos

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Agora que você já conhece as regras do jogo, está pronta, ou pronto, para
o próximo nível: nessa fase, cada grupo pode fazer apenas uma pergunta por
partida, do tipo: “É o triângulo número 1 (ou 2, ou 3 etc.)?”. Então, reserve essa
pergunta para quando estiverem certos de poder usá-la para ganhar. Jogue 3
partidas com seu grupo e anote as perguntas que fizeram em uma folha à parte.

Os ângulos menores
que 90º são chamados
ÂNGULOS AGUDOS.

Retome as perguntas feitas nas partidas anteriores e converse com suas
colegas e seus colegas sobre quais seriam as melhores perguntas para ganhar
esse jogo. Anote no caderno pessoal as conclusões de sua turma.

O ângulo de 90º
é chamado
ÂNGULO RETO.

A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180º.
O triângulo é chamado de
O triângulo é chamado
O triângulo é chamado de
ACUTÂNGULO se possui de RETÂNGULO se possui OBTUSÂNGULO se possui
um ângulo obtuso.
todos os ângulos agudos. um ângulo reto, ou seja,
de 90º.
60º

20º

60º

70º

50º

30º

30º

Lados

No triângulo EQUILÁTERO, No triângulo ESCALENO, os
três lados são diferentes.
os três lados são iguais.
Nadson
E.M. Rui Barbosa
Cafarnaum

Os ângulos maiores
que 90º são chamados
ÂNGULOS OBTUSOS.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Agora é o momento de jogar! Discuta com seu grupo que perguntas fazer
na vez de vocês e participe de uma partida.

60º

60º

130º

No triângulo ISÓSCELES,
dois de seus lados são
iguais e chamamos de
base o lado diferente.

80º
60º

60º

40º

110º
35º

35º
base

Discuta com seu grupo suas ideias para boas perguntas e prepare-se
para novas partidas. Anote no caderno pessoal perguntas que podem fazer e
participe de novas partidas com a professora, ou o professor.

Pelas perguntas feitas até agora no jogo, o grupo de Cauã estava certo de
que o triângulo escolhido pela professora estava entre os triângulos 2, 3, 4 e 5.
A) Que pergunta ou perguntas devem ter sido feitas?
B) Que pergunta o grupo de Cauã pode fazer agora, na sua vez?
56
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PÁG. 59

O grupo de Aline, ao chegar sua vez de jogar, já sabia que o triângulo
tinha todos os lados diferentes. Há uma pergunta que permita ao time de Aline
ganhar o jogo independentemente do triângulo escolhido? Se não, quais são as
perguntas possíveis?

Compare seu triângulo com o de suas colegas e seus colegas de sala.
Todos os triângulos produzidos por vocês são iguais ou há triângulos diferentes?
Por que isso acontece? Como fazer para que toda a classe construa o mesmo
triângulo? Anote as conclusões da sala no caderno pessoal.

Escolha um dos triângulos do jogo e anote no caderno pessoal todas as
características que puder sobre ele.

Construa um triângulo seguindo o procedimento abaixo:
Veja como construir um triângulo sabendo que seus lados medem 4, 5 e
6 centímetros.

curiosidade

l

Você sabia que há muito tempo os triângulos são usados na arquitetura
para planejar a estrutura dos telhados? Isso acontece porque os triângulos
são formas que apresentam rigidez geométrica: uma vez construído um
triângulo, é impossível mover seus
lados, modificando a abertura dos
ângulos. Essa característica é muito
útil para se construir telhados que
permaneçam confiáveis ao longo do
tempo, como este na foto ao lado,
de uma casa do patrimônio histórico
da Chapada Diamantina.

Foto: Cícero R.C. Omena (CC BY 2.0)

l

Construa, no caderno pessoal, um triângulo considerando que o lado AB
mede 5 centímetros, o lado BC mede 3 centímetros e o lado AC é dado pela
união do ponto A e do ponto C.

TRIÂNGULO

l

x
o

• A, B e C são os vértices deste triângulo.

m

• m, n e o são os lados deste triângulo.
z

• x, y e z são os ângulos internos deste triângulo.
C
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l

A

É a figura geométrica delimitada por três segmentos de reta que não
coincidem entre si, formando três lados e três ângulos internos.

58

l

y
n

B

Primeiro, desenha-se, com a ajuda da régua,
um segmento AB com 4 centímetros de
comprimento.
Depois, com o compasso, marca-se o
comprimento do lado AC. Para isso, apoia-se
a ponta-seca do compasso no ponto 0 da régua
e abre-se o segundo braço do compasso até que
a ponta com grafite alcance o ponto que marca
o comprimento do segundo lado, nesse caso
5 centímetros.

A

B

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Em seguida, com cuidado para manter a mesma
abertura do compasso, apoia-se a ponta-seca
no ponto A e traça-se um semicírculo no alto do
segmento AB.
Repete-se o procedimento para marcar o terceiro
lado do triângulo: abre-se o compasso na medida
do terceiro lado – 6 centímetros – e, apoiando a
ponta-seca no vértice B, traça-se um semicírculo
que se encontre em algum ponto com o traçado
no passo anterior. Trata-se do ponto C.

6

A

A

B

Traça-se um segmento de reta saído de A até o
ponto C e outro saído de B até C. Com isso, está
traçado o triângulo.

Agora, siga esses passos para construir, no
caderno pessoal, um triângulo cujos lados medem
7, 8 e 9 centímetros.
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PÁG. 60

Usando compasso e régua, construa triângulos com base nos dados
abaixo.

Analise os triângulos abaixo usando régua e transferidor. Como podemos
classificar cada um deles? O quadro da página 57 pode ajudá-lo a tirar dúvidas.

A) Um triângulo com lados 4 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros.
B) Um triângulo com lados 5 centímetros, 6 centímetros e 7 centímetros.

B

C) Um triângulo com lados 6 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros.

A

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

D) Um triângulo com lados 10 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros.

Seguindo o procedimento abaixo, construa um triângulo sabendo que um
de seus lados mede 5 centímetros e os ângulos que se apoiam nesse lado
medem 35o e 55o.
A

B

0

1

2

3

4

l

5

l

90
35

A

B
0

0

l

90

55

A

B
0

0

l

C

A

B

Primeiro desenhe, com a ajuda da régua, um segmento AB com
5 centímetros de comprimento.

Em seguida, com o transferidor, marque o ângulo de 55o, a
fim de traçar o terceiro lado do triângulo. Para isso, apoie o
transferidor sobre o segmento AB fazendo coincidir o ponto
médio do transferidor com o ponto B e o ângulo 0o com o
segmento de reta.
Finalmente, marque o ponto C no local onde os dois segmentos
de reta traçados partindo de A e B se encontram.

Agora, siga esses mesmos passos para construir os seguintes
triângulos:
A) Um triângulo cujo lado BC mede 8 centímetros e os ângulos
que se apoiam nesse lado medem 30o e 30o, respectivamente.
B) Um triângulo cujo lado BC mede 6 centímetros e os ângulos
que se apoiam nesse lado medem 60o e 60o, respectivamente.

60
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D

Depois, com o transferidor, marque o ângulo de 35o, a fim
de traçar o segundo lado do triângulo. Para isso, apoie o
transferidor sobre o segmento AB fazendo coincidir o ponto
médio do transferidor com o ponto A e o ângulo 0o com o
segmento de reta.

C

E

Copie as afirmações abaixo no caderno pessoal e assinale verdadeiro ou
falso para cada uma delas.
l

É possível construir um triângulo que tenha um ângulo de 90º e outro de 110º.

l

Os ângulos de um triângulo equilátero medem sempre 60º.

l

l

É possível construir muitos triângulos diferentes se os únicos dados que
tivermos forem as medidas de dois lados.
É possível construir um triângulo com lados 2, 3 e 5 centímetros.

Discuta com suas colegas e seus colegas os motivos pelos quais você
considerou cada frase verdadeira ou falsa.
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adivinhe qual triângulo

TODA A ESTABILIDADE DOS TRIÂNGULOS
OBJETIVOS

INTRODUÇÃO

 aracterizar e identificar um triângulo considerando
C
algumas de suas propriedades.
l 
Ampliar conhecimentos sobre os triângulos,
apropriando-se de critérios para sua classificação e
desenvolvendo procedimentos de construção dessas
figuras ao usar instrumentos de desenho geométrico,
como régua, compasso e transferidor.

As situações de adivinhação de figuras ou corpos
geométricos são um modo interessante para avançar
na análise desses elementos da geometria. Nesse tipo
de problema, apresenta-se às crianças uma coleção
de figuras ou corpos geométricos. Uma pessoa (você,
uma aluna ou um aluno) escolhe um deles, não revela
qual escolheu, e o restante da classe (ou dupla ou
grupo) passa a fazer perguntas para adivinhar qual é.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

l

OBJETOS DE APRENDIZAGEM
 ritérios para classificação de triângulos.
C
Construção de triângulos com base na medida de um
lado e dos ângulos a ele adjacentes.
l 
Construção de triângulos com base na medida dos
três lados.
l 
Uso de instrumentos para o traçado de triângulos –
régua, transferidor e compasso.
l 
Análise e comparação de triângulos.
l
l

TEMPO ESTIMADO
l
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Doze aulas.

Atividades desse tipo aparecem também nos cadernos
dos anos anteriores, no entanto, a seleção das figuras
ou corpos apresentados interfere na complexidade da
proposta e permite abordar diferentes propriedades
geométricas.
Nessa sequência didática, a comparação de diferentes
triângulos visa a sistematização das propriedades
de seus lados e ângulos. À medida que o jogo se
desenvolve, torna-se necessária a utilização de
um vocabulário mais preciso para poder indicar os
atributos a que se quer fazer referência.
As perguntas que as crianças fazem até encontrar
o triângulo selecionado e as respostas dadas se
constituem em material de análise por toda a turma.
Essa análise é a etapa mais importante da sequência
didática e deve ser orientada por você visando
investigar quais foram as perguntas que ofereceram
boas pistas para se aproximar do triângulo
escolhido.
Apropriar-se de procedimentos para a construção
de triângulos – proposta da segunda parte dessa
sequência didática – pode contextualizar situações
de análise de suas características e de compreensão
das relações entre lados e ângulos dessa figura
geométrica. O objetivo é proporcionar às alunas e
aos alunos situações de aprendizagem em que a
construção de triângulos esteja aliada à compreensão
de suas características.
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ATIVIDADES

Separe o material necessário para que todas e todos
possam realizar a atividade. E ajude as duplas na hora
de fazer a dobra e o recorte dos triângulos.

Essa atividade serve para diagnosticar os
conhecimentos prévios das alunas e dos alunos.
Encoraje a turma a testar ideias usando os dois
triângulos de papel. As crianças podem sobrepô-los
para identificar semelhanças e diferenças, compará-los
com uma folha de sulfite inteira e dobrá-los ao meio para
identificar se são simétricos (só o segundo, produzido
com base em um quadrado, é).
Semelhanças: ambos os triângulos possuem um ângulo
reto e um lado igual (o lado menor da folha de papel
sulfite, que se mantém como lado nos dois triângulos).
Diferenças: um dos triângulos tem dois lados iguais – já
que foi feito com base em um quadrado separado em
sua diagonal – e o outro tem todos os lados diferentes.
O triângulo produzido com base em um quadrado tem
dois de seus ângulos iguais – cada um com 45° –, já
que foram construídos com base em metade de dois
ângulos opostos do quadrado.

O propósito dessa atividade é auxiliar a classe
a compartilhar os conhecimentos prévios sobre
triângulos. Por isso, é importante você fazer perguntas
que ajudem as crianças a expor e organizar seus
saberes, como:
l 
O que os dois triângulos têm de semelhante? O
ângulo reto e um lado igual.
l 
Como podemos ter certeza de que os dois
triângulos têm um ângulo reto? Comparando
os dois ao sobrepor um ao outro ou ao comparar o
ângulo reto de cada um com o ângulo reto de uma
página de livro ou folha de papel sulfite.
l 
Tem algum jeito de saber com certeza que os
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dois triângulos têm ângulo reto sem comparar
o papel? Sim, pois ambos os triângulos foram
produzidos com base em um retângulo – o quadrado
é um tipo especial de retângulo – e preservaram um
de seus ângulos sem que fosse preciso cortá-lo.
l 
Como podemos saber que os dois triângulos
têm um lado igual? Comparando os dois ao
sobrepô-los.
l 
Há algum jeito de saber com certeza que os
dois triângulos têm um lado igual sem compará-los? Sim, pois ambos os triângulos preservaram um
dos lados do retângulo que os originou – a folha de
papel sulfite.
Ao final da etapa de socialização, as listas dos grupos
podem ser afixadas num quadro, ou cartaz, para
consulta de todas e todos.

Depois que as alunas e os alunos terminarem a leitura
das regras, não deixe de perguntar sobre dúvidas
e simular uma partida, a fim de que todas e todos
compreendam bem o funcionamento do jogo.

adivinhe qual triângulo

e
É esperado que as alunas e os alunos tragam
dúvidas relativas à comparação de triângulos que
compartilham características entre si. Inicialmente,
as crianças devem trazer perguntas mais gerais,
como: “Tem lados iguais?” ou “Tem um ângulo reto?”,
sem considerar que algumas dessas propriedades
são comuns a mais de uma figura do conjunto dado.
Ou poderão formular perguntas que não estão
relacionadas às características geométricas, como:
“É um triângulo pontudinho?” ou “É o triângulo
gordo?”.
Depois das duas primeiras partidas, uma sugestão é
registrar no quadro todas as perguntas formuladas
e organizar uma discussão coletiva sobre quais
são válidas nesse jogo. Embora a regra seja que só
podem ser feitas perguntas a ser respondidas por
“sim” ou “não”, é muito provável que, inicialmente,
apareçam perguntas do tipo: “Como são seus
lados?”, “Quantos lados iguais tem?”. As crianças
podem chegar à conclusão de que perguntas
iniciadas por “quanto”, “como” e “onde” não podem
ter como resposta “sim” ou “não”. Embora nem
sempre apontem com clareza para as características
abaixo, é possível que tenham percebido que a
semelhança entre triângulos torna necessária uma
maior precisão das perguntas.
l 
Os triângulos 1 e 5 são retângulos – uma vez que
se saiba que o triângulo tem um ângulo reto, é
preciso perguntar sobre os lados para decidir entre
um e outro.
l 
Os triângulos 2 e 6 são obtusângulos – possuem
um dos ângulos maior que 90°. Uma vez que se
saiba que um dos ângulos tem essa característica,
é preciso investigar os lados.
l 
Os triângulos 2, 3, 4 e 5 são isósceles – têm dois
lados e dois ângulos iguais.
l 
O triângulo 7 é equilátero e, portanto, equiângulo.
l 
Os triângulos 1, 6 e 8 são escalenos – têm todos
os lados e ângulos diferentes.
Caso as alunas e os alunos não tenham se aproximado
dessas questões – e a maioria das perguntas do
jogo tenha sido “É o triângulo número tal?” –, não se
preocupe: a partir da próxima atividade, essa questão

será de uso bem limitado e logo o grupo começará a
se aproximar das características dos triângulos para
fazer suas jogadas.

O objetivo dessas novas partidas, propostas na
atividade 7, é dar ao grupo várias oportunidades
de pensar em perguntas que ponham em jogo as
características que diferenciam os triângulos.

O propósito da atividade é fazer com que as alunas e
os alunos observem que as boas perguntas ajudam a
separar alguns triângulos do grupo. Então, destaque
as perguntas feitas nesse sentido ou proponha
perguntas com essas características para a análise
do grupo:
l 
Perguntar se tem um ângulo de 90° é uma
boa questão? Por quê?
l 
Perguntar se tem dois lados iguais ajuda?
Espera-se que as crianças apontem que é preciso
ver no que os triângulos são parecidos – ou
diferentes – para fazer perguntas que ajudem a ir
delimitando subgrupos entre os triângulos, até ser
possível encontrar o triângulo escolhido.
e
O propósito dessas atividades é ajudar as crianças
a planejar algumas boas questões. Para isso, é
importante circular entre os grupos e ir sondando
o que pensaram em perguntar e problematizar com
indagações como as seguintes:
l 
S e vocês souberem que o triângulo tem dois
lados iguais, o que podem perguntar em
seguida?
l 
S e um grupo perguntar se o triângulo tem
90° e eu responder “sim”, o que vocês podem
perguntar em seguida?
Depois dessas atividades, é importante realizar
novas partidas com a turma para que todas e todos
tenham a oportunidade de avançar em sua reflexão
sobre as características dos triângulos.
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O propósito da atividade é convidar o grupo todo a
analisar alguns casos do jogo e assim avançar na
reflexão sobre as características dos triângulos. Por
isso, é importante propor uma instância de troca de
ideias após a resolução individual.
A) Q
 ue pergunta ou perguntas devem ter sido
feitas? Resposta: se o triângulo escolhido tinha dois
lados iguais ou se tinha dois ângulos iguais.
B) Que pergunta o grupo de Cauã pode fazer
agora, na sua vez? Resposta: perguntar se todos os
ângulos são agudos ajuda a restringir o grupo – ficam
de fora o triângulo 2, que tem um ângulo obtuso,
e o triângulo 5, que tem um ângulo reto. Também
pode-se perguntar pelo tamanho dos lados iguais: “Os
lados iguais têm 5 cm (ou 6 cm ou 7 cm)?”.

Aqui as alunas e os alunos devem chegar à conclusão
de que não há uma única pergunta que permita ganhar
o jogo e, a partir daí, analisar as perguntas viáveis. É
possível perguntar se todos os ângulos são agudos
– em caso afirmativo, trata-se do triângulo 8; se um
dos ângulos é reto – em caso afirmativo, trata-se do
triângulo 1; ou se um dos ângulos é obtuso – nesse
caso, trata-se do triângulo 8.

Essa pergunta permite às crianças sistematizar tudo
o que podem dizer sobre um dos triângulos. A troca
de ideias após essa atividade é uma excelente ocasião
para propor uma sistematização coletiva.
QUADRO CONCEITO
Ler uma definição matemática pode ser algo complexo
para as alunas e os alunos. Por isso, vale a pena
retomar o que estudaram até aqui sobre triângulos
estabelecendo relações ao explorar o texto e o triângulo
que o exemplifica. Um bom caminho é ler e discutir
trecho por trecho, traduzindo para uma linguagem
próxima à das crianças. Perguntas como as seguintes
podem ajudar:
l 
Diz aqui, triângulo é uma figura geométrica...
Alguém sabe o que é figura geométrica?
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Elas podem responder que é uma figura formada
por linhas, uma figura que a Matemática estuda,
uma figura como triângulo, quadrado, retângulo...
O importante é trocar ideias e avançar na direção
certa da leitura:
l 
Bom, então vamos continuar... Diz aqui que o
triângulo é delimitado por três segmentos de
reta que não coincidem entre si. O que será que
isso quer dizer? Vamos olhar esse triângulo que
vem como exemplo? Como ele é formado?
Com uma conversa como essa, você ajuda a turma a
“entrar no tema” da sequência didática.

Existem muitas possibilidades de construir um triângulo
com um lado de 5 centímetros e outro de 3. Aqui
estão algumas opções. Um dos principais propósitos
dessa atividade é que as crianças retomem suas
experiências de construção de figuras geométricas –
ou que se iniciem nessa construção. O triângulo dado
como exemplo no quadro conceito com a definição de
triângulo pode ajudar quem tiver dúvidas.

Essa atividade permite discutir quais informações são
necessárias para construir um triângulo com exatidão.
É importante lembrar que há muitos triângulos
possíveis porque não foi informado o tamanho do
terceiro lado (nem os ângulos internos). Peça para cada
criança dizer quanto mede o terceiro lado do triângulo
que produziu.
Sabemos que, para construir um mesmo triângulo, é
preciso saber ao menos o tamanho de um lado e os
ângulos internos. As alunas e os alunos vão construir
esse conhecimento ao longo da sequência didática.
Na socialização das respostas, provavelmente vão
apontar que, se soubessem o valor do lado AC, seria
possível. É recomendável problematizar o papel dos
ângulos: se soubessem o valor dos ângulos, seria
possível que construíssem um mesmo triângulo
sabendo apenas a medida de dois lados? Diga a elas
e a eles que vão testar essa hipótese ao longo das
próximas atividades.

Antes de propor a atividade 16, retome o quadro
com os critérios de classificação dos triângulos,
estudado na primeira etapa da sequência didática. É
importante que as crianças ampliem a compreensão
sobre as relações apresentadas no quadro de forma a
incorporar mais elementos para seguir com os desafios
da sequência didática. Por isso, vale explorar esses
triângulos com a turma, construindo-os no quadro e
examinando, com ajuda da régua, do compasso e do
transferidor, as características que os definem.
Espera-se, com essa atividade, que as crianças se
apropriem de um procedimento para construir triângulos
usando régua e compasso. Vale sugerir uma leitura
conjunta dos passos para tirar dúvidas – além disso,
caso haja necessidade, você pode construir no quadro
o triângulo dado como exemplo no livro. Quando as
crianças começarem suas construções, é importante
ajudá-las a abrir o compasso, medir os segmentos na
reta e traçar os semicírculos para encontrar o terceiro
vértice do triângulo.

A ideia é exercitar o procedimento tematizado na
atividade 16. É importante pedir às alunas e aos alunos
que alternem na dupla as funções de quem orienta e
quem executa o desenho, de forma que cada uma e cada
um sejam responsáveis por desenhar dois triângulos.
Na socialização das produções, incentive as crianças a
contar como fizeram e que dúvidas tiveram.

A intenção aqui é garantir que as crianças se apropriem
de um procedimento para construir triângulos usando
régua e transferidor. A sugestão é fazer uma leitura
conjunta dos passos para tirar dúvidas – além disso,
caso haja necessidade, você pode construir no quadro
o triângulo dado como exemplo. Quando todas e todos
começarem suas construções, é importante ajudá-las
e ajudá-los a usar o transferidor, fazer coincidir o ponto
médio com o vértice em questão e marcar o ponto pelo
qual passa o segmento de reta que formará o segundo
ou o terceiro lado do triângulo. Além disso, é importante

orientar a turma a alternar na dupla as funções de quem
orienta e quem executa o desenho, de forma que cada
uma, ou cada um, seja responsável por desenhar um
triângulo.

Essa atividade propõe que as crianças usem o
procedimento de medir lados com a régua e usar o
transferidor para outro fim: analisar triângulos. Na
socialização das produções, é importante conversar
sobre as duas classificações possíveis – segundo os
lados e segundo os ângulos.
e
Essas atividades permitem que as crianças sistematizem
saberes que circularam ao longo da sequência didática.
É interessante demorar-se na troca de ideias, consultar
o quadro da página 57 do Caderno do Aluno e propor a
construção de novos triângulos para tirar dúvidas.
l 
A primeira afirmação é falsa, pois a soma dos
ângulos internos de um triângulo é 180º, e 90º mais
110º dá 200º.
l 
A segunda afirmação é verdadeira, pois o fato de
todos os lados serem iguais exige que o ângulo entre
eles também seja.
l 
A terceira afirmação é verdadeira, como foi visto na
atividade 1.
l 
A quarta afirmação é falsa porque os lados com 2 e
3 centímetros, somados, têm a mesma medida do
terceiro lado (5 centímetros), ou seja, as duas linhas
ficariam sobrepostas.
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A PROBLEMÁTICA DAS FRAÇÕES

Para dividir 23 chocolates entre 5 crianças, Giovana pensou o seguinte:

DIVIDIR 23 CHOCOLATES ENTRE 5
DÁ 4 CHOCOLATES PARA CADA UMA, POIS
4 X 5 = 20. ENTÃO, SOBRAM 3 CHOCOLATES. CORTO

Um chocolate foi dividido em partes iguais para 5 crianças. Que quantidade
de chocolate cada criança recebeu? No caderno pessoal, represente essa
quantidade usando frações.

CADA UM DOS 3 CHOCOLATES QUE SOBRARAM
EM 5 PARTES E ENTREGO UMA PARTE DE CADA

Três chocolates foram divididos igualmente entre 4 crianças.
Veja abaixo as formas com as quais Bento e Rosane resolveram esse problema
e analise se as duas divisões têm resultados equivalentes ou não.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

CHOCOLATE PARA CADA CRIANÇA.

GIOVANA

Para dividir 23 chocolates entre 5 crianças, Ítalo pensou assim:

É só repartir cada um dos 3 chocolates
em 4 partes iguais e dar a cada criança
uma parte de cada chocolate.

DOU 4 CHOCOLATES PARA
CADA CRIANÇA ASSIM COMO GIOVANA, MAS
CORTO CADA UM DOS 3 CHOCOLATES RESTANTES
PELA METADE E DOU UMA METADE PARA CADA

BENTO

CRIANÇA; DEPOIS, DIVIDO A ÚLTIMA METADE
EM 5 E ENTREGO UMA PARTE

,
Da certo se você partir ao meio 2
dos 3 chocolates e dar uma metade
a cada criança, e, depois, partir o
terceiro chocolate em 4 e dar uma
parte a cada criança.

ROSANE

A) Represente no caderno pessoal, usando frações, cada uma dessas formas
de repartir.
B) Discuta com seu grupo se são equivalentes ou não as expressões fracionárias
correspondentes a cada forma de divisão.

PARA CADA UMA.

ÍTALO

l

Verifique se as divisões de Giovana e Ítalo são ou não equivalentes. Depois, anote
no caderno pessoal as expressões fracionárias que surgem em cada divisão,
verifique e argumente se elas são ou não equivalentes. Se você achar que as
expressões são equivalentes, encontre uma forma de passar de uma para outra.

Cauã, Isabel, Giovana e Ítalo procuraram juntos uma forma para dividir 8
chocolates entre três crianças: decidiram que 6 chocolates seriam divididos pela
metade e 4 metades foram entregues para cada uma. Depois, os 2 chocolates
restantes foram cortados em 3 partes cada um e duas dessas partes foram
entregues a cada criança.
A) Procure outras formas de dividir que sejam equivalentes a essa.

Julio Cezar Rosa de Jesus
E.M. Rui Barbosa
Souto Soares
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B) Anote no caderno pessoal as expressões fracionárias que surgem e pense
como você poderia explicar que todas são expressões equivalentes e
representativas da mesma quantidade.
5º ANO
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PÁG. 67

PÁG. 66

Dividiram-se 5 kg de balas em saquinhos de 12 kg, 14 de kg ou 18 de kg.
Na tabela abaixo, seguem as divisões feitas, mas faltam alguns dados. Copie a
tabela no caderno pessoal e complete-a com os dados que faltam.

Copie no caderno pessoal as divisões abaixo e transforme-as em frações.
O exemplo da primeira linha pode ajudar nessa tarefa.
A) 3 : 8

3
8

B) 7 : 10
C) 4 : 5

BALAS DE DIFERENTES SABORES

SAQUINHOS

(1 KG PARA CADA SABOR)

1
2

DE

morango

1

hortelã

1

limão

1

maçã

0

laranja

0

KG

SAQUINHOS
DE

1
4

DE KG

1

SAQUINHOS
DE

1
8

DE KG

2

Copie o quadro abaixo no caderno pessoal e complete as células que estão
vazias.

SE VOCÊ TIVER

PODE REGISTRAR NA
FORMA DE DIVISÃO

OU NA FORMA
DE FRAÇÃO

OU NA FORMA DE UM NÚMERO
INTEIRO OU UMA FRAÇÃO
EQUIVALENTE

6 para dividir
entre 8

6:8

6
8

3
4

0
0
4
3

Para a decoração de uma festa na escola, a professora pediu às alunas e
aos alunos que cortassem pedaços de 14 de m de fita para fazer enfeites e deu
a cada criança um rolo para isso. Com seu rolo de fita, Jamile conseguiu cortar
exatamente 8 pedaços. Wesley conseguiu cortar 6 com o seu, e Ítalo, 5. Não
sobrou fita para nenhuma criança. Qual era o comprimento do rolo de cada uma?
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D) 2 : 6

2 para dividir
entre 4
6 para dividir
entre 4
12 para dividir
entre 24
25 para dividir
entre 5
37 para dividir
entre 8

Colabore com sua turma para escrever uma síntese do que vocês
aprenderam até agora sobre frações e formas de repartir usando frações.

Na atividade 2, foram divididos igualmente 3 chocolates entre 4 crianças.
Que fração representa essa divisão? 43 ou 34 ?

E se fossem 5 chocolates divididos igualmente entre 7 crianças? Qual
fração representaria essa divisão? 75 ou 57 ?
66
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PÁG. 69

PÁG. 68

I) Observe como cada um foi dividido e anote no caderno pessoal a fração que
corresponde a essa divisão:

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

A)

C)

B)

D)

Anote verdadeiro ou falso no caderno pessoal para cada item abaixo:
A)

1
2

pode ser representado como 50%.

B)

1
2

pode ser representado como 20%.

C)

1
4

pode ser representado como 25%.

D)

1
4

pode ser representado como 40%.

E)

10
100

F)

1
10

G)

30
100

H)

3
10

I)

II) Compare as figuras A e B. A área pintada é igual nas duas? Depois, faça
o mesmo com as figuras C e D. Podemos dizer que a divisão proposta na
figura B é outra forma de representar a divisão proposta na figura A? E com
as figuras C e D, podemos dizer o mesmo?

PORCENTAGEM
Consiste numa fração em que o denominador é 100 e é representada pelo símbolo
%. Ela indica uma proporção. Por exemplo,
a proporção de meninos e a de meninas no
total de estudantes da classe, a proporção
de desconto com relação a um preço original, a proporção de crescimento da população a cada ano.

68

20%

DESCONTO
APROVEITE

1
2

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Todos os quadrados abaixo são exatamente do mesmo tamanho, mas
foram divididos de forma diferente.
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pode ser representado como 10%.

pode ser representado como 10%.
pode ser representado como 30%.

pode ser representado como 30%.

pode ser representado como

50
.
100

J)

1
2

pode ser representado como

20
.
100

K)

1
4

pode ser representado como

25
.
100

L)

1
4

pode ser representado como

40
.
100

ATÉ O FINAL DE 2018,

51,2% DA POPULAÇÃO
MUNDIAL ESTARÁ USANDO
A INTERNET, APONTOU
A FRANCE PRESSE

TAXA DE CRESCIMENTO
DA POPULAÇÃO BRASILEIRA

Breno Borges da Silva
E.M. Rui Barbosa
Cafarnaum

0,8% MUDANÇA ANUAL (2017)
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PÁG. 71

PÁG. 70

A
AGOR

BICICLETA ARO 18
REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

R$ 400,00

COM

DE
20%
NTO

DESCO

Yasmin, sabe como eu fiz para ver o preço
com desconto? Dividi 400 por 100 e deu
4, para achar 1%. Daí eu multipliquei por 20
e deu 80. Se o desconto é de R$ 80,00, é
só tirar de R$ 400,00 que a gente acha o
preço: R$ 320,00.

EVERTON

Outro uso comum das porcentagens ocorre na descrição de processos
das ciências naturais e sociais. Os itens abaixo empregam a porcentagem para
apresentar informações sobre o desmatamento, a reprodução de espécies
ameaçadas de extinção e o reajuste do salário mínimo. Converse com suas
colegas e seus colegas sobre o que quer dizer cada um desses dados:
A) No século XX, a Mata Atlântica passou por intenso desmatamento, restando
menos de 10% da cobertura vegetal original.
B) O número de ninhos para todas as espécies de tartarugas marinhas no país
continua aumentando. Dados do Projeto Tamar indicam que, entre 2004 e
2011, o crescimento anual no número de ninhos de tartarugas-cabeçudas
foi de 4,6%, de tartarugas-de-pente foi de 5,7% e de tartarugas-oliva foi de
12,3%.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Porcentagens são muito utilizadas para anunciar descontos em produtos
à venda. Veja como Everton e Yasmin resolvem o problema abaixo e escolha
uma dessas formas de solução para responder, no caderno pessoal, aos itens
A, B e C.

C) A partir de 1º de janeiro de 2019 passou a valer o novo salário mínimo:
R$ 998,00. O reajuste em relação ao valor anterior foi de 4,61%, equivalente
a R$ 44,00, o que permitiu repor as perdas com a inflação.

O preço de uma bola de basquete é R$ 50,00. Calcule e escreva no caderno
pessoal o preço final para o consumidor se tivermos os seguintes descontos:
A) 50%.

C) 10%.

B) 25%.

D) 20%.

Eu fiz de um jeito parecido, Everton,
,
so que dividi 400 por 10, para achar
,
10%. Dai deu 40 e eu multipliquei por
2 para achar 20%. Deu que 20% do
preço da bicicleta é R$ 80,00, fiz
,
como você e subtrai do preço antigo
e deu R$ 320,00 também.

YASMIN

A) Queima total para reforma da loja: brinquedos com 50% de desconto. Bolas
de futebol de R$ 40,00 por...
B) Trajes de banho com 25% de desconto. Maiôs de R$ 30,00 por...

Felipe Souza Rosa
Limoeiro
Boa Vista do Tupim

C) 10% de desconto nas compras a vista. Fogão quatro bocas de R$ 400,00
por...
70
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PÁG. 73

PÁG. 72

Veja a troca de ideias entre Karin e João Marcelo para resolver o problema
abaixo e, depois, responda no caderno pessoal às questões.

Numa folha à parte, invente um problema em que apareça o cálculo de
porcentagens, anote a resposta e troque com uma colega ou um colega de sala.
Em seguida, resolva o problema proposto por sua colega ou seu colega.

“Recebi 20% de desconto na compra de um aparelho de som e,
com isso, paguei R$ 320,00. Qual era o preço sem o desconto?”

João Marcelo, tive uma ideia para resolver
esse problema: é só a gente dividir 320 por
80 para achar 1%, porque R$ 320,00 já é o
preço com desconto.
Veja só, 320 : 80 = 4, daí fiz 20 x 4, que dá
80, e achei o preço sem desconto: R$ 400,00.

KARIN

,
Acho que da certo do seu jeito, fiz
parecido e achei o mesmo resultado:
dividi 320 por 8 para achar 10%, deu
40. Como 20% é o dobro de 10%, enta~o,
calculei o dobro, que deu 80, e somei
com o preço com desconto. Também
achei R$ 400,00.

JOÃO MARCELO

A) Escreva a fração que representa a parte pintada do retângulo:

B) É certo dizer que

1
2

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO
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Observe a parte pintada das figuras geométricas abaixo e responda às
questões no caderno pessoal.

da área do retângulo foi pintada? Explique.

A) Os procedimentos de Karin e João Marcelo estão corretos?
B) Se o desconto tivesse sido de 10% e o preço final fosse R$ 360,00, qual
teria sido o preço original?

Use um dos procedimentos discutidos na atividade 14 para responder ao
problema abaixo:
“Compareceram à última reunião de uma cooperativa 210 pessoas, mas
foi registrado na ata que 30% dos sócios faltaram. Quantas pessoas
teriam comparecido se 100% dos sócios estivessem presentes?”
72
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O retângulo abaixo representa 14 de uma figura. Considerando que os lados
menores deste retângulo medem 1 cm e que os lados maiores medem 4 cm,
desenhe no caderno pessoal a figura inteira e depois responda: há uma única
forma possível para montar começando dessa parte?
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PÁG. 75

PÁG. 74

Copie as figuras abaixo numa folha e, em seguida, pinte
Use a régua para ajudar a decidir como fazer cada divisão:

1
3

de cada uma.

Este triângulo representa

1
8

da figura inteira.

A)

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Como era o formato da figura?
Resposta de Bento
B)

Resposta de Aline
Veja como cada criança representou
representação estão corretas? Explique.

1
4

do retângulo. Todas as formas de

Aline representou assim:

Bento representou assim:
Qual deles está certo?
Luís representou assim:

É possível pintar

5
8

deste retângulo sem traçar outras linhas? Explique.

Rosane representou assim:
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PÁG. 77

PÁG. 76

Copie a reta numérica no caderno pessoal e localize

0

1
4

e

1

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Copie a reta numérica no caderno pessoal e localize nela

0

Os dois quadrados abaixo, iguais a este em medidas, estão divididos em partes
de 14 . Veja se a comparação entre os quadrados e suas partes de 14 ajuda você
a descobrir quanto valem as partes do quadrado acima.

3
.
4

2
3

e

2
.
6

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Que fração representa cada parte do quadrado?

1

Copie a reta numérica no caderno pessoal e localize

0

1

1
, 34
4

e

5
.
4

2

Copie no caderno pessoal o quadro abaixo e complete as células que estão
faltando.

O segmento abaixo representa

1
5

QUANTIDADE
DE QUEIJO (KG)

3
4

PREÇO (REAIS)

6,60

1
2

1

2

3
8

da linha original. Qual o tamanho da linha?

Copie o quadro abaixo no caderno pessoal e complete as células que estão
em branco.

Copie a linha abaixo no caderno pessoal e divida-a em segmentos que
representem 12 linha, 14 da linha e 28 da linha.
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QUANTIDADE DE
CAFÉ (KG)

1
8

PREÇO (REAIS)

0,5

1
4

1
2

1

3
4
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OBJETIVOS

INTRODUÇÃO

 bservar os diferentes significados associados aos
O
números racionais.
l 
Ampliar ideias e relações acerca do uso desses
números.
l 
Construir procedimentos de cálculo adequados para
resolver problemas envolvendo os números racionais.

Os números racionais costumam ser considerados por
professoras e professores um conteúdo difícil de ser
ensinado; e, por alunas e alunos, difícil de aprender.
Ainda que essas representações tenham a ver com
a complexidade do tema – que exige relativizar um
modo de pensar a Matemática até então adequado
aos números naturais e construir um conjunto de
regularidades e certezas que façam sentido para o
trabalho com outro conjunto numérico –, parte dessa
dificuldade reside na tentativa recorrente de dissimular
essa complexidade nas propostas de ensino. Isso
porque, na busca de um primeiro contato fácil com os
racionais, muitas vezes mascara-se seu real sentido.
Isso não quer dizer que o conteúdo seja inacessível às
crianças, mas, sim, que sua complexidade deve ser
enfrentada por meio do trabalho com problemas que
deem sentido a ele.

l

OBJETOS DE APRENDIZAGEM
 úmeros racionais associados às ideias
N
de parte-todo.
l Quociente.
l Medida.
l N úmero.
l 
Operador multiplicativo.
l

TEMPO ESTIMADO
l

Quinze aulas.

No artigo “Las Fracciones” (In: KURSROK, Liliana, coord.,
Enseñar Matemática en la Escuela Primaria – Serie
Respuestas. Buenos Aires: Editorial Tinta Fresca, 2006),
os pesquisadores Héctor Ponce e María Emilia Quaranta
afirmam que as frações “remetem a uma ampla gama
de significados. Por exemplo, podem ser o resultado
de uma repartição, uma medição, uma relação entre
partes e o inteiro, podem indicar uma porcentagem, uma
constante num problema de proporcionalidade etc. Por
isso, a noção de fração é complexa, já que se enriquece
à medida que se ‘transitam’ diferentes temas e, ainda
que alguns dos significados já estejam disponíveis para
os alunos, isso não garante que outros sentidos também
estejam. Haverá de se pensar numa abordagem de longo
prazo que permita a eles visitar os diversos sentidos”.
Tendo isso em mente, ao planejar essa sequência
didática, considerou-se importante apresentar problemas
em que os racionais aparecem em determinado contexto,
analisar com a turma o que particulariza esses problemas
– o que eles têm de semelhante entre si – e discutir
procedimentos válidos de resolução.
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ATIVIDADES

Essa questão foi pensada com o duplo objetivo de
permitir que você possa observar como as alunas e
os alunos resolvem o problema, se precisam desenhar
para representar quanto cada criança recebeu ou se
representam diretamente com uma fração.
No momento da socialização dos resultados, você
pode aproveitar para proporcionar uma primeira
conversa sobre frações. Esse momento tem como
propósito permitir que as crianças se aproximem de
uma ideia compartilhada de frações, na qual possam
se apoiar para resolver os desafios propostos ao
longo das atividades seguintes. Por isso, considere o
levantamento de conhecimento prévio mais como um
indicativo de quem precisará de um acompanhamento
mais próximo e de bons agrupamentos que podem ser
feitos ao longo do trabalho.

Lembre-se de que, para resolver essa questão, é
preciso dividir um chocolate em cinco partes iguais e
que, na Matemática, há números para registrar essa
quantidade (as frações). Diga também que cada um
procurou registrar em sua resposta que se trata de
um inteiro dividido em cinco partes, ou seja, que isso
1
corresponde a 5 do chocolate. É importante, nesse
1
momento, definir que 5 é uma quantidade tal que a
1
multiplicação por 5 equivale a 1. E que, se fosse 4 ,
seriam necessárias quatro vezes essa quantidade
para obter 1. Assim, sugira que as alunas e os alunos
pensem outros exemplos dessa regularidade, até que
todas e todos tenham se familiarizado com a ideia e
você considere que podem utilizá-la como ferramenta
na resolução de problemas.

Essa atividade propõe um desafio importante. Por isso,
leia o enunciado com a turma no início do trabalho
e discuta com os grupos que eles devem procurar
entender como Bento e Rosane resolveram o problema
da divisão dos chocolates e que uma boa maneira de

fazer isso é pensar como cada grupo representaria
essa divisão usando frações. Depois, devem procurar
pensar sobre o item B e discutir se as formas de
Bento e Rosane são ou não equivalentes, ou seja, se
cada criança recebe ou não a mesma quantidade de
chocolate após as repartições.
É possível que as crianças aceitem as duas formas
como válidas ao ler o enunciado, mas tenham
dificuldade em representar essas formas com frações
e em julgar sua equivalência. Para ajudá-las, você pode
propor uma pausa após um tempo de trabalho em
grupo – uma boa medida desse tempo é quando todos
os grupos já fizeram suas tentativas de resposta para
o item A – e pedir que ditem, no formato de frações,
como registrar a divisão dos chocolates da forma de
Bento e na de Rosane:
1
1
1
1
1
3 de 4 para a primeira divisão e 2 e 4 (ou 2 + 4 )
para a segunda.
É importante, nesse momento, compartilhar com a
1
classe que 3 de 4 pode ser nomeado também como
3
. À medida que forem surgindo expressões do
4
1
tipo m vezes n ao longo da sequência didática, vá
m
introduzindo a notação n (quanto a isso, é importante
dizer que não se espera que se utilize essa forma de
notação com a turma e, sim, a notação produzida no
problema em questão – essa forma geral de notação
está aqui apenas para compartilhar com você que tipo
de regularidade se comunica para as crianças).
Após compartilhar e validar com todas e todos as formas
de registrar as duas divisões usando frações, vale a pena
seguir coletivamente na análise para verificar se 3 de
1
1
1
é equivalente ou não a 2 mais 4 . É provável que as
4
crianças, a princípio, procurem testar essa equivalência
“acomodando” pedacinhos debaixo uns dos outros.
Esse é um procedimento que pode ser aceito como um
princípio de resposta, mas não como a resposta final.
Para ajudá-las a avançar em sua argumentação, pode-se
propor perguntas como as seguintes:
2
l 
Vocês viram que 4 “cabem” exatamente no
espaço ocupado por meio chocolate? Então,
2
1
podemos dizer que 4 é equivalente a 2 ? Quem
consegue propor isso na forma de frações?
l 
Como podemos representar com frações a
1
metade de um inteiro dividido em duas partes? 2 .
PROFESSOR – 5º ANO
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 a metade de um inteiro dividido em quatro
E
partes, como a gente representa, usando
2
frações? 4 .
1
2
l 
Então podemos considerar que 2 e 4 são duas
formas de representar a mesma quantidade de
chocolate?
l

Essa atividade permite retomar a reflexão sobre
o problema da equivalência ou não de expressões
fracionárias (no caso, as duas são equivalentes). Dessa
vez, o que está em jogo é a possibilidade de discussão
sobre um conjunto de conexões entre quintos e
décimos. O objetivo é que as crianças possam pensar
sobre o que acontece quando se divide uma metade
em 5 partes iguais, sobre quantas dessas partes são
necessárias para formar um chocolate inteiro, até que
1
1
1
cheguem à conclusão de que 5 de 2 equivale a 10 .

Essa atividade propõe a discussão de uma divisão de
8 chocolates entre 3 crianças na qual a parte de cada
1
1
criança corresponde a 4 vezes 2 mais 2 vezes 3 . É
1
2
esperado que a turma compreenda que 4 de 2 mais 3
pode ser expresso mais sinteticamente como 2
2
e 3 . Também é provável que as crianças proponham
como forma de divisão a repartição equitativa de 8
1
8
por 3, ou seja, 8 x 3 ou 3 , o que significa partir
os 8 chocolates em 3 partes iguais e entregar um
pedacinho de cada chocolate para cada criança.
Proponha uma comparação coletiva entre esses dois
modos de repartir os 8 chocolates entre 3 crianças
2
8
para comparar 2 e 3 com 3 . Para isso, é preciso
estabelecer, com a participação da turma, que:
3
6
1 é o mesmo que 3 ; 2 é o mesmo que 3 ; e, portanto,
6
2
8
mais 3 é o mesmo que 3 .
3
Ao fazer isso, é interessante destacar que no
trabalho com números racionais existem expressões
numéricas equivalentes (maneiras de expressar a
mesma quantidade) e que uma forma de estabelecer
a equivalência entre elas é transformar uma
das expressões em outras equivalentes até que
se obtenha a que se deseja alcançar (como ao
3
transformar 1 em 3 ).
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Essa atividade foi planejada para que as alunas e os
alunos tenham a oportunidade de pensar diferentes
formas de repartir, compondo uma quantidade
fracionária com a soma de outras, ou seja, refletindo
sobre o tema das equivalências entre expressões
fracionárias. É interessante examinar coletivamente
a segunda linha da tabela, analisando as informações
que traz e pensando no tema das equivalências, antes
de as crianças se dedicarem a responder as questões
apresentadas nas demais linhas.
Você pode fazer isso lendo junto a primeira linha e
identificando que a primeira coluna traz os diferentes
sabores de balas e a informação de que há 1 kg de
cada sabor. Prosseguindo na primeira linha, chame
a atenção para o fato de haver uma coluna com
1
a distribuição em saquinhos de 2 kg, que já está
preenchida, e duas colunas com saquinhos de
1
1
de kg e 8 de kg com lacunas a preencher. Em
4
seguida, é interessante ler a segunda linha e observar
com a turma como as balas de morango foram
divididas:
1
l 
Vejam, foi feito um saquinho de 2 kg, um
1
1
saquinho de 4 de kg e um de 8 de kg.
1
Como aqui já tem 2 kg, a tabela está
1
2
1
indicando que 4 + 8 é igual a 2 kg.
1
1
Nós vimos no exercício 2 que 4 + 4 é igual
1
1
1
a 2 . Então, duas vezes 8 dá 4 ?
Quem ajuda a explicar por quê?
Essa decisão de se deter analisando o que está
implícito no preenchimento do início da tabela vai dar
às crianças elementos suficientes para enfrentar o
desafio de preencher as demais linhas.
Na terceira linha, a das balas de hortelã, como já
existem informações de que há um saquinho de
1
1
kg e 0 saquinho de 8 , o desafio se encontra em
2
1
responder quantos saquinhos de 4 de kg equivalem
1
a 2 kg.

1
3

1

1

Na quarta linha, a das balas de limão, o desafio é
semelhante, mas agora é preciso saber quantos
1
1
saquinhos de 8 de kg equivalem a 2 kg.

, 4 ou 5 são partes de uma unidade tal que 2, 3, 4
ou 5 partes iguais a essa, respectivamente, equivalem
à unidade.

Na quinta linha, a das balas de maçã, está a informação
1
de que não há nenhum saquinho de 2 kg e há 4 de
1
de kg (que, ao resolver a linha anterior, já se sabe
8
1
que equivalem a 2 kg). Trata-se de descobrir, então,
1
1
quantos saquinhos de 4 de kg equivalem a 2 kg.

Retome a discussão da atividade 4 para problematizar
8
1
que 3 pode ser pensado como 8 x 3 ou como
resultado de 8 dividido por 3.

Na sexta e última linha, a das balas de laranja, temos 0
1
1
saquinho de 2 kg e 3 saquinhos de 4 de kg. O desafio
1
é descobrir quanto falta para 1 kg (falta 4 ) e quantos
1
saquinhos de 8 de kg equivalem a essa quantidade.

O propósito desse problema é convidar a turma a
continuar refletindo sobre a necessidade de compor
uma quantidade como soma de outras. No momento
de socializar, é possível que se estabeleçam as
seguintes relações para descobrir a medida recebida
1
1
por Jamile: 4 de 4 correspondem a 1, então 8 de 4
correspondem a 2.
Ao pensar sobre a medida de Wesley, não deixe de
estabelecer relações com o problema 5, já que a tabela
2
preenchida naquela atividade aponta 4 como equivalente
1
a 2 . Para pensar a medida de Ítalo é mais simples, pois,
4
1
quando se separa 1 m ( 4 ), só resta 4 de m.

Até aqui a turma observou várias regularidades
sobre as frações em um contexto de repartição. É
recomendável registrar essas observações na forma
de uma lista de conclusões para que fiquem disponíveis
para consulta de todas e todos. Para ajudar as crianças
nessa tarefa, você pode fazer perguntas como:
l 
Se dizemos que um inteiro foi dividido em
1
partes de 4 , quantas partes dessa são
necessárias para formar um inteiro? 4.
1
1
1
l 
E se fossem partes de 3 , de 2 , de 5 , e assim
por diante? Respectivamente, 3, 2 e 5.
Siga questionando com diferentes frações desse tipo
1
até que as crianças cheguem à conclusão de que 2 ,

Retome a discussão da atividade 3 para problematizar
1
1
que 5 de 2 é uma parte tal que se necessitam 5
dessas partes para completar um meio. Então, são
necessárias 10 dessas partes para se conseguir um
1
1
1
inteiro, o que leva a concluir que 5 de 2 é igual a 10 .
Uma mesma quantidade pode ser representada com
números diferentes, como foi visto para resolver a
1
2
1
atividade 5 (1 kg = 2 kg + 4 de kg, ou 1 kg = 2 kg +
4
2
4
de kg, ou 1 kg = 4 de kg + 8 de kg etc.).
8
Por fim, é possível interpretar a fração como resultado
de uma divisão na qual o dividendo é o numerador, e o
divisor, o denominador.

Essa atividade retoma uma divisão apresentada
no início da sequência didática para seguir na
problematização proposta na questão anterior:
pensar na fração como resultado de uma divisão
na qual o dividendo é o numerador e o divisor é o
numerador. Caso a turma não tenha chegado a essa
formulação na discussão proposta na questão 7,
questione como escrever essa situação na forma
de uma conta de divisão: 3 chocolates divididos
igualmente entre 4 crianças. Oriente-as a buscar a
3
alternativa certa ( 4 ) e, ao comentá-la, sistematize
essa regularidade sobre as frações: a escrita da
fração faz referência ao resultado de uma divisão
na qual o dividendo é o numerador, e o divisor, o
denominador.

Essa atividade permite retomar a interpretação
da fração como quociente de uma divisão.
Considere utilizá-la para observar se todas e todos
compreenderam essa questão. Para isso, além de
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A)

observar a classe no momento da resolução, vale a
pena, durante a socialização do resultado, comentar:
l 
Como eu sei qual número vai ser escrito como
denominador?
O objetivo é que as crianças apontem que, se os
chocolates foram divididos entre 7, teremos uma
fração de sétimos. A quantidade do chocolate dividido
entraria no numerador, e o número de pessoas pelo
qual foi feita a divisão seria o denominador.

O propósito dessa atividade é pôr em uso a
regularidade observada sobre as frações. O item D
permite retomar a questão das equivalências. Por isso,
na socialização, uma sugestão é perguntar se é possível
2
1
escrever 6 na forma de uma fração equivalente ( 3 ).

Esse quadro permite sintetizar as relações entre
frações e a divisão de números naturais e retomar a
questão da equivalência.

C)

20%
DESCONTO
20%
20%
APROVEITE
DESCONTO

D)

Essa atividade introduz frações de denominador
100, numa situação de comparação natural com
frações equivalentes. O propósito é favorecer o
estabelecimento de relações e um primeiro olhar para
porcentagens, de forma vinculada ao processo de
aprendizagem que vem acontecendo até aqui.
Na socialização das respostas, além de conversar
sobre as relações de equivalência, é importante
compartilhar com a turma que há outra forma de
representar as porcentagens: com o sinal %.
50
50
Assim, 100 pode ser escrito como 100 ou como 50%.
Gabarito:
50
I. A) 100 ; B)

1
2

; C)

25
100

; D)

1
4

.

II. Sim, A e B são frações equivalentes,
assim como C e D.

PODE REGISTRAR NA
FORMA DE DIVISÃO

OU NA FORMA
DE FRAÇÃO

OU NA FORMA DE UM NÚMERO INTEIRO
OU UMA FRAÇÃO EQUIVALENTE

6:8

6
8

3
4

2:4

2
4

1
2

6 para dividir
entre 4

6:4

6
4

12 para dividir
entre 24

12 : 24

12
24

SE VOCÊ TIVER

6 para dividir
entre 8
2 para dividir
entre 4
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B)

1

2
ou
4

1

6
ou
12

1
(por exemplo)
2
3
2
1
ou 4 ou 2
6

(por exemplo)

25 para dividir
entre 5

25 : 5

25
5

5

37 para dividir
entre 8

37 : 8

37
8

4 8 (por exemplo)
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7

DESCONTO

APROVEITE
APROVEITE

ATÉ O FINAL DE 2018,

51,2%
ATÉ O FINALDADEPOPULAÇÃO
2018,
MUNDIAL ESTARÁ USANDO
ATÉ O FINAL
DE 2018,
51,2%
POPULAÇÃO
A INTERNETDA
, APONTOU
MUNDIAL
ESTARÁ
USANDO
51,2%
POPULAÇÃO
A FRANCE
PDARESSE
ESTARÁ
USANDO
AMUNDIAL
INTERNET
, APONTOU
A
INTERNET
,
APONTOU
A FRANCE PRESSE
A FRANCE PRESSE

TAXA DE CRESCIMENTO
DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
TAXA DE CRESCIMENTO
TAXA
DE CRESCIMENTO
0,8%
MUDANÇA
ANUAL
(2017)
DA POPULAÇÃO
BRASILEIRA
DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
0,8% MUDANÇA ANUAL (2017)
0,8% MUDANÇA ANUAL (2017)

QUADRO CONCEITO
É fundamental explorar o quadro conceito sobre
porcentagem com as alunas e os alunos, detendo-se em comentar os exemplos que aparecem nas
ilustrações, pois a porcentagem é um conceito de
maior complexidade, já que ao mesmo tempo é um
modo de representar a fração de uma quantidade e
também uma forma de calcular a proporcionalidade
direta. Além disso, trata-se de um conceito relevante
devido ao amplo uso que a sociedade faz dele. Por
isso, além do trabalho didático para que a turma
disponha de estratégias sólidas para resolver
problemas com porcentagem, é preciso também ajudar
as crianças a estabelecer rapidamente a equivalência
entre porcentagens de uso comum e frações mais
simples – por exemplo, saber que 25% de uma
1
quantidade equivale a 4 dela; saber que 50% de
1
uma quantidade equivale a 2 dela; saber que 10%
1
de uma quantidade equivale a 10 dela.

Essa atividade propõe que as alunas e os alunos
relacionem informações apresentadas na questão
12 e no quadro conceito para partir de dados
conhecidos a fim de descobrir novos dados, como
as representações fracionárias de 10% e 30%. Na
socialização dos resultados, em caso de dúvidas
nos itens A, B, C, D, I, J, K e L, retome a questão
12 e verifique se todas e todos entenderam as

equivalências discutidas ali e a partir dela confira
as respostas desses itens. Em caso de dúvidas
no item E, vale a pena retomar a própria leitura da
porcentagem “dez por cento”, lembrar que no quadro
há a informação de que porcentagens são frações
de denominador 100 e perguntar:
l 
Como escrevo essa porcentagem na forma de
fração?
l 
Eu sei que o numerador é 100, que número
entra como numerador?
1

Com base nessa escrita problematize se 10 é fração
10
equivalente de 100 . Esse percurso permite discutir
as dúvidas que aparecerem quanto aos itens F, G e
H, também. Trata-se de ajudar a turma a encontrar
pistas que orientem a escrever rapidamente uma
porcentagem na forma de fração. Com isso, as
crianças se habituarão a procurar equivalências para
escrever essa fração de forma mais simples.
Gabarito:
A)	( V )
B)	( F )
C)	( V )
D)	( F )
E) ( V )
F)	( V )
G)	( V )
H) ( V )
I)	( V )
J) ( F )
K)	( V )
L) ( F )

1
2
1
2
1
4
1
4
10
100
1
10
30
100
3
10
1
2
1
2
1
4
1
4

pode ser representado como 50%.
pode ser representado como 20%.
pode ser representado como 25%.
pode ser representado como 40%.
pode ser representado como 10%.
pode ser representado como 10%.
pode ser representado como 30%.
pode ser representado como 30%.
pode ser representado como
pode ser representado como
pode ser representado como
pode ser representado como

50
.
100
20
.
100
25
.
100
40
.
100

Essa atividade propõe que as crianças analisem
dois procedimentos para cálculo de porcentagens
e escolham o que lhes parece melhor para resolver
problemas que envolvem esse cálculo. Por isso, é
importante discutir coletivamente os procedimentos
de Everton e Yasmin e conversar sobre o que os
diferencia – Everton faz uma divisão por 100 para
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encontrar 1% do valor e assim chegar ao valor
referente à porcentagem, e Yasmin faz uma divisão
por 10 para calcular 10% do valor e assim encontrar
o valor da porcentagem dada como desconto – e
sobre o que é igual entre eles. Ambos usam o valor
encontrado para identificar o valor da porcentagem
dada como desconto e subtraem esse valor do preço
original para descobrir o preço com desconto.

BICICLETA ARO 18

R$ 400,00

A
AGOR

0% DE
COM 2
NTO

DESCO

É uma boa estratégia convidar a turma a olhar as
porcentagens que aparecem nos itens A, B e C
para ver se há um procedimento que casa melhor
com cada cálculo de porcentagem – o caminho
de Everton parece mais simples que o de Yasmin
para calcular 25%; e o de Yasmin, mais rápido para
calcular 10%.
Quando sentir que essa conversa deixou a turma
mais preparada para resolver os cálculos da
atividade, proponha o trabalho em duplas para
solucionar os itens pedidos.

Essa atividade propõe uma conversa coletiva
que apoie a leitura de porcentagens em textos
de circulação social. Trata-se de analisar o que
esses números querem dizer quando aparecem em
uma notícia ou texto informativo. É uma atividade,
portanto, de natureza interdisciplinar, e sua presença
se justifica pelo objetivo compartilhado entre as
áreas de Matemática e Língua Portuguesa, com
objetivo de formar alunas e alunos críticos, que
possam lidar com autonomia com as informações
que a vida cidadã lhes apresenta.

O objetivo dessa atividade é que as alunas e os
alunos utilizem um dos procedimentos discutidos no
problema 14 ou se apoiem numa fração equivalente
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para encontrar o valor final após cada um dos
descontos listados nos itens. O objetivo é permitir
que você avalie se as crianças se apropriaram de um
procedimento de cálculo de porcentagens e fazem
uso dele com segurança. Caso note que apresentam
dúvidas em fazer esse cálculo, proponha outras
atividades como essa antes de seguir adiante na
sequência didática.
Na socialização, é interessante discutir se, para
encontrar 50%, que é metade do valor apresentado,
é preciso primeiro encontrar 1% ou 10% e multiplicar
ou se é possível apenas dividir por 2 – uma vez que
trata-se da metade. Da mesma forma, para encontrar
25%, é interessante discutir se é viável dividir por 4
para achar o desconto e depois subtraí-lo do total
para achar o preço com desconto. Na discussão dos
itens C e D, é interessante conversar sobre qual dos
procedimentos apresentados no problema 14 parece
para as crianças um caminho melhor para fazer
esses cálculos – lembrando que, nesse caso,
trata-se de uma resposta pessoal.

Essa atividade propõe que as crianças analisem dois
procedimentos para cálculo de porcentagens para
situações em que se desconhece o valor de 100% e
é necessário partir do valor em que se aplicou um
desconto percentual para encontrá-lo. Esse é um
bom momento para discutir qual caminho se parece
mais com o de João Marcelo e qual com o de Karin
e investigar no que são diferentes – é preciso achar
o valor de 1% ou 10% dividindo o valor final pela
porcentagem que ele representa.
O item B propõe que as crianças utilizem um desses
procedimentos. Com isso, é possível avaliar se
realmente compreenderam seu funcionamento. Caso
note dúvidas, procure fazer um cálculo coletivo no
quadro, experimentando os dois caminhos.

Para resolver esse problema, as crianças precisam
identificar que 210 pessoas correspondem a 70%
dos sócios da cooperativa e dividir esse valor

por 7 ou 70 (se quiserem encontrar 10% ou 1%,
respectivamente). Esse valor multiplicado por 10
ou por 100 (de acordo com o caminho escolhido)
permite saber o número total de sócios (100%) – 300
pessoas.
Aqui também é importante avaliar se a turma
se apropriou de procedimentos que permitam
responder a problemas como esse. Por isso, caso
note que algumas crianças apresentam dúvidas,
proponha outras atividades como essa antes de
seguir adiante na sequência didática.

Elaborar um problema que envolve um conceito
matemático é uma boa forma de demonstrar a
apropriação que se fez desse conceito. Então, é
interessante organizar a turma para essa troca,
orientá-la a verificar os cálculos para depois poder
conferir o resultado com a colega ou o colega e
preparar-se para responder o problema proposto
pela amiga ou amigo de sala, lendo com atenção e
perguntando se surgir alguma dúvida.

Essa atividade retoma uma representação muito
difundida de fração em que uma figura geométrica,
dividida por igual, tem parte da sua área pintada.
O objetivo é partir dessa forma de representar
frações para fazer dela uma base de conhecimentos
compartilhada pela sala, útil para enfrentar os
desafios propostos nas atividades que seguem.
Como as figuras não foram pintadas da forma
usual, agrupando as partes pintadas (ou seja, a
representação da fração) e as partes em branco, a
própria disposição da área marcada já convida a uma
primeira discussão. Por isso, uma sugestão é iniciar
o momento de socialização das respostas com
perguntas como estas:
l 
Q uantas partes foram pintadas em cada
figura?
l 
Em quantas partes cada figura foi dividida?
l 
C omo poderíamos escrever essas frações
representadas pelas figuras dos itens A e B?

Com base nessas questões, já é possível definir
com clareza a resposta do item A. Para terminar
de responder ao item B, pode-se retomar a ideia
de equivalência de frações, discutida na sequência
didática de comparação de frações: como o numerador
3
de 6 é metade do denominador, trata-se de uma
1
fração equivalente a 2 .

As alunas e os alunos são apresentados aqui à tarefa
de reconstruir o inteiro sabendo apenas o valor
de uma parte. Há várias soluções possíveis, como
apontado nas respostas abaixo: qualquer maneira
de construir uma figura formada por quatro partes
iguais à apresentada no problema está correta. O
objetivo da atividade é justamente discutir essas
várias possibilidades de respostas certas e avançar
na compreensão da fração como medida.

O objetivo dessa atividade é colocar em discussão o
que é necessário levar em consideração para dividir
uma figura em partes a fim de representar uma fração:
l 
As partes precisam ser iguais, representando cada
uma a mesma proporção da área do inteiro.
l 
A figura deve ser dividida no número de partes
correspondente ao denominador da fração e deve
ter pintada(s) a(s) parte(s) correspondente(s) ao
numerador.
A atividade também permite problematizar a forma
de divisão da figura, que não precisa ser única. As
medidas escolhidas para os lados do quadrado e do
retângulo foram pensadas de modo a possibilitar,
facilmente, duas formas de divisão:
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 quadrado pode ser dividido horizontalmente ou
O
verticalmente em retângulos de 1 x 3 centímetros.
l 
O retângulo pode ser dividido em três retângulos de
2 x 3 centímetros ou em três retângulos de 1 x 9
centímetros.
l

Por isso, no momento da socialização, convide as
alunas e os alunos a compartilhar o que pensaram para
fazer as divisões, como utilizaram a régua para decidir
como calcular as medidas das partes e como garantir
1
que foi pintado 3 de cada figura (divisão em três
partes iguais).

Essa atividade retoma a discussão iniciada na
atividade anterior e a problematiza discutindo quais
1
formas são válidas para representar 4 da figura:
o modo de divisão empregado por Aline e Rosane
claramente respeita o critério de dividir o retângulo
em quatro partes iguais e pintar uma delas para
1
representar 4 . Os modos empregados por Bento e
Luís, no entanto, devem gerar dúvidas. Bento pintou
uma parte exatamente igual à de Aline, mas não
pintou as outras subdivisões. Por isso, vale discutir
com as alunas e os alunos:
1
l 
Trata-se de 4 mesmo assim?
Para alimentar a discussão, faça outras perguntas:
1
l 
Para pintar 4 exatamente como Aline, Bento
calculou como ela para pensar que parte
1
representa 4 ?
l 
Se dividirmos a parte em branco do retângulo
de Bento em três partes iguais, o retângulo de
Bento ficará igual ao de Luís?
Isso ajudará as crianças a concluir que, sim, no caso
1
do retângulo pintado e que
de Bento, trata-se de
4
3
a parte em branco corresponde a 4 . Portanto, é
uma forma de divisão correta. Em seguida, é preciso
analisar como Luís fez sua divisão: há quatro partes
subdivididas, mas elas não são iguais. Nesse caso,
também é possível questionar:
l 
Se as partes não são iguais, podemos falar em
1
partes de 4 ?
1
l 
Uma parte de 4 de um mesmo inteiro pode ser
maior que a outra?
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Assim, você ajudará a turma a concluir que, nesse
caso, a divisão não foi correta e as partes subdivididas
1
não são de 4 . Na verdade, trata-se de uma parte de
1
1
e três partes de 6 .
2

Agora é hora de analisar que o inteiro, nesse caso,
pode ser organizado de diferentes maneiras, desde
que cumpra a condição de equivaler a 8 vezes a
1
quantidade apresentada como valendo 8 desse
inteiro. É interessante, ao final da socialização das
respostas, convidar a turma a descobrir outros modos
1
de formar um inteiro com 8 triângulos de 8 e listar
no quadro todas as maneiras descobertas pelo grupo.
Além do quadrado e do retângulo, é possível inverter a
orientação do retângulo, organizar na forma de degrau,
cata-vento, trapézio etc.

O intuito dessa atividade é convidar as alunas e os
alunos a avançar na análise sobre a forma de divisão
do retângulo. Ele se encontra dividido em dois
retângulos iguais e cada um está dividido em quatro
partes também iguais. Para visualizar melhor o fato
de que o retângulo superior está dividido igualmente,
trace mais duas linhas partindo do ponto médio de
cada lado, dividindo-o em oito triângulos iguais. Dessa
maneira, fica mais claro que todos os triângulos
menores são iguais e que cada um deles representa
1
do retângulo superior. Esse traçado revela também
8
1
que os triângulos originais equivalem a 4 do retângulo
1
superior e a 8 do retângulo maior.

Copie no quadro essa figura e compartilhe com as
crianças essas observações para que fique claro que
a área dos triângulos originais, ainda que tenham
1
formatos diferentes, vale 8 da figura inteira.

O que está em jogo aqui é uma ideia central para
a compreensão do conceito de frações: um inteiro
é formado pelo número de partes indicado no
denominador da fração, portanto o tamanho da linha
inteira é cinco vezes o tamanho da linha apresentada,
1
1
que vale 5 da linha inteira. Se 5 vale 8 centímetros, a
linha inteira vale 5 x 8 centímetros ou 40 centímetros.
É importante, na socialização das respostas, dar
espaço para que as crianças compartilhem como
chegaram ao valor da linha.
Essa atividade segue com as reflexões propostas pelas
anteriores, trazendo um nível maior de complexidade
que permite que a turma avance na compreensão
sobre a relação entre frações da área de uma figura.
Para apoiar a resolução, uma sugestão é propor
coletivamente a comparação, usando régua, entre as
1
partes de 4 dos quadrados apresentados como apoio,
perguntando se há partes iguais entre o quadrado
da questão e os quadrados divididos em 4 partes
iguais. As crianças devem apontar que o quadrado e o
triângulo maior inscritos no quadrado que elas devem
1
analisar são equivalentes em área às partes de 4 dos
quadrados apresentados como consulta. Assim que
concluírem que cada um (quadrado e triângulo maior)
1
representa 4 , ainda que tenham formas diferentes
entre si, proponha que descubram quanto valem o
triângulo menor e o trapézio.
É importante que você circule entre os grupos e
problematize quanto vale a medida do triângulo
menor em relação à do triângulo maior. Diga que
podem usar a régua e fazer experiências nas figuras,
traçando novas retas e subdivisões. Caso tenham
dificuldades, você pode perguntar se, traçando na
figura uma diagonal no quadrado menor a partir
do vértice no centro do quadrado maior, obtém-se
um triângulo como o maior, mas formado por dois
triângulos menores. Com isso, devem concluir que o
triângulo menor tem metade do tamanho do triângulo
1
1
1
1
maior e, portanto, vale 8 (já que 8 + 8 = 4 ).
Para a análise do trapézio, problematize se ele pode
ser considerado um quadrado mais um triângulo
menor. Com esse raciocínio, elas devem conseguir
1
1
2
1
chegar ao valor do trapézio, que é 4 + 8 ou 8 + 8 .
3
Portanto, 8 .

Essa atividade retoma, de outra forma, a ideia posta
em jogo na anterior: a reta agora representa um inteiro
e é preciso dividi-la nas frações indicadas no enunciado
1
1
2
( 2 , 4 e 8 ). Ao propor a atividade, é importante
lembrar as crianças de usar a régua para identificar a
medida que corresponde a 1 inteiro e calcular o valor
das subdivisões.

Ao apresentar essa atividade, observe com as crianças
em quantas partes está dividida a reta numérica entre
1
0 e 1. Em seguida, explique que devem anotar 4 e
3
abaixo das divisões correspondentes. Quando
4
todas e todos já tiverem respondido, proponha que
compartilhem como fizeram para ter certeza.

Além de prosseguir com o percurso de reflexão
proposto na atividade anterior, essa apresenta um
desafio maior: para resolvê-la, é preciso coordenar
a divisão em terços e a divisão em sextos. Por isso,
como na atividade anterior, é interessante explorar
a reta no coletivo, observando em quantas partes
iguais está dividida a reta entre 0 e 1, e retomar a
2
2
consigna: as crianças devem marcar 3 e 6 nela.
Quando todas e todos já tiverem respondido, proponha
que compartilhem como fizeram para responder,
problematizando essa conversa com perguntas como:
2
l
equivalem a quantos terços?
6
l 
Daria para responder a essa atividade se a reta
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estivesse dividida em três segmentos iguais?
Por quê?

Essa atividade traz um nível maior de complexidade
para as reflexões apresentadas nas atividades
10 e 11. Agora, é preciso que as próprias alunas
e os próprios alunos façam as divisões internas
no segmento. Para apoiar as crianças nessa
tarefa, analise coletivamente as características do
segmento de reta: peça que meçam a distância
entre os números 0, 1 e 2 na reta. Elas vão observar
que, tanto entre 0 e 1 quanto entre 1 e 2, há 4
centímetros de distância.
Em seguida, proponha que pensem em como
dividir cada trecho correspondente a um inteiro
1
em partes de 4 e organizem sua reta na dupla.
Comente que retomar a atividade 10 pode ajudá-los
nessa resposta. Quando todas e todos já tiverem
respondido, proponha que compartilhem como
fizeram para responder, problematizando essa
conversa com perguntas como:
l 
Quantas partes deve ter o segmento entre 0 e 1?
l 
E entre 1 e 2?
l 
Como vocês fizeram para saber onde
5
marcar 4 ?
5
l
vem antes ou depois de 1? Por quê?
4
Assim, à medida que constroem coletivamente
as respostas para essa pergunta, algumas
regularidades sobre frações ficam evidentes. Como
são frações de denominador 4, todos os trechos
equivalentes a um inteiro devem ser divididos em
1
4 partes iguais, valendo 4 cada. Frações em que o
denominador cabe uma vez dentro do numerador e
sobra algo estão localizadas entre 1 e 2 inteiros. Como
5
4
1
equivalem a 4 + 4 , sua localização é na primeira
4
marca após o 1.

0
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5
4

2

A proposta, nessa atividade, é apoiar-se nas relações
entre numerador e denominador das frações para
identificar qual o valor de uma parte e, com base nisso,
encontrar os outros valores pedidos. Na tabela,
3
1
correspondem a 6,60, portanto 3 de 4 valem
4
1
1
6,60 e 4 vale 2,20. Com base no valor de 4 , é possível
1
achar o de 2 , multiplicando por 2; o de um inteiro,
multiplicando por 4; o de dois inteiros, multiplicando
3
1
por 8; e o de 8 , somando o valor de 4 com o valor
1
1
2
da metade de 4 (já que 4 equivale a 8 ). Detenha-se
com a classe sobre essas relações no momento da
sistematização dos resultados e, caso note que as
crianças têm dúvidas, proponha no coletivo outras
frações e discuta o passo a passo de como definir seu
1
1
7
valor (por exemplo: 8 , 1 2 , 8 etc.).

Essa atividade prossegue na discussão iniciada na
atividade anterior, com a diferença de que aqui a
missão é procurar construir sozinho um percurso de
1
solução. Sabendo o valor de 8 , ele deve encontrar
1
1
3
o de 4 , 2 , 1 e 4 , apoiando-se na relação de
1
proporcionalidade entre as frações: 4 equivale a
2
1
, então é preciso multiplicar 0,5 por 2. Já 2 é
8
2
4
equivalente a 4 ou 8 . Então, ou se multiplica 0,5 por
1
4 ou se encontra o dobro do valor de 4 , que é 2. Para
1
achar um inteiro, basta dobrar o valor de 2 , chegando
3
assim a 4. E, para achar 4 , pode-se multiplicar o valor
1
de 4 por 3.
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OS MALEÁVEIS QUADRILÁTEROS
Construa um quadrado em uma folha de papel em branco.
Agora compare seu quadrado com o de sua colega ou de seu colega de dupla
e discuta: que informação é necessária para que duas pessoas, cada uma por
si, construam um mesmo quadrado?
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l

Escreva no caderno pessoal as instruções necessárias para construir a
figura abaixo.

2 cm
6 cm
Existe algum quadrilátero que não tenha ângulos retos? Anote suas ideias
no caderno pessoal.

A que quadrilátero(s) corresponde cada afirmação abaixo? Procure as
respostas nas imagens e anote no caderno pessoal.
A) Tem quatro ângulos retos.

1

B) Tem um par de lados iguais não paralelos.

2

C) Tem quatro lados iguais e dois pares de lados paralelos.
D) Tem dois pares de lados paralelos e iguais.

78
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E) Todos os lados são diferentes.
F) Nenhum dos lados é paralelo.

4
3

5

8
6

7
5º ANO
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É possível construir um quadrilátero em que a soma de seus ângulos
internos seja igual a 180º? Anote a resposta no caderno pessoal e depois
compartilhe suas ideias com a turma.

Encontre a medida do ângulo f do triângulo inscrito no retângulo ABCD,
sabendo que a medida do ângulo h é igual à do ângulo k.
B

i

k

Encontre a medida do ângulo D do losango abaixo, considerando que a
medida do ângulo A equivale à do ângulo C.

h

C

g

l

120º

j
30º

B

D

A

l

l

60º

f

e

m

D

Construa, no caderno pessoal, um quadrilátero que tenha um ângulo reto e
um par de lados paralelos. Que instrumentos você precisa para isso?

Sem a utilização de instrumentos, descubra a medida dos ângulos internos
o, p, q, r, y, v, w e x no retângulo abaixo. As informações e perguntas a seguir
podem ajudar a encontrar as respostas.
l

A
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C

O triângulo formado pelos vértices M e L e pelo ponto de encontro entre as
diagonais é igual ao triângulo formado pelos vértices J e K e pelo mesmo
ponto das diagonais. Isso permite saber o valor do ângulo t.
Como o ângulo t mais 100º equivalem a 200º e a soma de 100º com os
ângulos u, t e s equivale a 360º, quanto medem os ângulos u e s, que são
iguais entre si?
Uma vez que você tenha descoberto um ângulo de cada triângulo, leve
em consideração que todos os quatro triângulos internos ao retângulo são
isósceles e que você já conhece o ângulo diferente em cada um deles.

Construa, no caderno pessoal, um paralelogramo que tenha um ângulo de
50º, um lado de 4 cm e outro de 6 cm.

Usando compasso, régua e transferidor, construa, no caderno pessoal, um
losango que tenha 5 cm de lado e que o ângulo formado pelo encontro de dois
lados seja 120º.

Copie a figura abaixo em uma folha de papel em branco e complete-a de
maneira que forme um trapézio.

L
y

M
w

r

v
100º

u

t

s

p
x o

80
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OBJETIVOS
 econhecer características e comparar quadriláteros,
R
considerando lados e ângulos.
l 
Construí-los com compasso, esquadros, régua e
transferidor.
l

OBJETOS DE APRENDIZAGEM
 uadriláteros e suas características de acordo com
Q
o paralelismo ou não dos lados e da medida dos
ângulos.
l 
Construção de quadriláteros.

INTRODUÇÃO
A resolução de problemas geométricos ao longo do
Ensino Fundamental permite que as alunas e os alunos
se aproximem tanto do conhecimento geométrico,
ampliando o conjunto de elementos e propriedades que
podem observar nas figuras e corpos geométricos,
quanto de um tipo particular de raciocínio: apoiar-se em
características já conhecidas das figuras e dos corpos
geométricos para antecipar novas relações.

l

TEMPO ESTIMADO
l

Essa sequência didática contribui para esse percurso
de aprendizagens ao propor situações em que as
crianças devem analisar quadriláteros, identificando
semelhanças e diferenças, reconhecendo as
regularidades de cada tipo de quadrilátero e fazendo
uso dessas regularidades para construir quadriláteros
com instrumentos de desenho geométrico.

Oito aulas
É importante trabalhar essas atividades depois de
a turma já ter explorado as relações entre lados
e ângulos dos triângulos, propostas na sequência
didática Toda a Estabilidade dos Triângulos (página 53
do Caderno do Aluno), e refletido sobre as condições
que tornam possível a construção dessas figuras.

ATIVIDADES
No trabalho individual, as crianças deverão decidir
quais instrumentos de geometria são necessários
para a construção e utilizá-los. O objetivo de
comparar os quadrados desenhados pela dupla
é observar os elementos iguais – ângulos retos
– e os elementos que os diferenciam – muito
provavelmente, a medida dos lados. No momento
de socializar as ideias e produções, é importante
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analisar que, para construir um quadrado, a medida
dos ângulos está implícita e que os quadrados
produzidos se diferenciam pela medida dos lados.
Registre as conclusões dessa troca de ideias em
um cartaz que possa ser consultado pelo grupo e
ampliado ao longo da sequência didática. Um modelo
possível seria este:

Vale explicar que, se todos os lados e ângulos de um
quadrilátero são diferentes e não há ao menos um par
de lados paralelos, ele não recebe um nome especial,
sendo chamado apenas de quadrilátero.

QUADRADO
l

4 lados iguais

l

2 pares de lados paralelos

l

4 ângulos de 90°

QUADRADO
l

4 lados iguais

l

2 pares de lados paralelos

l

4 ângulos de 90°

RETÂNGULO
l

l

Depois que as duplas terminarem a escrita, é
interessante propor uma rodada de troca de ideias
entre todas e todos para investigar semelhanças
e diferenças entre o quadrado e o retângulo. É
importante acrescentar essas informações no
cartaz, ampliando o conhecimento compartilhado
entre todas e todos.

2
 pares de lados paralelos
e iguais
4 ângulos de 90°

LOSANGO
l

4 lados iguais

l

2 pares de lados paralelos

PARALELOGRAMO
l

2
 pares de lados paralelos
e iguais

RETÂNGULO
l

l

2 pares de lados paralelos
e iguais

TRAPÉZIO

4 ângulos de 90°

l

l

Com base na discussão coletiva desse problema,
é interessante pedir que cada criança construa um
quadrilátero cumprindo essa condição: não ter ângulos
retos. O objetivo da atividade é explicitar os diferentes
tipos de quadriláteros levando em conta os lados
(paralelos ou não, todos iguais, em pares de iguais ou
todos diferentes) e os ângulos (todos iguais, em pares
de iguais ou todos diferentes) que os formam.
Ao surgir diferentes produções (losangos,
paralelogramos e trapézios), é interessante que você
compartilhe com as crianças o nome dos tipos de
figuras e amplie o cartaz iniciado na atividade 1.

1
 par de lados paralelos
e desiguais entre si
1 par de lados não paralelos

Também é possível experimentar diferentes
classificações na troca de ideias com o grupo: se
observarmos apenas a relação entre os lados, pode-se
afirmar que o quadrado, o retângulo e o losango são
paralelogramos, já que todos cumprem com a condição
de ter dois pares de lados paralelos e iguais.

O objetivo dessa atividade é ampliar a fluência
das crianças no uso das relações discutidas
nas atividades 1, 2 e 3 e sistematizar algumas
características dos quadriláteros, aprofundando a
reflexão sobre semelhanças e diferenças entre eles.
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As crianças podem experimentar construções de
quadriláteros para testar se é possível construir
algum com a medida dos ângulos internos igual a
180°. O propósito da atividade é que retomem seus
conhecimentos em relação à soma dos ângulos
internos de um triângulo, já que todo quadrilátero pode
ser pensado como dois triângulos. O objetivo é que
concluam que a soma dos ângulos internos de um
quadrilátero é sempre 360°.
No momento da socialização de ideias e produções, é
importante registrar conclusões como esta:

a
As atividades 6 e 7 foram pensadas para que as alunas
e os alunos investiguem a medida dos ângulos internos
de alguns quadriláteros apoiando-se na conclusão da
atividade anterior: a soma dos ângulos internos dos
quadriláteros é igual a 360°.
Nesses problemas, as crianças são convocadas a
utilizar relações que construíram ao estudar os ângulos
internos dos triângulos.
No problema 6, pode-se ver que a diagonal do losango
o divide em dois triângulos iguais e, com base nesse
dado, é possível identificar o valor dos demais ângulos.
No problema 7, as informações apresentadas
constituem um guia para que as crianças utilizem os
conhecimentos de que dispõem sobre a soma dos
ângulos internos de triângulos e quadriláteros e sobre
as regularidades dos triângulos isósceles para resolver
problemas mais complexos. Assim, a informação de
que os triângulos opostos são iguais apoia a turma a
concluir que o ângulo t mede 100°.
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A informação de que o ângulo t, se somado a 100°,
resulta em 200°, e que a soma de 100° com os
ângulos u, t e s resulta em 360° permite concluir
que u e s, juntos, medem 160°. São, portanto,
triângulos congruentes. Com isso, u e s terão a
mesma medida, 80°.
A última afirmação, de que todos os triângulos são
isósceles e que já se sabe o valor de todos os ângulos
diferentes de cada triângulo, permite que as crianças
levem em conta que os ângulos a descobrir de cada
triângulo têm a mesma medida e que a soma deles é
a diferença entre 180° (a soma dos ângulos internos
de um triângulo) e o ângulo já identificado (100° em
dois triângulos e 80° em outros dois triângulos).
Assim, y, v, o e p medem 40° cada um e w, x, r e q
medem 50° cada um.
O problema 8 convida a observar essas relações em
outra figura, utilizando a informação de que o ângulo h
do triângulo é igual ao ângulo k do retângulo e, portanto,
mede 90°. Com essa informação, pode-se chegar ao
valor do ângulo f, somando os ângulos internos de um
triângulo: 180° = 60° + 90° + f, portanto f = 30°.
a
As atividades 9 a 12 foram pensadas para que as
crianças utilizem os conhecimentos discutidos ao longo
da sequência didática para construir quadriláteros que
cumpram com certas condições.
É importante propor trocas de ideias com base nelas
cujo objetivo é sistematizar os saberes utilizados
nas construções e compartilhar conhecimentos
e impressões sobre o uso de instrumentos
geométricos.

REFERÊNCIA
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600 + 27 =

1.254 – 894 =

60 x 6 =

500 + 127 =

1.254 : 2 =

720 : 2 =

72 x 5 =

700 – 73 =

209 x 3 =

3.600 : 10 =

300 + 60 =

209 + 209 + 209 =
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Analise as operações abaixo, fazendo os cálculos quando necessário, para
responder à seguinte questão: quais contas têm 627 como resultado e quais
equivalem a 360? Registre as respostas no caderno pessoal.

Observe mostradores de combustível de moto abaixo e responda às
perguntas no caderno pessoal.

EE

FF

EE

MOTO 1

FF

MOTO 2

1

A) Uma das motos está com 2 tanque e a outra com
mostrador refere-se a qual moto?

1
4

de tanque. Qual

B) Quanto falta para que cada moto fique com o tanque totalmente cheio?
82
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Copie as operações abaixo no caderno pessoal e complete com a fração
que deve ser somada ou subtraída em cada caso para que o resultado das
contas seja sempre igual a 1.
A) 1 +

=1

E) 7 –

=1

B) 3 +

=1

F) 4 –

=1

C) 4 +

=1

G) 9 –

=1

D) 2 +

=1

H) 7 –

=1

2

4
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1L

6

3/4

8

1/2

4

3

10

5

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Observe a imagem abaixo, que mostra uma jarra de medidas, e faça uma
seta apontando para a marca que corresponde a 2/4 de litro.

Copie o quadro no caderno pessoal e complete-o com os valores
necessários, como no exemplo da primeira linha.

1/4

QUANTO FALTA A

PARA CHEGAR A 1

PARA CHEGAR A 2

PARA CHEGAR A 3

1
2

1
2

3
2

5
2

Copie as frações abaixo no caderno pessoal e anote ao lado de cada uma
delas se é uma fração maior ou menor que 1.
A) 1
5

D) 3
8

B) 5
2

15
E)
25

C) 3
6

25
F)
15

2
3
3
4
3
5
5
8

Como podemos perceber rapidamente se uma fração é maior ou menor
que 1? Responda no caderno pessoal.

7
9
4
12
5
15

Copie as frações abaixo no caderno pessoal e pinte da mesma cor as que
são equivalentes entre si.
Iris Andrada Souza
E.M. Deputado Juracy Magalhães
Oliveira dos Brejinhos
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6

4
8

14
8

1 3
4

2 1
2

7
4
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Copie o quadro abaixo no caderno pessoal e complete os numeradores ou
denominadores das frações abaixo, de modo que essas frações sejam menores
que 1, na primeira coluna, e maiores que 1, na segunda coluna.
FRAÇÕES
A COMPLETAR

FRAÇÕES
MENORES QUE 1

FRAÇÕES
MAIORES QUE 1

4

5

8
5

8
....

10
4

....
4

26
7

....
9

38
5

As seguintes frações encontram-se entre 0 e 3. Copie a tabela abaixo no
caderno pessoal e organize as frações nas colunas correspondentes.
10
4

9
2

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO
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6
....

4
5

Copie as frações abaixo no caderno pessoal e escreva, antes e depois
de cada uma delas, os números inteiros entre os quais elas se encontram,
conforme o exemplo da primeira linha.

5
3

14
5

FRAÇÕES ENTRE 0 E 1

20
7

1

2
6

9
4

FRAÇÕES ENTRE 1 E 2

14
6

12
8

7
5

2

7
9

Como saber rapidamente entre quais números inteiros se encontra uma
fração? Discuta com as colegas e os colegas e, ao final, anote a resposta no
caderno pessoal.

FRAÇÕES ENTRE 2 E 3

Allef de Souza Jesus
Assentamento Grotão
Boa Vista do Tupim
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EE

FF

MOTO 1

OBJETIVOS
l
l

Identificar frações equivalentes.
Comparar e ordenar números racionais positivos
(representações fracionária e decimal), relacionando-os
a pontos na reta numérica.

OBJETOS DE APRENDIZAGEM
l

 omparação e ordenação de números racionais nas
C
representações decimal e fracionária utilizando a
noção de equivalência.

TEMPO ESTIMADO
l

INTRODUÇÃO
As propostas de ensino de frações e de outros
números racionais devem envolver tanto a análise do
significado que esses números adquirem numa série
de contextos de uso e reflexão quanto o trabalho
em contexto puramente numérico. O objetivo, com
isso, é que as crianças construam ferramentas para
compará-los e para estimar o resultado de cálculos
em que esses números estejam envolvidos. Essa
sequência didática se inscreve nessa segunda frente
do ensino das frações.

ATIVIDADES

Oito aulas.
O objetivo dessa primeira tarefa é refletir que de
operações matemáticas escritas com números
resultam também outros números: as operações
apresentadas na atividade, por exemplo, são formas
de escrever os números 360 e 627. Vale, nesse
momento, mostrar à turma que as frações também
representam, em si, uma operação, retomando
atividades anteriores em que se apresentou o
significado de fração como quociente.

A intenção aqui é abordar um contexto social
conhecido de uso das frações – favorecendo, com
isso, que as crianças retomem seus conhecimentos
prévios e os utilizem para analisar os tanques de
gasolina e problematizar a comparação com um
tanque cheio (1 inteiro). É interessante que, na
socialização dos resultados, você convide a turma
a compartilhar os resultados obtidos e as reflexões
feitas ao calcular.
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EE

FF

MOTO 2

Veja algumas possibilidades para a socialização:
l 
O primeiro mostrador pertence à moto com
1
1
tanque; e o segundo, à moto com 4 de tanque.
2
1
l 
Para que a moto que tem 2 tanque fique com ele
1
totalmente cheio, é preciso mais 2 tanque.
1
l 
Para que a moto que tem 4 de tanque fique com ele
3
totalmente cheio, são necessários mais 4 de tanque.

Aqui também se tem como objetivo abordar um
contexto social conhecido de uso das frações. A tarefa
solicitada é identificar em que ponto corresponderiam
2
de litro na organização das medidas apresentadas
4
1
3
na jarra. O fato de as medidas incluírem 4 e 4 ajuda
2
as crianças a encontrar 4 . Na socialização, vale
1
2
discutir a equivalência entre as frações 2 e 4 ,
1
levantando outras frações que têm valor igual a 2 ,
3
4
5
10
como 6 , 8 , 10 , 20 etc. Problematize também o
que essas frações têm de semelhante para ajudar
as crianças a identificar que sempre o numerador
corresponde à metade do denominador.

A proposta é prosseguir na análise da relação existente
entre numerador e denominador iniciada na atividade
anterior. Para isso, você pode questionar:
l 
Lembram que na atividade anterior discutimos
1
que uma fração equivalente a 2 tem sempre o
numerador valendo metade do denominador?
l 
E numa fração equivalente a um inteiro, como é
a relação entre numerador e denominador?
Com isso, as crianças devem compreender uma
ideia básica sobre frações: se o numerador e o
2
3
17
denominador são iguais – como 2 , 3 , 17 etc. –,
a fração equivale a 1. Com base nessa primeira
conversa, convide as duplas a analisar as frações
apresentadas, anotando ao lado de cada uma
delas se é maior ou menor que 1.

Depois que terminarem as comparações, converse
com a turma, sempre convidando a observar a relação
entre numerador e denominador.
l 
O que têm em comum as frações menores
que 1? Os numeradores são menores que os
denominadores.
l 
O que têm em comum as frações maiores
que 1? Os numeradores são maiores que os
denominadores.
Caso considere que as crianças continuam com
dúvidas após a discussão, você pode utilizar o recurso
da reta numérica como estratégia de socialização
dos resultados. Para isso, desenhe no quadro uma
reta horizontal com 0 na ponta esquerda e 1 na ponta
1
direita e discuta onde se anotaria 5 nessa reta.
Problematize que é preciso respeitar o valor da fração
1
. Leve o grupo a concluir que será necessário dividi5
-la em 5 partes iguais (para isso, anotam-se 4 marcas
1
equidistantes entre 0 e 1) e anotar 5 na primeira
marca à direita do 0. Compare na reta os valores de
1
5
e 1, ressaltando que este vale 5 , para que todas e
5
1
todos possam observar na reta que 5 é menor que 1.
Faça o mesmo procedimento com os outros números
caso julgar necessário.
Referência para socialização:
l



1
5

é menor que 1.

l



3
8

é menor que 1.

l



5
2

é maior que 1.

l



15
25

é menor que 1.

l



3
6

é menor que 1.

l



25
15

é maior que 1.

A ideia agora é partir da socialização dos resultados
da atividade 4 para formular em conjunto uma regra
que define quando uma fração é maior ou menor
que 1: “Se o numerador é maior que o denominador,
a fração é maior que 1; se o numerador é menor
que o denominador, a fração é menor que 1”. É
importante destacar que essa regra permite classificar
rapidamente a fração como maior ou menor que 1
independentemente da magnitude do numerador ou
do denominador. Assim, vale escrever novas frações
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123

198

500

2.500

9.000

no quadro, como 1.230 , 890 , 1.000 , 500 , 3.000 etc.
e propor que a turma teste a regra coletiva na análise
dessas frações que envolvem números maiores.
É importante orientar a registrar as conclusões no
caderno pessoal.

É hora de retomar o que começou a ser tematizado no
início da sequência didática, comentando:
l 
Lembram que na atividade 2 vocês
responderam quanto faltava para um tanque de
moto que estava meio cheio ficar totalmente
cheio? E que fizeram o mesmo para um tanque
1
que estava com 4 ? Naquele momento, vocês
responderam quanto faltava para um tanque
inteiro. Aqui é o mesmo, só que às vezes as
frações são menores que 1 e precisamos somar
o que falta e às vezes as frações são maiores
que 1 e precisamos subtrair o que sobra.
Depois de uma explicação como essa, oriente o
trabalho em duplas e, após todas e todos terem
resolvido a questão, proponha uma socialização dos
resultados convidando as alunas e os alunos a contar
como fizeram para resolver esses itens.
Dessa conversa deve surgir uma estratégia: usar o
denominador como referência, somando o que falta
para ficarem iguais ou subtraindo o resto para que
fiquem iguais. Caso essa estratégia não surja da
conversa, problematize:
l 
Vocês acham que comparar numerador e
denominador, somando o que falta para serem
iguais ou subtraindo o que sobra para serem
iguais, é uma boa estratégia para resolver
problemas como esses? Vou colocar novas
frações no quadro. Vocês testam e me contam.
Referência para socialização:
l

1
2

+ ....... = 1 (

1
2

)

l

7
4

– ....... = 1 (

3
4

)

l

3
4

+ ....... = 1 (

1
4

)

l

4
3

– ....... = 1 (

1
3

)

l

4
6

+ ....... = 1 (

2
6

)

l

10
9

l

2
8

+ ....... = 1 (

6
8

)

l

7
5
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– ....... = 1 (
– ....... = 1 (

1
9
2
5

)

)

O propósito dessa atividade é ampliar as relações
que a turma já estabeleceu entre a fração e uma
unidade na comparação com outros números inteiros.
1
Por exemplo, se temos 2 e queremos chegar a 1,
1
1
é necessário somar 2 ; 2 para chegar a 2, é
3
1
2
necessário somar 2 ( 2 + 2 ); e, para chegar a 3,
5
1
2
2
1
4
é necessário somar 2 ( 2 + 2 + 2 , ou 2 + 2 ).
Com base na resolução dos desafios propostos, é
possível sintetizar duas ideias em jogo até esse ponto
da sequência didática: a relação entre uma fração e um
inteiro e a possibilidade de pensar um inteiro expresso
2
4
na forma de frações (1 = 2 ; 2 = 2 etc.).
Para apoiar a discussão, é interessante pedir primeiro
que cada grupo complete a coluna “para chegar a 1”.
Para que todas e todos se envolvam no trabalho, uma
sugestão é pedir que resolvam em dupla e confiram
em seguida. Assim, evita-se que algumas crianças
se distraiam, apenas esperando os resultados da
sala toda. Depois dessa primeira tarefa, semelhante
à solucionada na atividade 6, proponha um primeiro
momento de discussão coletiva, compartilhando
resultados, problematizando e registrando no quadro:
l 
Nessa coluna nós já sabemos quanto falta para
cada fração chegar a 1, e a atividade pede que
pensemos quanto falta para chegar a 2. Vamos
5
pensar juntos nessa última fração, 15 . Para
10
chegar a 1, precisamos somar 15 , certo? Para
chegar a 2, precisamos somar mais um inteiro.
Se estamos falando de uma fração
de denominador 15, esse inteiro será escrito
15
na forma 15 . Então, a conta ficaria assim:
5
10
15
5
+ 15 + 15 . Se nós já temos 15 , então
15
quanto anotamos na coluna do que falta para
10
15
25
inteirar 2? 15 + 15 , que é 15 .
l 
Agora, façam em grupo como fica no caso de
1
3
1
2
( 2 , ou 2 + 2 ).
2
Peça que contem o que pensaram para solucionar esse
item e convide as crianças a resolver a segunda coluna
(inteirar 2). Depois que todas e todos tiverem terminado
e estiverem confiantes em usar o procedimento para
achar o que falta para 2, calcule coletivamente um item
5
da 3ª coluna (para inteirar 3). Por exemplo: 8 .

5

 gente já viu que, no caso de 8 , para chegar a
A
3
1, é preciso somar 8 , e que, para chegar a 2, é
8
preciso acrescentar mais 8 . Então, na segunda
3
8
11
coluna nós anotamos 8 + 8 , ou 8 .
Se quisermos saber quanto falta para 3, quanto
8
precisamos somar a mais? Outros 8 .
5
l 
Então, vejam como fica: para 8 chegar a 3,
3
8
8
19
precisamos somar 8 + 8 + 8 , ou 8 . Agora,
tentem preencher os outros itens dessa coluna.
l

A tarefa em jogo nessa atividade faz com que as
crianças ampliem as possibilidades de analisar a
relação entre numerador e denominador em cada
fração proposta, ampliando sua compreensão sobre
frações equivalentes.
5
l 
– O numerador corresponde a 2 vezes e meia
2
o numerador. Com base nessa análise, é possível
1
5
identificar 1 2 como fração equivalente a 2 .
3
l 
– O numerador corresponde à metade do
6
4
denominador e o mesmo ocorre com 8 .
14
8
6
6
l 
– É o mesmo que 8 + 8 , ou 1 8 . No conjunto
8
proposto de frações, há uma formada por um inteiro
3
e uma fração: 1 4 . Nesse caso, é interessante
6
3
convidar a turma a analisar se 8 é equivalente a 4 .
É provável que as crianças percebam que, ao dividir
6
numerador e denominador de 8 por 2, chega-se a
3
. Portanto, as frações são equivalentes. Caso isso
4
não ocorra, proponha que façam essa operação com
você.
7
4
3
3
l 
– É o mesmo que 4 + 4 , ou 1 4 . Portanto,
4
14
equivalente a essa fração e a 8 .

O objetivo dessa atividade é retomar uma
regularidade acerca das frações, já utilizada em
outros momentos dessa sequência didática: se o
denominador é menor que o numerador, a fração
é maior que 1. Se o denominador é maior que o
numerador, a fração é menor que 1.
É importante, ao socializar as diferentes soluções
encontradas, convidar as crianças a refletir em cada
caso sobre a quantidade de soluções possíveis,
levando-as à conclusão de que, quando se trata

de completar o denominador, para formar uma
fração maior que 1, há tantas possibilidades quanto
a quantidade de números (naturais) inferiores ao
numerador. Isso porque quando o numerador é igual
ao denominador, se forma um inteiro. Por exemplo,
7
pode ser completado por 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 para
...
obter uma fração maior que 1.
Para formar uma fração menor que 1, o denominador
pode ser qualquer número maior que o numerador.
Nesse caso, é interessante apontar que as
possibilidades de resposta são infinitas. Como é
comum que as crianças confundam “infinito” com
“todos” ou com “qualquer número”, trata-se de
uma oportunidade para começar a aproximar-se
desse conceito: para a fração com denominador a
completar e numerador 6, por exemplo, ainda que
haja uma quantidade infinita de soluções (qualquer
número maior que 6), nem todos os números levam
a uma solução correta (como o caso de 1, 2, 3, 4 ou
5, além do próprio 6).
Da mesma forma, é interessante analisar o que
acontece quando é preciso completar o numerador:
há infinitas soluções para escrever frações maiores
do que 1 (com a mesma ressalva do caso anterior)
e uma quantidade finita – tantas quanto os números
menores que o denominador – para escrever uma
...
fração menor que 1. Por exemplo, para 4 , anotando
números maiores que 4 no numerador, garante-se
4
que a fração seja maior que 4 ; para que seja menor
que 1, pode-se anotar apenas 1, 2 ou 3.
Referência para socialização:
FRAÇÕES A
COMPLETAR

FRAÇÕES
MENORES QUE 1

FRAÇÕES
MAIORES QUE 1

6
...

Fração com
denominador maior
que 6

Fração com
denominador menor
que 6

8
...

Fração com
denominador maior
que 8

Fração com
denominador menor
que 8

...
4

Fração com
numerador menor
que 4

Fração com
numerador maior
que 4

...
9

Fração com
numerador menor
que 9

Fração com
numerador maior
que 9
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Essa atividade permite pôr em discussão estratégias
para localizar uma fração entre dois números
naturais. Uma maneira de fazer isso é partir de sua
comparação com números inteiros escritos na forma
de frações com o mesmo denominador. Por exemplo,
10
4
para localizar 4 , sabemos que 4 corresponde a 1,
8
12
10
é igual a 2 e 4 é o mesmo que 3. Assim, 4 é
4
maior que 2 e menor que 3. Outro caminho possível
é observar quantas vezes o 4 “cabe” em 10, ou fazer
a divisão de 10 por 4: o quociente inteiro equivale ao
maior número inteiro do qual a fração é maior.
Caso note que algumas crianças vêm apresentando
dúvidas na comparação de frações, um
encaminhamento possível é localizar coletivamente
algumas das frações acima numa reta numérica
com 0, 1, 2 e 3 marcados, utilizando, de forma
compartilhada, a estratégia de observar “quantos”
números iguais ao denominador “cabem” no
numerador:
l 
Se não cabe nenhum, a fração está localizada
entre 0 e 1.
l 
Se cabe uma vez apenas, e há alguma sobra,
a fração está localizada entre 1 e 2.
l 
Se o denominador cabe duas vezes, e há alguma
sobra, a fração está localizada entre 2 e 3.
Referência para socialização:
FRAÇÕES
ENTRE 0 E 1

FRAÇÕES
ENTRE 1 E 2

FRAÇÕES
ENTRE 2 E 3

4
5

5
3

10
4

1

2
6

14
5

12
8

20
7

7
5

9
4
14
6

2
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7
9

A ideia dessa atividade é retomar a estratégia
utilizada na atividade 10 para favorecer que as
crianças ampliem sua compreensão ao fazer novas
comparações.
9
l 
está entre os inteiros 4 e 5, porque cabe
2
4 vezes o denominador 2 no numerador 9, mas não
chega a caber 5 vezes.
8
l 
está entre os inteiros 1 e 2, porque cabe
5
1 vez o denominador 5 no numerador 8, mas não
chega a caber 2 vezes.
10
l 
está entre os inteiros 2 e 3, porque cabe
4
2 vezes o denominador 4 no numerador 10, mas
não chega a caber 3 vezes.
26
l 
está entre os inteiros 3 e 4, porque cabe
7
3 vezes o denominador 7 no numerador 26, mas
não chega a caber 4 vezes.
38
l 
está entre os inteiros 7 e 8, porque cabe
5
7 vezes o denominador 5 no numerador 38,
mas não chega a caber 8 vezes.

É esperado que as crianças respondam à pergunta
dizendo que é possível descobrir entre quais
números inteiros se encontra uma fração sabendo
quantas vezes o denominador cabe dentro do
numerador. Se o denominador cabe exatamente
dentro do numerador, a fração é igual ao número.
Se há sobra, a fração fica entre o número inteiro de
vezes que cabe e o próximo número inteiro. Após a
troca de ideias, registre com a turma a regra para
localizar frações entre números inteiros.

Ana Luiza Queiroz da Silva
E.M. Cassiano Martins
Cafarnaum
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GEOMÉTRICAS E SIMÉTRICAS

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Copie a figura abaixo em uma folha com malha quadriculada e desenhe
uma reta de forma a dividir a figura em duas partes iguais. A malha quadriculada
pode ajudá-lo a decidir em que pontos deve passar a reta.

GEOMÉTRICAS
E SIMÉTRICAS
Copie as figuras abaixo em uma folha com malha quadriculada e desenhe
sobre cada uma delas uma reta, de forma a dividi-las em duas partes iguais.

E

F

A
H
88
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L
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SIMETRIA

Copie, usando régua, lápis e borracha, as figuras abaixo em uma folha de
papel. Depois, recorte com cuidado cada figura. Quando todas as figuras já
estiverem recortadas, experimente de que formas é possível dobrá-las para que
os dois lados coincidam perfeitamente.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Para a maioria das pessoas, a ideia de simetria está ligada mais a pensamentos sobre arte e
natureza do que sobre Matemática. De fato, nossas ideias de beleza estão intimamente relacionadas a princípios de simetria e ela é encontrada por
toda a parte no mundo que nos rodeia.
Simetrias ocorrem frequentemente na natureza: olhe para o seu
corpo, olhe para as imagens em um espelho, olhe as asas de uma borboleta, as pétalas de uma flor ou uma concha do mar.

A

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

PÁG. 90

CADERNO

DO ALUNO

B

Simetria é, por vezes, definida como uma
imagem ou forma de proporções perfeitas e harmoniosas ou uma estrutura que permite que um
objeto seja dividido em partes de igual formato e
tamanho. Quando pensamos em simetria, provavelmente imaginamos algum tipo de combinação
de todas ou algumas dessas características. Isso porque – quer em biologia, arquitetura, arte ou geometria – as simetrias refletem, de alguma
forma, todas elas.
Embora seja fácil reconhecer e compreender a simetria intuitivamente, é um pouco mais difícil defini-la em termos matemáticos precisos. No entanto, no plano, a ideia básica é bastante clara: uma figura
plana é simétrica se podemos dividi-la em partes de alguma maneira,
de tal modo que as partes resultantes dessa divisão coincidam perfeitamente, quando sobrepostas.
Simetrias axiais ou em relação a retas são aquelas onde pontos,
objetos ou partes de objetos são a imagem espelhada um do outro em
relação à reta dada, chamada eixo de simetria.

90
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Adaptado do plano de aula Simetria, publicado no Portal do Professor (bit.ly/simetria-plano-aula), acesso em 15/3/2019.

Simetrias também podem ser vistas na arte, na arquitetura e em
objetos do cotidiano, por exemplo, uma tesoura.

l

C

D

E

F

Cada dobra que você fez nas figuras de forma que os dois lados coincidissem,
isto é, sem sobrar nenhuma parte de fora, é um eixo de simetria. Desenhe, com
a ajuda da régua, os eixos de simetria que você encontrou para as figuras acima.
5º ANO
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A figura abaixo representa a metade de um polígono regular. A linha em
vermelho é o eixo de simetria dessa figura. Copie-a em uma folha de papel com
malha triangular. A malha vai ajudar você a descobrir o restante da figura.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

B

As figuras a seguir representam, cada uma, metade de uma figura original.
Elas foram divididas ao meio por um eixo de simetria. Copie-as, usando régua,
lápis e borracha, em uma folha de papel quadriculado. Em seguida, complete
cada uma delas. A malha quadriculada pode ajudá-lo nessa tarefa.

A

92
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Dos dois triângulos abaixo, apenas um foi dividido por um eixo de simetria.
Responda no caderno pessoal qual é, explicando o porquê de sua decisão.

A

B

OBJETIVOS

INTRODUÇÃO

 bservar características e regularidades da simetria
O
em figuras geométricas planas, em especial nos
polígonos regulares.
l 
Construir procedimentos para o traçado de eixos de
simetria.

Apropriar-se de procedimentos para a construção
de eixos de simetria em figuras geométricas e
para o desenho de figuras simétricas entre si
pode contextualizar situações de análise das
características e regularidades das figuras
geométricas, contribuindo para uma maior
compreensão das alunas e dos alunos a respeito
delas. O objetivo dessa sequência didática é
proporcionar à turma situações de aprendizagem em
que o estabelecimento e o uso de eixos de simetria
estejam aliados à ampliação dos conhecimentos
sobre as figuras geométricas.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

l

Refaça o triângulo do item B da atividade anterior, em uma folha de malha
triangular, traçando sobre ele um eixo de simetria. Depois, explique o que você
levou em conta para traçar o eixo de simetria.

OBJETOS DE APRENDIZAGEM
l
l

 ixos de simetria.
E
Eixos de simetria em polígonos regulares –
características e regularidades.

TEMPO ESTIMADO
l

Nas ilustrações abaixo, estão representados eixos de simetria em polígonos
regulares com número par de lados e em figuras com número ímpar de lados. O
que você pode observar em cada caso? Teste com outros polígonos regulares.

94
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ATIVIDADES

Dez aulas.
Um dos principais propósitos dessa atividade é que
as crianças retomem seus conhecimentos sobre
as figuras geométricas para ajudá-las a decidir
por onde passar uma reta que divida a figura em
duas partes iguais. Com isso, elas devem começar
a refletir sobre o conceito de simetria, que será
problematizado ao longo das atividades. Caso
ache importante propor uma tarefa semelhante a
essa numa instância coletiva de reflexão anterior
ao trabalho individual, uma sugestão é desenhar
um trapézio isósceles no quadro (como o que se
vê a seguir) e conversar com a classe sobre como
desenhar sobre essa figura uma reta de forma a
dividi-la em duas partes iguais. Peça que as crianças
digam por onde deve passar a reta e vá testando as
ideias propostas. Para isso elas devem traçar uma
reta passando pelo ponto médio dos lados paralelos
entre si. Teste também as hipóteses que você já
sabe que não são acertadas, como traçar uma linha
partindo do ponto médio dos lados opostos mas não
paralelos ou traçar uma das diagonais possíveis.
PROFESSOR – 5º ANO
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Discuta com todas e todos por que não se pode
considerar que essas linhas dividem a figura em
partes iguais, já que uma metade será visivelmente
maior que a outra ou diferente dela. Após essa troca
de ideias, proponha que resolvam a atividade 1
individualmente.

Quando as crianças terminarem, convide-as a
compartilhar o que pensaram para decidir por onde
deveria passar a reta que divide a figura em duas
partes iguais. É esperado que, ainda que antes
façam várias tentativas “testando” possibilidades,
percebam que, para dividir essa figura em duas
partes iguais, é preciso traçar uma reta que
passe pelos dois lados paralelos com 4 cm
(4 quadradinhos) de medida. É importante discutir
com a turma que, a exemplo do trapézio, nessa figura
também há somente uma possibilidade de divisão.

Há muitas maneiras para traçar eixos de simetria
sobre as figuras propostas nessa atividade.
O objetivo é justamente comparar as diferentes
resoluções e procedimentos utilizados, observando
quais são válidos para dividir cada um dos dois
polígonos propostos em duas partes iguais.
Duas estratégias devem se destacar (e, se sua turma
seguir apenas uma delas, apresente a outra no
momento de socializar os resultados): traçar um eixo
de simetria a partir de uma linha diagonal, ligando
dois vértices opostos, ou traçar um eixo de simetria
a partir de uma linha que passa pelo ponto médio
de dois lados paralelos. Com essas estratégias, no
entanto, vão surgir diferentes desenhos, a depender
de qual vértice ou lado for escolhido para iniciar o

152

MATEMÁTICA – PROFESSOR

traçado do eixo de simetria. É importante registrar
no quadro essas diferentes possibilidades e propor
que as crianças reflitam se todas essas soluções são
viáveis. Ao final da conversa, proponha que a turma
leia o quadro conceito em que se discute a ideia de
simetria.
QUADRO CONCEITO
Ler uma definição como essa pode ser algo
complexo para as crianças, por isso, vale a pena
explorá-la pedindo que elas pensem em exemplos
para cada trecho. Ao final, é importante destacar o
trecho a seguir, relendo-o para a turma: “Uma figura
plana é simétrica se podemos dividi-la em partes
de alguma maneira, de tal modo que as partes
resultantes dessa divisão coincidam perfeitamente,
quando sobrepostas”. Discuta o significado das
expressões utilizadas nesse trecho e, com uma
folha de sulfite, exemplifique essa ideia, dobrando-a
ao meio de forma que as duas partes coincidam
perfeitamente e explicando que a linha onde foi feita
a dobra é um dos eixos de simetria do retângulo que
representa a folha de papel.

O propósito dessa atividade é permitir que as
crianças explorem o conceito de simetria, por meio
da manipulação de cada figura, experimentando
quais dobras consistem em eixos de simetria. Para
a tarefa ser bem aproveitada, é importante ajudar
as crianças nas etapas de preparação, ou seja,
em copiar cuidadosamente as figuras e recortá-las
rente à linha de contorno, já que, com o conjunto
de figuras prontas e à disposição, muitas tentativas
de dobra podem ser feitas. Uma boa estratégia é
circular entre as duplas, problematizando se há mais
de uma forma possível de dobrar uma figura fazendo
com que seus lados coincidam exatamente.
Depois que as crianças já tiverem suas experiências,
proponha que, durante a rodada de socialização,
mostrem para a turma como fizeram para dobrar as
figuras. Vá ressaltando como cada figura permite
diferentes dobras com sobreposição exata das duas
partes resultantes, ou seja, que cada figura possui
diferentes eixos de simetria.

O propósito da atividade 4 é oferecer outro contexto
de uso do conceito de simetria: levando em conta
que o eixo de simetria divide a figura em duas partes
exatamente iguais, aplicar o conceito para completar
uma figura da qual se tem apenas uma das partes.

discussão, oriente as crianças a completar a figura no
caderno pessoal. Para isso, é preciso que completem
os lados que foram cortados no seu ponto médio
pelo eixo de simetria, dobrando seu comprimento, e
construam os dois lados que faltam. Lembre-se de que
a malha triangular, nesse caso, deve ser formada por
triângulos equiláteros.
Ao final, promova uma troca de ideias para que
compartilhem o que pensaram para conseguir
completar a figura.

Essa atividade permite ampliar as ideias discutidas na
atividade anterior. Como aqui não se informa qual dos
lados consiste, na verdade, em um eixo de simetria,
as crianças devem decidir a partir de qual lado,
tomado como eixo, vão reconstruir a figura.
Para orientar as crianças nessa tarefa, é importante
retomar a ideia de polígono regular ao apresentar a
proposta: um polígono regular é uma figura geométrica
em que todos os lados e ângulos são iguais entre si.
Se quiser, desenhe alguns no quadro, como o quadrado
e o triângulo equilátero. Em seguida, questione se
todos os lados da figura apresentada na atividade são
iguais ou se o eixo de simetria cortou algum lado pela
metade (o que, de fato, aconteceu). Com essa primeira

É importante que, no momento da socialização,
todas as figuras resultantes possíveis sejam
registradas no quadro.

Essa atividade propõe que as crianças, com base
no que foi apresentado e discutido até o momento,
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O propósito dessa atividade é convidar a turma
a avançar na reflexão e nas possibilidades de
argumentação sobre eixos de simetria. Como o
triângulo em questão é um triângulo retângulo
isósceles, a única possibilidade para traçar um eixo de
simetria é pelo vértice com o ângulo de 90º.
A malha triangular (nesse caso, formada por triângulos
retângulos e isósceles) facilita o desenho, já que todo
triângulo que se faz seguindo suas linhas é retângulo
e é isósceles. Por isso ela foi apresentada como
apoio, para que o desafio da tarefa se concentre em
experimentar eixos de simetria e verificar a única
posição em que ele pode se localizar. Para favorecer
a investigação e o levantamento de hipóteses e
estratégias para essa atividade, você pode reproduzir
a folha em malha quadriculada oferecida como anexo e
distribuir uma cópia para cada criança.
No momento da socialização, dois cuidados são
importantes: desenhe os triângulos possíveis no quadro,
verificando em qual deles pode-se observar um eixo
de simetria e reserve um tempo para que as crianças
compartilhem o que fizeram para responder e socializem
suas ideias. Registre-as no quadro. Explique que elas
podem usar esse registro como base para escrever
as próprias explicações da atividade. Combine que a
explicação precisa apontar por que o eixo de simetria
deve passar pelo ângulo de 90º (senão o triângulo não
ficará dividido em dois triângulos iguais e simétricos de
90º, 45º e 45º e, sim, em dois triângulos escalenos, um
deles retângulo, e o outro, não).

Essa é uma atividade de análise, que tem como objetivo
destacar uma regularidade acerca do estabelecimento
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de eixos de simetria em polígonos regulares: quando o
polígono tem um número ímpar de lados, os eixos de
simetria passam por um vértice e pelo ponto médio do
lado oposto ao vértice; quando o número de lados é par,
os eixos de simetria passam por dois vértices opostos
ou por dois lados paralelos e opostos.
Depois que os grupos tiverem constatado essa
regularidade, peça que testem se ela pode ser
observada com polígonos com um número maior de
lados. Para a tarefa, eles podem utilizar o laboratório
de informática da escola pesquisando imagens de
heptágonos, octógonos, eneágonos e decágonos
regulares e seus respectivos eixos de simetria.
Com isso, poderão observar que essa regularidade
se estende a todos os polígonos regulares.

DE CABEÇA
NOS NÚMEROS
DECIMAIS

DE CABEÇA NOS NÚMEROS DECIMAIS

CADERNO

DO ALUNO

PÁG. 95

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

argumentem para defender sua resposta sobre qual dos
triângulos encontra-se dividido por um eixo de simetria.
O esperado é que respondam que o primeiro triângulo
está dividido por um eixo de simetria, já que a linha em
preto o divide em duas partes exatamente iguais, que,
caso sobrepostas, coincidiriam. O mesmo não ocorre
com o segundo triângulo.

Outra regularidade que poderão observar é que o
número de eixos de simetria de um polígono regular
é o mesmo que o número de lados ou ângulos desse
polígono. Um triângulo possui 3 eixos de simetria;
um quadrado, 4 eixos de simetria; um pentágono,
5 eixos; um hexágono, 6 eixos de simetria; e assim
sucessivamente. Caso essa observação não apareça
na discussão, você pode problematizar perguntando
como fazer para contar os eixos de simetria de um
polígono sem considerar duas vezes o mesmo eixo
e pedir que descubram quantos eixos de simetria
tem cada um dos polígonos regulares observados.
No momento da socialização, pergunte o que há de
semelhante entre o número de eixos de simetria e o
número de lados ou de ângulos do polígono.
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PÁG. 97

Copie os itens abaixo no caderno pessoal e complete com <, > ou =.
A) 3 + 5

1ª PARTE
NÚMEROS DECIMAIS E FRAÇÕES DECIMAIS

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Elabore com seu grupo uma explicação que responda às perguntas abaixo:
l

Quantas vezes é preciso somar 0,1 para obter 1?

l

Qual é o resultado da multiplicação 0,1 x 10?

Escreva no caderno pessoal os seguintes números como uma decomposição
de número inteiro e frações decimais:

6,1

C) 7 + 43

7,6

D) 5 + 27

5,4

100
100

100

E) 12 + 5 + 3
10

C) 3,429

C) 5,03

D) 6,7

D) 4,363

E) 9,340

E) 5,001

100

12,099

Copie os itens abaixo no caderno pessoal e complete com <, > ou =.

B) 3,4

B) 6,24

3,2

B) 6 + 8

A) 2,75

A) 3,5

l

10
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PÁG. 96

CADERNO

DO ALUNO

4,3
3,6
3,43
6,60
9,34

Registre no caderno pessoal as relações em que se apoiou para fazer os cálculos.
Copie os números abaixo no caderno pessoal e ordene-os do menor ao
maior.

2ª PARTE
RELAÇÕES DE ORDEM NOS NÚMEROS DECIMAIS

Copie os itens no caderno pessoal e complete as lacunas com <, > ou =.
A) 2

10

B) 2

0,007

D) 34

3

10

E)

156
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C) 3

10
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8
100

0,056

2,639

2,8

2,64

2,7

2,799

Copie os números abaixo no caderno pessoal e complete o espaço com
um algarismo, para que os números fiquem ordenados do menor ao maior.
0, 5

0,1 8

1,1

3,8

,9

3, 7

Copie os números abaixo no caderno pessoal e coloque uma vírgula em
cada um deles para que fiquem ordenados do maior ao menor.
2357

406

41

60799

1000
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DE CABEÇA NOS NÚMEROS DECIMAIS

DE CABEÇA NOS NÚMEROS DECIMAIS
1ª PARTE
NÚMEROS DECIMAIS E FRAÇÕES DECIMAIS

OBJETIVOS
 stabelecer relações entre números decimais e
E
frações decimais.
l 
Construir procedimentos de cálculo mental com
números decimais.
l

OBJETOS DE APRENDIZAGEM
 omparação e ordenação de números racionais na
C
representação decimal e na fracionária utilizando a
noção de equivalência.
l 
Cálculo mental com números decimais.
l

TEMPO ESTIMADO
l

Quatro aulas.

INTRODUÇÃO
As situações de cálculo mental são um modo de
aprofundar as relações numéricas que as alunas e os
alunos estão elaborando. Ao mesmo tempo, são uma
maneira de revisar e manter o tema atualizado. Nesse
sentido, as atividades propostas nessa sequência
didática foram pensadas considerando que a turma já
trabalhou escritas decimais e conhece – mas pode ter
esquecido – as relações que precisam ser colocadas
em jogo para resolvê-las. Para poder controlar seu
trabalho, as crianças devem dispor basicamente das
seguintes relações:
l 
A primeira posição depois da vírgula corresponde
aos décimos, a segunda aos centésimos, e assim
por diante.
1
l 
As escritas 0,1 e 10 são duas maneiras diferentes
de anotar o mesmo número; do mesmo modo, as
1
1
escritas 0,01 = 100 ; 0,001 = 1.000 ; e assim por
diante.
l 
10 x 0,1 = 1; 10 x 0,01 = 0,1; 10 x 0,001 = 0,01; etc.
l 
0,1 é a décima parte de 1; 0,01 é a décima parte
de 0,1; etc.
l 
1 : 10 = 0,1; 0,1 : 10 = 0,01; etc.
Um modo de falar sobre essas relações pode ser
propor algumas perguntas que colaborem para
refletir sobre a notação decimal.

ATIVIDADES

aos décimos pode constituir um bom ponto de apoio
para ajudar a revisar esse erro: 9 décimos mais
1 décimo é igual a 10 décimos, que é 1.
Você pode fazer algumas perguntas para ajudar
a revisar e explicitar relações entre posições
contíguas e não contíguas na notação decimal.
Selecione as que considera mais interessantes, em
função dos conhecimentos da turma. Qualquer que
seja a seleção realizada, é interessante ressaltar
que os argumentos que as crianças utilizam para
fundamentar suas respostas são uma fonte rica
de produção de relações, de compreensão e de
aprofundamento de trabalho:
l 
Q uantas vezes é preciso somar 0,01 para
obter 1?
l 
Q uantas vezes é preciso somar 0,01 para
obter 0,1?
l 
Q uanto é 0,01 x 10? E 0,01 x 100? E assim por
diante.
l 
Q uantas vezes é preciso somar 0,1 para obter
3 como resultado?
l 
Q uantas vezes é preciso somar 0,1 para obter
1,2 como resultado? E para obter 2,3 como
resultado? E para obter 12,2?
l 
Q uantas vezes é preciso somar 0,01 para
obter 3 como resultado? E para obter 0,2
como resultado? E para obter 0,08 como
resultado?
l 
Q uantas vezes é preciso somar 0,01 para
obter 3,28 como resultado?
Com esta última pergunta, é possível analisar entre
todos que:
3,28 = 3 + 0,2 + 0,08 = 300 x 0,01 + 20 x 0,01 +
8 x 0,01 = 328 x 0,01

na escrita fracionária. Nessa escrita, não aparece
nenhuma notação para indicar que não há unidades
3
de uma ordem (por exemplo, em 5,03 = 5 + 100 ,
não é necessária nenhuma marca que aponte,
na escrita fracionária, a ausência de décimos);
nos números decimais, é necessário indicar essa
ausência com o zero.
As análises dessa atividade servirão de base para
os cálculos simples propostos na atividade seguinte.
Como conclusão, peça às crianças que escrevam as
relações em que se apoiam para fazer os cálculos.
Essas anotações poderão ser retomadas quando
necessário.

2ª PARTE
RELAÇÕES DE ORDEM NOS NÚMEROS DECIMAIS

OBJETIVOS
 stabelecer relações de ordem entre números
E
decimais.
l 
Construir procedimentos de cálculo mental com
números decimais.
l

OBJETOS DE APRENDIZAGEM
l

Depois de as alunas e os alunos calcularem e
chegarem à conclusão de que 0,1 x 10 é igual a 1,
você pode retomar que esse resultado indicando
1
que 0,1 é 10 de 1. Vale analisar também quanto é
0,9 + 0,1. Algumas crianças podem afirmar que 0,9
+ 0,1 é 0,10 explicitando com essa resposta que
se esquecem do 0 e operam como se estivessem
trabalhando com números naturais. A referência
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Nessa atividade, são possíveis diferentes
decomposições para cada um dos números. O
momento de discussão coletiva serve para analisar
a validade dessas decomposições baseando-se na
explicitação de equivalências. Por exemplo: 6,24
24
2
4
pode ser 6 + 100 ou 6 + 10 + 100 . É interessante
deter-se na importância do zero, confrontando seu
papel na escrita decimal como aquele que acontece

l

 omparação e ordenação de números racionais na
C
representação decimal e na fracionária utilizando a
noção de equivalência.
Cálculo mental com números decimais.

TEMPO ESTIMADO
l

Sete aulas.
PROFESSOR – 5º ANO
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DE CABEÇA NOS NÚMEROS DECIMAIS

INTRODUÇÃO
Com frequência, ao comparar expressões decimais,
muitas alunas e alunos cometem erros por tentar
estender aos números decimais algumas ideias
elaboradas em relação aos naturais. Um exemplo
típico se dá quando dizem que 3,6 é menor que 3,28
porque 6 é menor que 28. Produzem argumentos
como esses porque pensaram os decimais como
dois números naturais separados por uma vírgula,
e que isso permitirá tratar a parte inteira e a parte
decimal de maneira independente. Vale salientar que
as crianças aprenderam que, entre dois números
naturais, é maior o que se escreve com mais
algarismos. Mas essa propriedade do sistema de
notação para os naturais deixa de ser válida quando
se trabalha com os decimais.
A tentativa de aplicar ao conjunto dos números
decimais aquilo que aprenderam em relação aos
naturais torna necessário propor situações que
permitam colocar em jogo o que sabem sobre os
naturais, analisar a validade dessas relações no
campo dos decimais, relativizá-las, definir os limites
de seu funcionamento e descobrir relações próprias
dentro desse outro conjunto de números.
O trabalho nessa sequência didática sobre ordem
nos números decimais tem como objetivo que as
crianças produzam argumentos que explicitem as
relações consideradas em suas decisões. Como
parte da construção de justificativas válidas,
se busca também abandonar algumas relações
erradas baseadas em modos de pensar os decimais
fundamentados nos conhecimentos construídos para
os números naturais.

ATIVIDADES
e
As atividades 1 e 2 solicitam que as alunas e os
alunos comparem uma escrita fracionária com uma
escrita decimal. As crianças precisarão relacionar
as notações fracionárias com as decimais para
comparar números: o primeiro algarismo depois
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da vírgula representa a quantidade de décimos; o
segundo, a quantidade de centésimos; e assim por
diante. Nessa perspectiva, é possível estabelecer,
2
por exemplo, que 3,2 é igual a 3 + 10 e que,
5
consequentemente, 3,2 é menor que 3 + 10 .
A mesma relação pode ser pensada transformando
5
3 + 10 em escrita decimal.

3
2
1
=
+
100
100 100

Na próxima atividade se propõem algumas possíveis
comparações que apontam para destacar certas
regras:
l 
Se dois números decimais têm diferente parte
inteira, é maior o que tem maior parte inteira.
l 
Se as partes inteiras são iguais, é maior aquele
que tem o maior algarismo dos décimos,
independentemente de como cada número
“continua”.
l 
Se os décimos forem iguais, se comparam os
centésimos, e assim por diante.

2
9
2
1
<
+
+
100
1.000 100 100

4,201

2
9
3
<
+
100
1.000 100

Alguns números da atividade 5 admitem mais de uma
resposta. Será interessante analisar com a turma
quais são as diferentes possibilidades para cada
algarismo apagado.

Os números propostos apontam para a reflexão
sobre aspectos acerca dos quais as crianças podem
ter dúvidas. Se considerar necessário, você poderá
incluir outros números similares.

No item A, as crianças podem duvidar que 2,75,
que tem três algarismos, é menor do que 4,3, que
tem dois. O item B não apresenta esse tipo de
questionamento, pois “se encaixa” bem no raciocínio
que geralmente fazem: 4 < 6 e 3,4 < 3,6. A intenção
é fazer com que algumas regras funcionem e
também estabelecer os limites dessas regras.
A ideia é que a turma comece a entender que é
necessário comparar algarismo por algarismo.

10
1
é
1.000 100
9
10
<
; portanto
1.000
1.000
9
1
<
1.000 100

É provável que esse conjunto de relações seja
difícil para a turma. Porém, é intencional apontar
a complexidade inerente a algumas comparações,
que muitas vezes fica oculta em regras que as
crianças não entendem completamente. No item D é
importante analisar por que 6,60 = 6,6, apoiando-se
na decomposição decimal:
6+

6
0
6
+
=6+
10 100
100

O item E é similar ao anterior, porém com três
algarismos.

a
Usar várias relações ao mesmo tempo faz com que a
complexidade aumente na atividade 4. Se considerar
necessário, proponha outras atividades desse tipo.
Por exemplo, ordenar os seguintes números do
menor ao maior.
4,2

4,22

4,9

4,010

O problema 6 admite diferentes respostas. Por exemplo,
o primeiro número poderia ser 23,57 ou 2,357.
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Pode ser interessante relacionar a comparação anterior
com, por exemplo, a comparação entre 3,45 e 3,6.
4
5
5
Pode-se considerar que 10 + 100 é menor que 10 e,
6
1
portanto, menor que 10 . Será bom lembrar que 100
1
1
1
é 10 de 10 e que, consequentemente, 10 vezes 100
1
é 10 . Certamente, no exemplo C, muitas crianças
ficarão em dúvida. Uma maneira possível é comparar
4
2
9
4
3
10 + 100 + 1.000 com 10 + 100 . Como estabelecer
2
9
3
que 100 + 1.000 seja menor que 100 ? É necessário
coordenar várias relações.
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PELAS REDONDEZAS

PÁG. 99

PELAS REDONDEZAS
Utilizando compasso e régua, copie esta figura em uma folha em branco.
Depois, sobreponha o seu desenho ao do livro para averiguar se ficou igual ou
diferente.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

PÁG. 98

CADERNO

DO ALUNO

Compartilhe sua experiência com as colegas e os colegas:
A) Como você fez para começar a copiar? O que observou na figura?
B) Em que lugar apoiou a ponta-seca do compasso para traçar? Quantas vezes
precisou fazer isso?
C) Como soube quanto deveria abrir o compasso para reproduzir os semicírculos?

Agora, copie esta outra figura. Procure antecipar por qual parte vai começar
a copiá-la, que instrumentos vai usar, quantas vezes deverá apoiar a ponta-seca
do compasso para traçar e o que é preciso saber para abri-lo o suficiente.

98
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PÁG. 101

PÁG.100
Faça uma cruz como esta no caderno pessoal. Marque todos os pontos
que se encontram exatamente a 2 cm do ponto A. Quantos pontos podem ser
encontrados?

Copie o quadrado abaixo no caderno pessoal. Em seguida, pinte de
vermelho todos os pontos localizados a mais de 4 cm do ponto A, de verde
todos os pontos exatamente a 4 cm do ponto A e de azul todos os pontos a
menos de 4 cm do ponto A.

Compare com as colegas e os colegas os pontos que cada uma e cada um
marcaram. Foram os mesmos pontos? Quantos encontraram? Como podem
estar seguras e seguros de que não há outros?

Faça outra cruz no caderno pessoal. Marque todos os pontos que possa
encontrar que estejam a 3 cm ou menos da cruz marcada com um B.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

A

A
Escreva no caderno pessoal uma mensagem para que uma colega ou um
colega possa desenhar uma figura igual a esta.

B

CIRCUNFERÊNCIA E CÍRCULO
Todos os pontos que estão a uma mesma distância de outro, chamado de centro, formam
uma figura que se chama circunferência. Se consideramos todos os pontos da circunferência
mais todos os pontos interiores a ela, temos o círculo.
Qualquer segmento que une o centro a um ponto da circunferência é chamado de raio.
Qualquer segmento que une dois pontos da circunferência e que passa pelo centro chama-se
diâmetro. O diâmetro mede o dobro do raio.
diâmetro
centro

A

círcunferência
raio

Copie o segmento abaixo no caderno pessoal. Os pontos A e B estão a
3 cm de distância. Marque todos os pontos que estejam, ao mesmo tempo, a
2 cm de A e a 2 cm de B.

B

círculo

Reúna-se com uma colega ou um colega e comparem as respostas. Quantos
pontos foram encontrados por ambos?
100
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PELAS REDONDEZAS

PELAS REDONDEZAS
OBJETIVOS

INTRODUÇÃO

nesse momento, a utilização dessa linguagem. Você
pode oferecer informação acerca de alguns nomes,
como circunferência e centro, com o objetivo de
criar uma linguagem comum nos momentos de troca
de ideias e ir informando mais termos do vocabulário
específico conforme sentir necessidade para apoiar
as discussões coletivas.

 esolver problemas que impliquem considerar
R
a circunferência como o conjunto de pontos
equidistantes de um centro, e o círculo como o
conjunto de pontos que estão a igual ou menor
distância de um ponto dado.
l 
Apropriar-se de um conjunto de procedimentos para
construção de círculos e circunferências utilizando
instrumentos geométricos.

Nessa sequência didática, se propõe o trabalho
com instrumentos geométricos com o objetivo de
propiciar o estudo de certas propriedades do círculo
e da circunferência, postas em evidência quando se
deseja realizar uma construção. Considerando que
muitas crianças podem não ter experiência anterior
com o uso do compasso, proponha inicialmente o
traçado livre de figuras circulares, de modo que se
familiarizem com o instrumento.

Na troca de ideias acerca do problema 1, podem
aparecer reflexões como:
l 
Pode-se começar a desenhar pela parte de cima ou
pela parte de baixo.
l 
É preciso apoiar o compasso duas vezes.
l 
Para saber onde apoiar o compasso, é preciso usar
a régua e medir a metade da linha dentro da figura.
l 
Pode medir uma vez só os círculos maiores porque
essas duas figuras são iguais.

l

OBJETOS DE APRENDIZAGEM
l

Círculo e circunferência.

ATIVIDADES

TEMPO ESTIMADO
Cinco aulas.

Ao propor a reprodução em folha de papel em branco,
o objetivo é de que as alunas e os alunos não tenham
pontos de referência externos à figura, que deem
pistas de onde apoiar a ponta-seca do compasso,
quanto abri-lo etc. No problema 1, as crianças devem
dar-se conta da necessidade de utilizar a régua para
saber quanto abrir o compasso. Provavelmente,
muitas vão apoiar o compasso no ponto de encontro
entre as figuras e abri-lo tanto quanto o comprimento
do diâmetro. É importante explicitar essa estratégia
no momento da socialização de ideias para que todas
e todos possam dar-se conta de por que é preciso
descartá-la.
No princípio, as alunas e os alunos provavelmente
não vão utilizar uma linguagem formal para
descrever o que fizeram; e, de fato, não é objetivo,
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Para o problema 5, o tipo de produção é parecido,
mas com segmentos menores de 3 cm; algumas
crianças poderiam traçar circunferências
concêntricas a B, de raio menor de 3 cm, com base
na troca de ideias em torno do problema anterior. No
entanto, a discussão que se procura propiciar aqui é
mais complexa, dado que considerar o círculo como
um conjunto de pontos internos à circunferência
(incluindo a própria circunferência) implica adotar
a ideia de superfície, diferente da ideia de linha,
em jogo no problema 4. Com base na comparação
de todos os pontos identificados pelo grupo, as
crianças podem começar a considerar que todos
os pontos interiores à circunferência estão a uma
distância menor do que 2 cm do seu centro.
Com a troca de ideias em torno desses problemas,
é importante mostrar o quadro conceito
Circunferência e Círculo (página 100 do Caderno
do Aluno) e conversar com as crianças sobre as
ideias nele apresentadas.

a

l

encontrar mais. Progressivamente, as crianças vão
identificar que o conjunto dos pontos a 2 cm de A vai
dando a volta e, portanto, poderiam começar a usar
o compasso para marcar todos eles.

No problema 3, é interessante propor um trabalho
de antecipação coletivo, retomando o que foi
discutido até agora na sequência didática, antes de
as crianças começarem suas construções. Após a
cópia, é importante propor uma reflexão coletiva
comparando as antecipações com os resultados
obtidos.

e
Os problemas 6 e 7 retomam o que foi analisado até
aqui para a resolução de outras situações.

e
Os problemas 4 e 5 põem em jogo a ideia de
circunferência como o conjunto de pontos que
equidistam de um centro e de círculo como o
conjunto de pontos da circunferência mais os
pontos interiores a ela.
Para resolver o problema 4, as alunas e os alunos
costumam medir com a régua e marcar pontos
isolados a 2 cm mais ou menos do ponto requerido.
Será interessante propor uma discussão examinando
se esses são os únicos pontos ou se é possível

A
No problema 6, a expectativa é que a criança trace um
arco de circunferência com centro em A e identifique
com cores diferentes os pontos que formam o arco da
circunferência, os pontos interiores a ela e os pontos
exteriores. Muitas crianças chegarão a respostas
similares às que já haviam produzido, marcando
somente alguns pontos exteriores e alguns pontos
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interiores. Será uma boa oportunidade para retomar o
que foi discutido até aqui com base na comparação das
várias respostas (e seus diferentes pontos), observando
que cumprem parcialmente o que foi pedido. Pergunte,
então, se poderiam achar, de fato, todos os pontos.

O problema 8 envolve a construção de uma figura
seguindo as instruções de uma mensagem. Isso
permite retomar a atividade anterior sob outro ponto
de vista, bem como convida ao aprofundamento das
reflexões construídas ao longo da sequência didática.

A

O problema 7 tem como propósito que as crianças
aprendam a utilizar uma linguagem específica da
geometria para produzir uma mensagem clara e
precisa, que apoie a construção da figura e, com
isso, que identifiquem algumas relações importantes
presentes nela.
Provavelmente, elas vão produzir mensagens
incompletas, que levariam a mais de uma construção,
por exemplo, ao não detalhar a medida do raio das
circunferências ou ao não dizer que é preciso apoiar
a ponta-seca do compasso na circunferência maior
para construir a menor etc. Também podem dar
informações desnecessárias, como pedir para apoiar a
ponta do compasso no raio da circunferência grande,
à direita. Ao comparar e discutir as mensagens, todas
e todos vão se dando conta do que é essencial dizer
para que a mensagem seja efetiva.

Ricardo
E.M. Rui Barbosa
Cafarnaum
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B

As crianças deverão traçar uma circunferência de
2 cm de raio com centro em A e outra com centro
em B. Provavelmente vão supor que todos os pontos
dessas circunferências estão a 2 cm dos pontos A e
B. Será interessante propor uma discussão analisando
algum ponto que não cumpra essa condição,
convidando as crianças a procurar explicar os motivos
disso e a encontrar quais pontos cumprem com essas
condições, ou seja, os pontos de intersecção de ambas
as circunferências.
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1ª PARTE
ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE FRAÇÕES
Resolva o seguinte problema no caderno pessoal.
Uma garrafa tem 12 litro de água. Em outra, há 34 de litro de água. Juntas,
as duas têm mais ou menos de 1 litro? Quanto a mais ou quanto a menos?

Calcule mentalmente e escreva a resposta no caderno pessoal em forma
de fração. Mas, atenção, a resposta não pode ser escrita como número misto.
A) 1 + 1 =

D) 9 – 1 =

G) 8 + 3 =

B) 3 + 1 =

E) 15 – 1 =

H) 9 – 4 =

C) 19 + 1 =

F) 3 + 2 =

I) 8 – 2 =

4

8

3

7

7

4

2

5

3

NÚMERO MISTO
Número escrito na forma de soma de sua parte inteira e sua parte
fracionária. Por exemplo, 2 34 ou 1 12 .

Calcule mentalmente que número deve ser colocado em cada caso para
completar os seguintes cálculos. Anote-os no caderno pessoal.
A) 1 +

=2

D) 7 +

=3

B) 1 +

=2

E) 5 –

=1

C) 3 +

=2

F) 17 –

=3

5

2

5

102
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Decida, sem calcular, se o resultado de cada cálculo está correto.
A) 1 + 1 é maior que 1

D) 9 – 1 é menor que 8

B) 5 + 1 3 é maior que 7

E) 6 + 18 é maior que 10

C) 5 – 5 é menor que 4

F) 10 + 14 é igual a 12

2ª PARTE
MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE UMA FRAÇÃO POR UM NÚMERO NATURAL

4

4

Calcule mentalmente as multiplicações a seguir e anote os resultados no
caderno pessoal.

9

4

7

A) 1 x 4 =

D) 1 x 13 =

B) 4 x 3 =

E) 1 x 25 =

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

4

Anote no caderno pessoal cada uma das seguintes frações como adições
de um número inteiro mais uma fração menor que 1.
A)

4
3

D) 19

B)

9
4

E) 25

C) 1 x 9 =

Multiplique uma fração do tipo
como resultado um número inteiro.

F) 31
4

Calcule mentalmente e anote o resultado no caderno pessoal.
A) 1 + 1 =

D) 1 + 1 =

G) 1 + 3 =

B) 3 – 1 =

E) 3 – 1 =

H) 1 – 1 =

C) 1 + 1 =

F) 1 + 1 =

I) 1 – 1 =

6

2

2

3

2

10
8

3

5

2

16
8

3

A) 5 x

= 1

C) 4 x

B) 3 x

= 1

D)

16
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por um número tal que permita obter

= 1
=1

E)

1 x
11

=1

F)

1 x
21

=1

6

Calcule mentalmente por quanto é preciso multiplicar cada uma das
seguintes frações para obter o resultado indicado.
A) 1 x

=3

D) 1 x

=2

B) 1 x

=2

E) 1 x

=4

C) 1 x

=5

7

3

104

1 x
5

1
n

8

5

Lauanny Evellyn Souza Vieira
E.M. Sebastiana Brandão Pereira
Ibitiara

25

9

9

6

4

3

3

C) 11

4

13
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8

5

Calcule mentalmente por quanto é preciso multiplicar cada um dos seguintes
números para obter o resultado indicado. Anote o resultado no caderno pessoal.
A)

4x

=1

3x

=1

9x

=1

5x

=1

B)

4x

=2

3x

=3

9x

=4

5x

=4
5º ANO

105
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Calcule o dobro dos seguintes números. Anote o resultado no caderno
pessoal.
A) 1
3

E) 6
5

B) 1

F) 1

C) 3

G) 9

D) 8

H) 7

7

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

4

5

8

4

11

Calcule a metade dos seguintes números. Anote o resultado no caderno
pessoal.
A) 1

D) 1

B) 1

E) 1

C) 1

F) 1

2

4

5

3

6

9

1ª PARTE
ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE FRAÇÕES

OBJETIVOS
 esolver problemas que exijam somar e subtrair,
R
multiplicar e dividir frações, utilizando diferentes
procedimentos: decomposições aditivas, cálculo
mental, equivalências e gráficos.
l 
Elaborar recursos de cálculo mental para reconstruir
uma fração ou um inteiro usando frações.
l

OBJETOS DE CONHECIMENTO
 esolução de problemas que envolvam adição e
R
subtração de números naturais e números racionais
(não se propõe o uso do algoritmo convencional de
adição e subtração de frações).
l 
Resolução de problemas que envolvam multiplicação
ou divisão de uma fração por um número natural.
l

TEMPO ESTIMADO
l

Joseane Moreira Lima
Limoeiro
Boa Vista do Tupim
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Dez aulas

INTRODUÇÃO
Os saberes sobre frações que crianças começaram
a abordar de forma mais sistemática no 4º ano e
que ampliaram e aprofundaram no 5º ano se apoiam
fortemente em seus conhecimentos sobre números
naturais, mas também precisam enfrentar rupturas
importantes em relação a estes. Entre elas, que nem
todas as situações podem ser resolvidas usando
números naturais; que, embora 3 seja menor que 4, o
1
1
número 3 é maior que 4 ; que a escrita de um número
pode ter mais algarismos que a outra e, no entanto, ser
menor. Por exemplo, 1,85 é menor que 2.
Essa sequência didática aborda o estudo de
estratégias para somar e subtrair frações. Não se
propõe aqui separar os cálculos, de acordo com a
dificuldade, em aqueles “com o mesmo denominador”
ou “com diferentes denominadores”.
As atividades de cálculo mental com adições e
subtrações propostas nessa sequência didática
requerem a mobilização de diferentes recursos:
l 
Pensar os números naturais como frações;
inversamente, considerar uma fração maior que 1
como adição de um número natural e uma fração
menor que 1.
l 
Conceber uma fração em termos de distância de um
certo inteiro.
l 
Analisar um cálculo e obter informação sobre o
resultado sem realizá-lo de maneira efetiva.

ATIVIDADES
Embora esse problema exija que as crianças resolvam
1
3
a soma de 2 + 4 , espera-se que elas recorram
a relações conhecidas como: para chegar a 1, é
1
3
necessário acrescentar mais 2 e, como 4 é maior
1
1
2
que 2 , passa de 1. Sabemos que 2 = 4 , então
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1
2

3
4

2

3

5

3

1

1

= 4 + 4 = 4 . Sabemos que 4 = 4 + 4
1
1
1
1
+
e, como 4 + 4 = 2 , ao somar outro 2 , se
1
chega a 1, que se junta com o 4 que sobrou e forma
1
1 4 .
+

1
4

e
A atividade 2 consiste em adicionar ou subtrair 1 a
uma fração. Uma estratégia conveniente é pensar no 1
como uma fração cujo denominador é igual àquele da
fração dada. Retome o que são números mistos e peça
que as crianças leiam o texto do quadro conceito. Você
pode dar alguns exemplos no quadro e perguntar como
escrever esses números em forma de fração. Por
1
3
1
5
6
26
exemplo, 1 2 = 2 ou 1 4 = 4 ou 2 10 = 10 .
Se considerar necessário, proponha outros cálculos
do mesmo tipo. Depois de resolvida a atividade, é
interessante explicitar uma estratégia que permita
fazer esse tipo de cálculo rapidamente. Mais adiante,
essa estratégia pode ser ampliada para adicionar uma
fração a um número inteiro maior que 1.
É importante esclarecer que não se espera que
as alunas e os alunos aprendam classificações de
expressões fracionárias, como “número misto”, “fração
própria”, “fração imprópria”. Além de não acrescentar
nenhuma questão matematicamente significativa, esse
tipo de classificação promove a falsa ideia de que há
frações mais dignas de serem chamadas de frações do
que outras e ocultam que todas são números.
Para resolver a atividade 3, as crianças precisarão
pensar quanto falta, em cada uma das frações dadas,
para obter o número natural que está à direita do sinal
“=”. Um recurso possível é completar quanto falta para
o inteiro mais próximo e, em seguida, agregar o que
falta para o inteiro solicitado. Por exemplo, para obter
1
3
1 partindo de 5 , é preciso adicionar 2 e depois mais
5
9
1
5 para obter 2; no total, é preciso adicionar 5 a 5
para obter 2.
Esse trabalho está relacionado com o que foi
proposto na atividade 1: localizar uma fração entre
dois inteiros. Aqui também é necessário pensar a
fração dada como um inteiro “mais alguma coisa”.
É interessante explicitar a relação entre as duas
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atividades, o que não necessariamente as crianças
identificarão espontaneamente. “Olhar as coisas”
de diferentes maneiras ajuda a adquirir flexibilidade.
É interessante também pensar esses cálculos
em termos de distância das frações dadas e os
respectivos números naturais propostos.

A atividade 4 tem como objetivo que as crianças
possam, sem realizar o cálculo efetivo, analisar
e estabelecer se as afirmações propostas são
verdadeiras ou não. Por exemplo, para estabelecer que
1
9 – 4 não é menor que 8, deverão considerar que,
4
para chegar a 8 partindo de 9, é preciso subtrair 4 .
Para realizar esse trabalho, as relações estabelecidas
nas tarefas 1 e 2 e aquelas realizadas na atividade
anterior servirão de grande apoio.

2ª PARTE
MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE UMA FRAÇÃO POR
UM NÚMERO NATURAL

INTRODUÇÃO
Essa segunda parte da sequência didática tem como
objetivo que as crianças elaborem relações parciais
que permitam enfrentar de maneira mais sólida um
futuro trabalho com a multiplicação de frações. Em
cada uma das atividades, são propostos alguns
cálculos. Se considerar necessário, apresente outros
do mesmo tipo.

ATIVIDADES
a

e
A atividade 5 é mais uma oportunidade para as
alunas e os alunos pensarem em como representar
frações como números mistos. Convide todas e
todos a refletir sobre a quantidade de soluções
possíveis em cada caso.
A atividade tem por objetivo que as crianças
construam um repertório aditivo com algumas
frações. Recorrer ao uso de frações equivalentes
em casos “fáceis” – por exemplo, quando um dos
denominadores é um múltiplo do outro – é uma
estratégia que se espera que as crianças mobilizem
e sobre a qual é possível refletir.
Em toda essa sequência didática, espera-se que as
crianças busquem as atividades que já resolveram e
que ajudam a resolver uma nova e mais complexa. Esse
é um tipo de atitude que não surge espontaneamente
na turma e que será interessante você promover.

Inicialmente, é proposto que as alunas e os alunos
calculem mentalmente o resultado de multiplicações
1
do tipo n x n, recuperando a definição de fração.
A proposta é expressar essa ideia como uma
1
1
multiplicação: se 4 é uma fração tal que 4 vezes 4
1
é 1, então 4 x 4 = 1.
A atividade 2 representa uma ruptura para as
crianças, pois ao multiplicar dois números naturais
sempre se obtém um número maior. Para completar
1
cada cálculo, precisarão considerar a relação n x n
e encontrar a fração.
A atividade 3 retoma e aprofunda as duas anteriores.
O objetivo é trabalhar com a ideia de que, para
“chegar” multiplicativamente de uma fração do tipo
1
n a um número, um caminho é “conseguir” primeiro
chegar a 1 e depois obter o número buscado. Por
exemplo, é preciso buscar por quanto se deve
1
multiplicar 5 para obter 2. É possível primeiro
1
fazer 5 x 5, que dá 1, e então multiplicar por 2.
1
Compondo as duas multiplicações, tem-se 5 x 5 x 2
1
(que é igual a 5 x 10), dando como resultado 2.
É importante ressaltar que multiplicar e depois voltar
a multiplicar é equivalente a multiplicar pelo produto.
É um erro comum das crianças adicionar os fatores

em vez de multiplicá-los. Por isso, é importante
submeter a discussão das diferentes estratégias que
surgirem na aula.
Proponha que os grupos conversem sobre como
fazer para saber como completar cada cálculo.
Depois, organize um momento coletivo para
que conversem e debatam sobre as estratégias
empregadas.

A atividade 4 tem como objetivo que as crianças
elaborem uma estratégia para multiplicar um número
natural e obter outro natural de valor menor.
O item A sugere a utilização do 1 como intermediário
para fazer a passagem de um número inteiro para
outro inteiro. Se julgar necessário, você pode
apresentar outros exemplos do mesmo tipo.
A ideia do item B é olhar a relação anterior por outro
ponto de vista: por qual número é preciso multiplicar
um número natural para obter 1 como resultado?
1
Por quanto é preciso multiplicar uma fração do tipo n
para obter 1?
As crianças precisarão compreender que, por exemplo,
1
se 4 x 4 = 1 e se quer obter 2 como resultado (o
dobro de 1), mantendo um dos fatores (4), o outro fator
2
deve ser duplicado: 4 x 4 = 2.
Outra maneira de pensar por quanto é preciso
multiplicar 4 para obter 2 é pensar por quanto
multiplicá-lo para obter 1 e depois multiplicar pelo
1
2
resultado buscado: 4 x 4 x 2 = 4 x 4 .
Essas quatro atividades tem como objetivo tratar
uma ideia que é difícil para as crianças: no conjunto
dos números racionais, sempre é possível passar
multiplicativamente de um número a outro. Essa
passagem é proposta considerando números
naturais para os números de partida e chegada,
embora, obviamente, o fator deva ser uma fração.
Isso pode parecer estranho para a turma porque
rompe com ideias elaboradas em relação aos
naturais, que não são mais válidas ao incluir os
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alunos podem precisar voltar a usar como referência
alguma situação concreta de divisão, como: “Se eu
repartir um chocolate em cinco partes iguais, cada
1
parte é 5 ; se cada uma dessas partes é dividida
ao meio, ficam 10 partezinhas que formam todo
o chocolate”. Descontextualizando um pouco a
referência, tem-se:
5x

A ideia dessa atividade é que as crianças encontrem
certa regularidade que permita elaborar a estratégia de
duplicar os numeradores. Muitas vezes, elas costumam
1
2
escrever que o dobro de 3 é 6 , sem notar que
estão propondo uma fração equivalente à dada. Se
não aparecer isso na turma, é interessante que você
comente essa resposta para submetê-la à análise. É
possível que o problema não gere dificuldades, já que
pode ser tratado aditivamente.

Espera-se que as crianças determinem que, para
calcular a metade de uma fração com numerador
1 (embora a regra seja geral, se propõe tratá-la
primeiro para esse caso), é necessário duplicar o
denominador. Para pensar sobre isso, as alunas e os
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1
=1
5

1
1
1
de
=
2
5
10
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racionais. Por exemplo, não há nenhum número
natural que multiplicado por 9 dê 4. Por outro lado,
4
9 x 9 = 4. Por isso, em um primeiro momento, as
crianças geralmente respondem que “não há número,
não há solução”. Como mostrado, é importante que
elas compreendam a conveniência de usar 1 como
intermediário.

Lourivaldo de Oliveira Barbosa
Limoeiro
Boa Vista do Tupim
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l

O tangram abaixo precisa ser ampliado. Para isso, o lado ab, que tem
12 cm, passará a ter 18 cm.
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a

b

12 cm

Sabendo que o lado ab, ao ser ampliado, passará de 12 cm para 18 cm, o
que vai acontecer com a medida dos lados da figura do seu grupo? Anote no
caderno pessoal as ideias iniciais.

Desenhe numa folha à parte a peça ampliada por seu grupo e recorte-a
com cuidado.
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6 cm

Monte o tangram com as peças ampliadas de todos os grupos e converse
com a turma sobre o que deu certo e o que não deu certo na ampliação. Anote
no caderno pessoal as conclusões a que chegaram.
48

8,

c

cm

Wesley e Yasmin estavam discutindo a ampliação de sua peça, o triângulo

6 cm

12 cm

ije:

YASMIN, OLHA SÓ O QUE
EU DESCOBRI: O LADO IJ TEM
A METADE DA MEDIDA DO
LADO AB.

24
4,

f

g
cm

É PORQUE 9 É
METADE DE 18.

24

cm

4,

24
4,

h

e

e
cm

d

6 cm

i

É MESMO! ENTÃO, SE O LADO AB
VAI PASSAR A TER 18 CM, O LADO
IJ VAI PASSAR A TER 9 CM.

AGORA SÓ FALTA
DESCOBRIR OS OUTROS
DOIS LADOS.

i

j

j

Todas e todos vão trabalhar na ampliação, cada grupo com sua peça. Copie no
caderno pessoal a peça pela qual seu grupo ficará responsável:
A) Reprodução, nas dimensões originais, do triângulo abd.
B) Reprodução, nas dimensões originais, do triângulo ahd.
C) Reprodução, nas dimensões originais, do triângulo hfi.

WESLEY

YASMIN

D) Reprodução, nas dimensões originais, do triângulo ije.
E) Reprodução, nas dimensões originais, do quadrado ifdg.

108
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F) Reprodução, nas dimensões originais, do triângulo dgc.

A) Wesley e Yasmin estão certos?

G) Reprodução, nas dimensões originais, do paralelogramo gebc.

B) Que outras figuras têm lados que medem a metade do lado ab?
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PÁG. 111

PÁG. 110
Discuta com seu grupo cada uma das afirmações abaixo e anote as
verdadeiras no caderno pessoal.
l

BENTO, TEM VÁRIOS TRIÂNGULOS
IGUAIS NESSE TANGRAM: O ABD E O
AHD, E TAMBÉM O HFI E O DGC.

l

ISSO! E, SE O LADO AB VAI
PASSAR A TER 18 CM, O LADO AH,
DO OUTRO TRIÂNGULO, TAMBÉM

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

VAI MEDIR 18 CM.

l

É, E O LADO HI DO TRIÂNGULO HIF
VALE METADE DO LADO AB. ELE TEM
6 CM E VAI PASSAR A TER 9 CM.

l

VEJA, ROSANE, O LADO GC,
DO TRIÂNGULO DGC, É IGUAL AO
E, COM ISSO, DÁ PARA

l

LADO HI. ELE TAMBÉM VAI
FICAR COM 9 CM.

DESCOBRIR AS MEDIDAS DOS LADOS
GE E BC DO PARALELOGRAMO!

l

Já que 12 cm virou 18 cm, o que aumentou corresponde a 50% de 12 cm.
Então, devemos aumentar 50% em cada lado das figuras do tangram.
Se o lado de 12 cm tivesse se transformado em 24 cm, seria o mesmo que
multiplicar por 2. E 12 cm multiplicado por 1 é 12 mesmo. Achamos que é
preciso multiplicar por algum número entre 1 e 2.
Se multiplicarmos por 1,5 vai ser mais que acrescentar 50%, porque 50% é 0,
5 e 1,0 é 100%, então 1,5 é mais do que 100%.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Bento e Rosane estavam explorando, com a régua, as medidas de algumas
figuras do tangram:

Em todos os lados dá certo acrescentar metade do tamanho daquele lado.
Para saber se a figura foi ampliada de maneira correta, é preciso conferir os
ângulos da figura ampliada com os ângulos da figura original: se forem iguais,
a figura foi ampliada corretamente.
Em todos os lados, dá certo acrescentar 6 cm.

Será que é possível encontrar um número que, multiplicado pelo tamanho
original dos lados de cada peça, permita saber os tamanhos ampliados?
A) Teste essa ideia com seu grupo: há um número que multiplicado por 12 dá
como resultado 18. Que número é esse?
B) Multiplique os lados da sua peça de tangram por esse número e verifique se
a ampliação dá certo.
ROSANE

BENTO

A) Rosane e Bento estão certos?
B) Qual é, e qual vai ser depois da ampliação, a medida dos lados ge e bc do
paralelogramo?

Converse com as colegas, os colegas e a professora, ou o professor, e
monte um conjunto de dicas para situações em que é preciso ampliar figuras.
Anote-as no caderno pessoal.

Davy
São Félix do Coribe
Lenilza Macedo Miranda
E.M. Gonçalves Dias
Oliveira dos Brejinhos
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OBJETIVOS

INTRODUÇÃO

Investigar o uso dos números racionais como um
elemento que vai garantir uma relação constante
de proporcionalidade na ampliação ou redução de
figuras geométricas.
l 
Reconhecer a congruência dos ângulos e a
proporcionalidade entre os lados correspondentes de
figuras poligonais em situações de ampliação.

A proposta da ampliação de um quebra-cabeça foi
originalmente pensada pelo francês Guy Brousseau,
pesquisador cujas ideias estão na base da Didática da
Matemática, e traz uma vantagem com relação a outras
formas de ensino da proporcionalidade: as características
do problema permitem que as crianças – acompanhadas
por sua professora, ou seu professor – vivam um fazer
matemático similar ao que aconteceu na história humana
e construam a ideia de usar um operador multiplicativo
para estabelecer uma relação de proporcionalidade em
um problema que faça sentido para elas.

l

OBJETOS DE CONHECIMENTO
 so dos números racionais como operadores
U
multiplicativos.
l 
Características de figuras geométricas, como
triângulos retângulos, quadrados e outros
quadriláteros.
l 
Reconhecimento da congruência dos ângulos e da
proporcionalidade dos lados correspondentes.
l

TEMPO ESTIMADO
l

Dez aulas.

Para iniciar o trabalho com essa sequência didática,
as crianças deverão participar da solução de um
problema que pode durar várias aulas: encontrar uma
forma que todas e todos considerem boa e certa para
a ampliação de um quebra-cabeça do tipo tangram. As
dimensões envolvidas nos lados do quebra-cabeça e o
dado de como o lado se transformou ao ser ampliado
(no caso, de 12 cm para 18 cm) criam um contexto
de aprendizagem, já que será necessário que elas
investiguem que relações podem ser estabelecidas
entre o lado original e o lado ampliado para resolver o
problema.
A relação de proporcionalidade entre o lado antigo e o
ampliado de cada uma das peças tem de ser sempre
a mesma para que nenhuma peça se modifique na
ampliação, e o quebra-cabeça continue fechando depois
dela. Essa relação de proporcionalidade entre os lados é
mantida por meio do uso de um operador multiplicativo.
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Existem relações de proporcionalidade que as crianças
identificam mais intuitivamente, como ao dobrar os
ingredientes de uma receita. Nesse caso, o operador
multiplicativo é 2. No problema 1, o operador
multiplicativo é 1,5 porque 18 é igual a 12 x 1,5 ou,
em outras palavras, 50% maior que 12.
As demais atividades também criam boas situações
de aprendizagem porque, para resolver o problema
central que apresentam, será necessário colocar em
jogo diversos conhecimentos já construídos ao longo
dos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental:
sobre números decimais, sobre o campo multiplicativo
e as propriedades da multiplicação (em especial a
distributiva), sobre noções de porcentagem, noções
básicas sobre ângulos e figuras geométricas. Mas
esses saberes que podem entrar em jogo ao longo
da sequência didática não devem ser entendidos
como pré-requisitos: a diversidade de conhecimentos
das crianças da sala criará pontos de apoio para a
construção de estratégias no decorrer do trabalho.
Como não há um único caminho para encontrar a
solução do problema, as crianças precisam pôr em
jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo
e tomar decisões com base nesses conhecimentos e
nas características do problema para construir boas
estratégias de resolução. Por isso, é essencial que
você garanta a maior circulação possível de ideias e
estratégias pensadas por todas e todos ao longo do
trabalho.
Você pode atribuir um propósito social para a
ampliação do tangram: presentear uma sala da
Educação Infantil – já que, para as crianças menores, é
mais fácil utilizar um tangram com peças maiores. Ao
fazer isso, você dará um sentido maior à realização das
atividades da sequência didática.

ATIVIDADES
O objetivo dessa atividade é organizar as crianças
para uma tarefa que vai se desdobrar por várias
aulas: investigar que tipo de relação existe entre o
tamanho do lado original da peça e o tamanho depois

da ampliação. Ao longo da sequência didática elas
vão descobrir o operador multiplicativo envolvido na
ampliação: por quanto é preciso multiplicar 12 para
chegar a 18 (no caso, por 1,5).
É provável que essa descoberta não venha de
imediato. Não se preocupe, dê tempo para que as
crianças possam refletir e buscar soluções e avaliar a
adequação delas até chegar a uma solução definitiva,
que dê certo para todas as peças – ela será a
constante de proporcionalidade.
Para essa atividade, é importante que você divida a
sala em sete grupos e deixe cada um responsável por
apenas uma das peças. Esse é um encaminhamento
interessante do ponto de vista didático, pois as
crianças devem encontrar os valores novos para 3 ou
4 lados da peça de seu grupo, mas será necessário
encontrar para todas as peças do quebra-cabeça,
o que diminui o tamanho do desafio, sem tirar o
foco no objetivo que se pretende cumprir. Também
cria uma situação em que, ao procurar montar o
tangram ampliado, todas e todos vão se deparar com
a complexidade da tarefa – é bem possível que ele
não feche na primeira tentativa de ampliação – e isso
criará um bom contexto para circulação de ideias e
encaminhamentos.

Oriente as crianças a registrar num desenho como
ficou a peça ampliada. Vale lembrá-las de usar o que
já aprenderam para desenhar figuras geométricas,
valendo-se de régua e transferidor. É interessante
aproveitar esse momento para circular entre os grupos
ouvindo as hipóteses levantadas pelas alunas e pelos
alunos para fazer essa ampliação.

O propósito dessa atividade é montar o tangram e
discutir o que deu certo e o que não deu. Uma sugestão
para esse momento é colar as peças num canto do
quadro, com fita adesiva, para que ele fique à vista de
todas e todos, procurando manter o formato quadrado
como no modelo. O esperado é que não seja possível
refazer o quadrado de tangram nesse momento.
PROFESSOR – 5º ANO
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Nessa tentativa de montagem, é importante que as
crianças expliquem como fizeram para ampliar, que ideia
tiveram. Normalmente, a maioria soma 6 cm a todos os
lados da figura, já que o lado de 12 cm ganhou 6 cm ao
ser ampliado, ou faz a ampliação a olho.

As outras medidas que são a metade do lado ab são
a do lado hi, do triângulo hif, os lados be e cg, do
losango gebc e o lado je do triângulo ije.

É difícil que as crianças já nessa fase tragam como
ideia o uso de um operador multiplicativo: 12 x 1,5
dá 18 cm, então deve-se multiplicar todos os lados
por 1,5. Caso algum grupo traga isso como ideia,
é essencial que você não valide imediatamente a
resposta certa, porque isso não daria tempo aos
demais grupos de se apropriar desse saber.

Essa atividade continua a explorar a ideia de usar
dobros e metades para aproximar-se da noção de
operador multiplicativo. É interessante incentivar as
alunas e os alunos a usar a régua para explorar as
medidas das figuras.

Ao longo da troca de ideias, é interessante fazer
intervenções que ajudem a refletir sobre o problema.
Para isso, você pode perguntar:
l 
O fato de o lado ab, de 12 cm, ter se
transformado em 18 cm ajuda a saber quanto
aumenta o lado ij, que tem metade do lado ab
original, ou seja, 6 cm?
Essa intervenção permite que as crianças se apoiem
nos conhecimentos que têm de dobros e metades
para pensar sobre o problema. Outra intervenção
interessante é perguntar:
l 
É possível usar a peça original para saber se a
ampliação está boa?
Com isso, você pode ajudar a turma a utilizar os
conhecimentos que tem sobre ângulos para avaliar se a
ampliação está adequada – já que os ângulos precisam
ser mantidos na figura ampliada.

O objetivo dessa atividade é explorar a ideia de usar
dobros e metades para aproximar-se da noção de
operador multiplicativo. Provavelmente, as diferentes
duplas se aproximarão, também em diferentes
níveis, das ideias contidas nesse desafio. Por isso, é
fundamental garantir um espaço de discussão em que
cada dupla explique como pensou. Nesse processo,
conforme as crianças vão explicitando seu raciocínio,
é possível que outras, que ainda não tenham se dado
conta da validade da ideia implícita no problema,
comecem a avançar na sua compreensão.
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Os lados ge e bc valem 6 cm agora e vão passar a
medir 9 cm depois da ampliação.

Essa atividade põe em discussão algumas ideias que
as crianças normalmente têm ao se defrontar com
um problema de ampliação. O propósito é permitir,
com o debate acerca da verdade ou não de cada
afirmação, que a sala forme um conjunto comum de
conhecimentos para resolver a tarefa. É essencial,
por esse motivo, orientar as crianças a testar a
validade de cada afirmação, fazendo as contas ou
construindo uma parte do quebra-cabeça.
e
A atividade 7 retoma a discussão realizada na atividade
anterior, mas agora com cada grupo responsável por
testar a ideia no contexto da sua peça. Depois que
terminarem a ampliação das peças, monte no quadro
o tangram com as peças ampliadas e converse com a
turma sobre o que aprenderam a respeito de ampliação
de figuras. Na atividade 8, a ideia é sistematizar os
conhecimentos de forma coletiva.

Jennifer Bastos Barbosa
Complexo Educacional Professor João Batista Vasconcelos
Oliveira dos Brejinhos

REFERÊNCIA
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PÁG. 113

ALIMENTOS BEM NUTRIDOS
BATATA

Informações
nutricionais

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

ALIMENTOS
BEM NUTRIDOS

CADERNO

Veja abaixo uma tabela de valor nutricional presente numa embalagem de
nego-bom. Leia as informações da tabela e responda às perguntas no caderno
pessoal.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção por unidade de 30 gramas
QUANTIDADE POR PORÇÃO
VALOR ENERGÉTICO
77 kcal = 343 kj

% VD(*)

QUANTIDADE POR PORÇÃO

3%

COLESTEROL

17 g

1%

FIBRA ALIMENTAR

1,0 g

1,2 g

3%

CÁLCIO

3,4 mg

1,5%

GORDURAS TOTAIS

0g

0%

FERRO

0,8 mg

4%

GORDURAS SATURADAS

0g

0%

SÓDIO

0,6 mg

1%

GORDURAS TRANS

0g

0%

POTÁSSIO

CARBOIDRATOS
PROTEÍNAS

0 mg

% VD(*)

140 mg

0%
2%

-

*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas.

A) Que quantidade de nego-bom é considerada uma porção desse alimento?
B) Que informações aparecem na coluna “Quantidade por Porção”?
C) O que quer dizer “% VD”?
D) Qual o valor de ferro presente na porção de nego-bom? Quanto isso representa
com relação à quantidade de ferro necessária a cada dia para uma pessoa?
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PÁG. 115

PÁG. 114

BANANA-PRATA
(1 UNIDADE)

Energia/valor energético

68,6 kcal

Carboidrato

20,3 g

Proteína

0,7 g

Lipídio/gorduras totais

-

Cálcio

0,0056 g

Fósforo

0,0154 g

Ferro

0,00028 g

Potássio

0,2506 g

Fibras

1,4 g

Sódio

0,7g

A) A quantidade dos sais minerais cálcio, fósforo, ferro e potássio deve
ser informada em miligramas (mg) e, na tabela da atividade anterior, foi
apresentada em gramas. Transforme essas medidas em miligramas para
comparar os nutrientes da banana-prata com os do nego-bom, que é um tipo
de doce de banana.

NEGO-BOM
(1 UNIDADE)

B) Qual desses alimentos é mais rico em energia?

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

NUTRIENTES

Converse com sua colega ou seu colega e responda às perguntas abaixo
no caderno pessoal.

C) Qual desses alimentos é a melhor fonte de potássio?

Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO)

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Veja abaixo a média de nutrientes presentes em uma banana-prata. Copie
a tabela abaixo no caderno pessoal e complete-a para poder comparar esses
nutrientes com os apresentados na tabela de nego-bom.

Copie o quadro abaixo no caderno pessoal e complete-o usando a regra
para converter gramas em miligramas e miligramas em gramas, apresentada
no quadro da página 114.
MILIGRAMAS

GRAMAS

100
1
2.500
250
0,025
0,0025

GRAMAS E MILIGRAMAS
Para comparar valores em gramas e em miligramas, leve em conta
que 1 mg = 0,001 g.
Assim, um valor em gramas, para ser transformado em miligramas,
deve ser multiplicado por 1.000, e um valor em miligramas, ao ser
transformado em gramas, deve ser dividido por 1.000.
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1
10
0,0101
0,101101
A) Há alguma estratégia para rapidamente transformar gramas em miligramas
e miligramas em gramas? Converse com sua colega ou seu colega e anote
suas conclusões no caderno pessoal.
5º ANO
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PÁG. 116

NUTR IENTES

Veja abaixo o valor nutricional de três bebidas.

SUCO DE LARANJA INTEGRAL

LEITE INTEGRAL

REFRIGERANTE

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Os nutrientes são classificados em:
l

l

Obs.: os açúcares fazem parte dos
carboidratos.

Macronutrientes: água, proteínas, lipídios e carboidratos,
necessários em maiores quantidades.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

São estruturas que constituem os alimentos e são essenciais para
o funcionamento do organismo, fornecendo energia, servindo como
matéria-prima, mantendo e reparando partes do corpo e sustentando
o crescimento. A palavra tem origem no latim nutriens, de nutrire, que
significa “alimentar”.

Micronutrientes: vitaminas e sais minerais, necessários em
quantidades menores.

Extraído do site Significados (www.significados.com.br/nutrientes), acesso em 18/3/2019.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE G/ML (MEDIDA CASEIRA)
QUANTIDADE POR PORÇÃO

Vitoria Lima
E.M. Luiz Viana Filho
Andaraí

%VD(*)

Valor calórico

kcal

%

Carboidratos

g

%

Proteínas

g

%

Gorduras totais

g

%

Gorduras saturadas

g

%

Colesterol

mg

%

Fibra alimentar

g

%

Cálcio

mg

%

Ferro

mg

%

Sódio

mg

%

*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.500 calorias

A) O que as tabelas de valor nutricional dessas três bebidas têm de parecido e
o que têm de diferente? Compare com a tabela oferecida como modelo no
manual da Anvisa.

B) Qual das três bebidas apresenta a maior quantidade de nutrientes?
C) Qual das três bebidas é a melhor fonte de vitamina C?
D) Qual das três bebidas apresenta a menor quantidade de nutrientes?
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PÁG. 118

LITROS E MILIL ITROS
REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Para comparar valores em litros e em mililitros, leve em conta que
1 ml = 0,001 litro.
Assim, um valor em litros, para ser transformado em mililitros,
deve ser multiplicado por 1.000, e um valor em mililitros, ao ser
transformado em litros, deve ser dividido por 1.000.

Copie a tabela abaixo no caderno pessoal e complete-a fazendo os cálculos
para encontrar os valores nutricionais de 100 ml de cada bebida.
100 ML DE SUCO DE
LARANJA INTEGRAL

NUTRIENTES EM

100 ML DE LEITE

100 ML DE
REFRIGERANTE

Carboidratos
Proteínas

–

–

Gorduras totais

–

–

Fibras

–

Cálcio

–

Sódio

–

Vitamina C

–

Valor energético

580 kcal

Valor energético

540 kcal

Carboidratos

58 g

Carboidratos

35 g

Proteínas

48 g

Proteínas

31 g

Gorduras totais

14 g

Gorduras totais

31 g

Fibras

14 g

Fibras

2g

Potássio

750 mg

Potássio

-

Ferro

6 mg

Ferro

5,5 g

Fósforo

346 mg

Fósforo

-

Sódio

1g

Sódio

1g

B) Qual o nutriente que se encontra em mais quantidade no hambúrguer do que
no prato de arroz, feijão, carne e salada?

–
–

Com base nos cálculos que você realizou, responda no caderno pessoal qual
das três bebidas apresenta maior quantidade de cada nutriente.

MATEMÁTICA – PROFESSOR

Hambúrguer com queijo, salada e
maionese (1 unidade média)

–

–

MATEMÁTICA

Arroz, feijão, salada verde e carne
(prato médio – em torno de 400 g)

A) Qual tipo de refeição fornece maior quantidade de nutrientes?

Valor energético

118

Compare duas refeições e depois responda às perguntas no caderno
pessoal.

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

Quais estratégias podem ser usadas para calcular os nutrientes presentes
em 1 litro de cada bebida? E para calcular 100 ml? Registre no caderno
pessoal apenas qual ou quais cálculos você faria. Deixe para fazer as contas
na atividade 8.
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l

Valor energético

l

Cálcio

l

Carboidratos

l

Sódio

l

Proteínas

l

Vitamina C

l

Gorduras totais

Evelyn Lorranny de Souza Silva
São Félix do Coribe
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PÁG.120
Veja abaixo a tabela com a ingestão diária de nutrientes recomendada pela
Anvisa para crianças de 7 a 10 anos e consulte as tabelas de valor nutricional
presentes nas atividades 1, 2, 5 e 8 para responder às questões abaixo.
A) Um prato médio de arroz, feijão, salada verde e carne satisfaz as necessidades
diárias de qual nutriente?
B) Quantos copos de 200 ml de leite é preciso tomar para satisfazer a
necessidade diária de cálcio?

REPRODUÇÃO DO CADERNO DO ALUNO

C) Quantos copos de 200 ml de suco de laranja é preciso tomar para satisfazer
a necessidade diária de vitamina C?
D) Para satisfazer as necessidades diárias de ferro, que alimentos é possível
combinar?

OBJETIVOS

INTRODUÇÃO

 mpliar estratégias para resolver problemas
A
envolvendo medidas de massa e capacidade
recorrendo a transformações entre as unidades
apresentadas em tabelas de valor nutricional dos
alimentos.
l 
Usar a proporcionalidade para comparar valores
nutricionais.

Um contexto importante de uso do conhecimento
acerca do Sistema Métrico Decimal é, atualmente,
interpretar as informações fornecidas nas tabelas
de valor nutricional dos alimentos presentes nas
embalagens e, com isso, avaliar e comparar
mercadorias. Essa sequência didática problematiza
opções por produtos alimentares com base na
observação de como eles compõem o conjunto
de nutrientes necessário para uma criança no
seu dia a dia. Para isso, ao longo das propostas,
conhecimentos matemáticos importantes serão
tematizados, como a interpretação de medidas de
peso e capacidade em quantidades pequenas (gramas,
miligramas, microgramas, mililitros, decilitros etc.).
A proporcionalidade será usada para comparar
a mesma quantia de produtos similares e assim
verificar diferenças no valor nutricional. Habilidades de
tratamento da informação serão utilizadas e ampliadas
para a leitura de valores em tabelas de dupla entrada.

l

OBJETOS DE CONHECIMENTO

INGESTÃO DIÁRIA DE PROTEÍNAS, VITAMINAS E MINERAIS

Nutriente

Unidade

7–10 anos

Nutriente

Unidade

7–10 anos

Proteína

g

34

Cálcio

mg/d

700

Vitamina A

mcg
ER/d

500

Ferro

mg/d

9

Vitamina D

mcg/d

5

Magnésio

mg/d

100

Vitamina C

mg/d

35

Zinco

mg/d

5,6

Vitamina E

mg/d

7

Iodo

mcg/d

100

Tiamina

mg/d

0,9

Fósforo

mg/d

1.250

Riboflavina

mg/d

0,9

Flúor

mg/d

2

Niacina

mg/d

12

Cobre

mcg/d

440

Vitamina B6

mg/d

1,0

Selênio

mcg/d

21

Ácido fólico

mcg/d

300

Molibdênio

mcg/d

22

Vitamina B12

mcg/d

1,8

Cromo

mcg/d

15

Biotina

mcg/d

20

Manganês

mg/d

1,5

Ácido pantotênico

mg/d

4

Colina

mg/d

250

Vitamina K

mcg/d

25

 edidas de massa, tempo e capacidade: utilização de
M
unidades convencionais e relações entre as unidades
de medida mais usuais.
l 
Interpretação de informações organizadas em tabelas
de valor nutricional (dupla entrada).
l

TEMPO ESTIMADO
l

Oito a dez aulas.

Pesquise alguns rótulos de alimentos em sua casa e anote no caderno
pessoal que nutrientes eles apresentam.
120
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ATIVIDADES

É natural que muitas crianças não estejam
familiarizadas com a leitura de tabelas de valor
nutricional. Embora a presença dessas tabelas nos
produtos seja obrigatória por lei, a consulta aos dados
nutricionais ainda não é uma prática social difundida.
Por isso, construir estratégias de leitura e comparação
dos valores nutricionais dos alimentos é importante
tanto para o cuidado com a saúde quanto para o
exercício da cidadania. Além disso, é um excelente
contexto de aprendizagem para que as alunas e
os alunos avancem em seus conhecimentos sobre
grandezas e medidas e tratamento da informação.
Ao apresentar a atividade, é interessante compartilhar
com a turma que, no Brasil, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão que controla os
rótulos dos alimentos. Todo produto comercializado
no Brasil precisa trazer na embalagem informações
nutricionais como valor energético, porção, medida
caseira e quantidade por porção de carboidratos,
proteínas, gorduras, fibras e sódio do alimento. Oriente
as crianças a explorar a tabela da atividade, que foi
retirada de um rótulo de nego-bom.
A atividade tem como objetivo contextualizar uma
primeira exploração dos dados nela contidos. Por isso,
é importante dedicar tempo para a socialização dos
resultados, convidando as crianças a compartilhar onde
encontraram as informações para responder a cada
pergunta, que hipóteses levantaram, quais nutrientes
listados ali são conhecidos delas e quais não são.
Para saber mais sobre as tabelas de valor nutricional,
consulte o manual da Anvisa, que explica cada item da
tabela de forma clara e fornece vários exemplos (bit.ly/
manual-rotulagem-anvisa), acesso em 18/3/2019.
e
A atividade 2 propõe um novo contexto de consulta
a tabelas de valor nutricional – completar uma tabela
dupla, incluindo os valores de nego-bom. Retoma-se
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também o trabalho com transformações de medidas, já
abordado no projeto sobre as tartarugas marinhas.
Nele estudou-se a transformação de quilogramas (kg)
para gramas (g). Agora o trabalho é proposto com
unidades menores – gramas (g) para miligramas (mg) –,
ao apresentar o desafio de uniformizar o uso de
unidades de medida na tabela em que alguns dos sais
minerais da banana-prata encontram-se registrados em
gramas e precisam ser transformados em miligramas
para possibilitar a comparação com o nego-bom.
É importante lembrar às crianças que elas já fizeram
muitas transformações de medidas semelhantes
a essas no projeto das tartarugas marinhas e que
agora podem consultar o quadro para, na atividade
3, responder à pergunta e fazer a transformação de
gramas para miligramas.
Na socialização do item A, retome com a turma
os cálculos feitos para encontrar cada resultado (a
multiplicação por 1.000), além de checar resultados e
dê espaço para que as crianças compartilhem o que
pensaram para responder aos itens B e C.

O objetivo dessa atividade é dar ao grupo várias
oportunidades de converter medidas de gramas para
miligramas e de miligramas para gramas, a fim de que
possam apropriar-se da lógica por trás desse tipo de
transformação de medidas.

Essa atividade propõe duas situações de comparação.
A primeira, entre as tabelas de valor nutricional tendo
como base a tabela fornecida como exemplo pela
Anvisa. Vale a pena se deter com a turma na discussão
dessas tabelas. Pergunte quais as crianças acham
mais fácil de consultar. Lembre que o acesso às
informações contidas nessas tabelas é um direito do
consumidor, aqui no Brasil.
Depois dessa primeira troca de ideias, parte-se para
uma comparação entre a medida dos nutrientes
presentes em cada bebida. As perguntas B, C e
D ajudam a examinar as vantagens que se têm ao

beber um copo de leite, que é ingerir maior variedade
de nutrientes, e ao beber suco de laranja, que é
satisfazer as necessidades diárias de vitamina C.
E põe em xeque o hábito de beber refrigerante, que
não traz benefícios nutricionais, apenas valor calórico
e a presença do sódio.

O propósito dessa atividade é refletir coletivamente
para construir uma estratégia de cálculo. Para que
todas e todos tenham oportunidade de participar
dessa reflexão, peça que, inicialmente, pensem em
grupos ou duplas e, depois, promova um momento de
socialização em que toda a turma ajude na elaboração
das estratégias de cálculo. Certamente, será mais fácil
para as crianças pensar na estratégia para calcular
1 litro ou 100 ml do suco de laranja e do leite, já que
existem as informações sobre 200 ml dessas bebidas.
Por isso, vale partir desses cálculos, o que deve
encorajar as crianças a participar. Depois que todas e
todos fizerem suas contribuições, registre no quadro
as estratégias encontradas, que provavelmente estarão
dentre as que você lê a seguir.
Suco de laranja e leite (200 ml cada um) – Para
encontrar 1 litro, pode-se multiplicar por 5 ou dividir
por 2 (para achar 100 ml) e multiplicar por 10. Para
encontrar 100 ml, basta dividir por 2.
Em seguida, proponha que pensem sobre o
refrigerante. Partir de 350 ml torna o cálculo mais
desafiador, mas não impossível para turmas de 5º ano.
Uma sugestão é refletir sobre como encontrar 100 ml
primeiro:
l 
Se eu tenho 350, por quanto eu preciso dividir
para encontrar 100?
Ou:
l 
Se eu dividir 350 por 35, quanto eu vou ter de
resultado?
l 
Dividir por 35 pode ser um bom caminho?
l 
Se eu fizer essa conta, por quanto eu tenho que
multiplicar o resultado para obter 100?
l 
E para obter 1.000?
Com questões como essas você pode ajudar as
crianças a construir a estratégia para encontrar os

valores de 100 ml e 1 litro com base nos dados
de uma tabela nutricional de uma lata de refrigerante.
Refrigerante (350 ml) – Para encontrar 1 litro,
pode-se dividir por 35 para encontrar o valor de 10 ml
e multiplicar por 100 para achar 1.000 ml ou 1 litro.
Para encontrar 100 ml, pode-se dividir por 35
e multiplicar por 10, ou dividir por 3,5.

O propósito dessa atividade é usar as estratégias de
cálculo pensadas coletivamente na atividade anterior e,
com isso, comparar as três bebidas com base em uma
mesma quantidade de líquido (100 ml).

O propósito dessa atividade é prosseguir fazendo
comparação de quantidade de nutrientes encontrada
em diferentes opções de alimentação.

Essa atividade cumpre dois propósitos importantes.
Na tarefa, é preciso comparar e compor medidas
tendo como pano de fundo as necessidades de uma
alimentação diária saudável. Com isso, as crianças
utilizam o que foi estudado até aqui sobre medidas de
nutrientes nos alimentos como elementos para resolver
os problemas propostos em cada item. Por outro lado,
a consulta entre tabelas aqui apresentada possibilita um
novo desafio no campo do tratamento da informação.

Essa atividade finaliza a sequência didática propondo
que as crianças ampliem as reflexões que fizeram até
aqui, observando as tabelas nutricionais dos alimentos
presentes em suas casas.

REFERÊNCIA
l SALVADOR, Cadernos Nossa Rede – Matemática,
5º ano, 2018.
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ANEXOS

ANEXOS

CARDS DAS TARTARUGAS
Para fazer cópias e distribuir para as crianças durante o jogo Desafio das Tartarugas (página 28 do Caderno do Aluno
e 36 deste caderno). Lembre-se de que o caderno não é consumível. Portanto, não recorte as páginas originais.

TARTARUGA-CABEÇUDA

TARTARUGA-DE-PENTE

Nome científico: Caretta caretta

Nome científico: Eretmochelys imbricata

Distribuição: em mares tropicais e
subtropicais de todo o mundo e também
em águas temperadas

Distribuição: em mares tropicais e
subtropicais dos oceanos Atlântico, Índico
e Pacífico

Alimentação: caranguejos, moluscos
e mexilhões

Alimentação: esponjas, anêmonas, lulas
e camarões

Comprimento: 1,36 m de carapaça

Comprimento: 110 cm de carapaça

Massa (peso): 140 kg

Massa (peso): 86.000 g

TARTARUGA-DE-COURO

TARTARUGA-DE-CARAPAÇA-ACHATADA

Nome científico: Dermochelys coriacea

Nome científico: Natator depressus

Distribuição: em todos os mares
tropicais e temperados do mundo

Distribuição: em águas ao redor da
Austrália, Papua-Nova Guiné e Timor, no
Oceano Pacífico

Alimentação: zooplâncton gelatinoso
como celenterados, pirossomos
e salpas

Alimentação: algas, moluscos,
águas-vivas, camarões e peixes

Comprimento: 1,78 m de carapaça

Comprimento: 1 m de carapaça

Massa (peso): 400 kg

Massa (peso): 90.000 g
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TARTARUGA-VERDE

TARTARUGA-DA-AMAZÔNIA

Nome científico: Chelonia mydas

Nome científico: Podocnemis expansa

Distribuição: em mares tropicais e
subtropicais de todo o mundo, em águas
costeiras e ao redor de ilhas

Distribuição: na Bacia Amazônica

Alimentação: herbívora

Alimentação: frutas, talos, folhas,
sementes e algas

Comprimento: 143 cm de carapaça

Comprimento: 0,7 m de carapaça

Massa (peso): 160.000 g

Massa (peso): 25 kg

TARTARUGA-OLIVA

TARTARUGA-KEMP

Nome científico: Lepidochelys olivacea

Nome científico: Lepidochelys kempii

Distribuição: em mares tropicais e
subtropicais dos oceanos Atlântico, Índico
e Pacífico

Distribuição: na fase adulta, vive apenas
no Golfo do México

Alimentação: salpas, peixes, moluscos,
crustáceos, águas-vivas, ovas de peixe e
eventualmente algas
Comprimento: 0,7 m de carapaça
Massa (peso): 42 kg

Alimentação: caranguejos, moluscos,
camarões e mexilhões
Comprimento: 70 cm de carapaça
Massa (peso): 50.000 g

MALHA QUADRICULADA (PÁGINA AO LADO)
Para usar na sequência didática Dando uma Volta nos Polígonos (página 32 do Caderno do Aluno e página 46 deste
caderno).
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ANEXOS

MALHA TRIANGULAR
Para usar na sequência didática Geométricas e Simétricas (página 88 do Caderno do Aluno e 144 deste caderno).
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TERRITÓRIO CHAPADA
Prefeitura Municipal de Andaraí
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Prefeitura Municipal de Boninal
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Ibitiara
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Prefeitura Municipal de Iraquara
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Mucugê
Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Prefeitura Municipal de Seabra
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Souto Soares
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Tapiramutá
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Prefeitura Municipal de Xique-Xique
Secretaria Municipal da Educação e Cultura

