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Este caderno foi construído
a várias mãos e tem
como fios os sonhos
dos educadores
do município
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Prezado educador,
É com imensa alegria e satisfação
que a Secretaria Municipal da Educação
compartilha com a comunidade educativa os Cadernos Pedagógicos de Língua
Portuguesa e de Matemática do Programa Nossa Rede – Ensino Fundamental I.
Esse material foi construído a várias
mãos, na certeza de que nossos estudantes podem ler o mundo para escrever a vida. Ele tem como fios e tramas
os sonhos, as utopias e o trabalho dos
educadores de Salvador para reinventar a escola como espaço de aprendizagem para todos. A publicação de

Diretrizes Curriculares Municipais e de
materiais pedagógicos, a realização da
formação continuada de educadores
e a avaliação escolar compõem o escopo desse programa. Tudo isso para
transformar nossa realidade educacional e garantir os direitos de aprendizagem de cada um dos estudantes da
nossa rede.
No conjunto, são 40 cadernos pedagógicos destinados aos estudantes do
1º ao 5º ano – 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática – e 40 volumes
para os professores. Essa produção
realizou-se com a escuta das vozes
dos educadores, por meio de Grupos

Fotos: Guilherme Cortizo Bellintani, Cipó - Comunicação Interativa e Manuela Cavadas
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de Trabalho e da plataforma virtual, e
considerou a identidade e a autonomia
da rede municipal como protagonistas
do projeto político-pedagógico. Esse
protagonismo revelou-se no investimento ético, cognitivo e afetivo de professores, coordenadores pedagógicos
e diretores escolares, que assumiram
a responsabilidade de produzir, em regime colaborativo, esse material. Destacam-se, nesse sentido, três características dos cadernos: a adequação
pedagógica e didática às identidades
educacionais e culturais de Salvador,
a atenção às demandas de aprendizagem dos estudantes, e a inovação
pedagógica com referências da legislação e das pesquisas didáticas.
Fazer a formação continuada e disponibilizar materiais pedagógicos contextualizados nos ritmos, nas cores,
nos sabores, nos saberes e nas rubricas culturais da nossa cidade é um caminho para que as transformações assinaladas nas metas para a educação
municipal se concretizem nos projetos
educativos de cada escola. A urdidura
de tais projetos se dá, sobremaneira,
nas conexões que aproximam os profissionais e os interligam em nome de
aprimorar a educação pública. Está em
nossas mãos a tecedura de cenários
pedagógicos, em rede, comprometidos
com a aprendizagem dos estudantes.
Desejamos a todos um excelente ciclo pedagógico!

Os cadernos pedagógicos estão contextualizados nos ritmos, nas cores, nos
sabores, nos saberes e nas rubricas culturais de Salvador

Guilherme Cortizo Bellintani
Secretário Municipal da Educação
1º BIMESTRE
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realizando um sonho possível

Transformar a educação
de Salvador é o ideal
de todos os educadores
que aqui atuam
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Fazer com que todas as crianças
tenham uma educação pública de qualidade. Esse é o sonho – e também
a missão – do Instituto Chapada de
Educação e Pesquisa (Icep), organização sem fins lucrativos que iniciou sua
atuação em 2001, no interior da Bahia,
formando professores. Logo percebemos que uma escola não muda somente com a atuação docente e partimos
para a formação de coordenadores pedagógicos, diretores escolares e equipes técnicas das secretarias de Educação. Assim, o Icep foi se tornando uma
instituição de referência no trabalho
em redes colaborativas – conceito de
formação profissional que envolve todo
o conjunto de atores da educação, aí
incluídos pais, estudantes e representantes da sociedade civil –, na busca
das transformações desejadas para a
melhoria do ensino nos territórios em
que atuamos.
Recebemos, no ano de 2015, o convite para nos tornarmos parceiros da

Secretaria Municipal da Educação de
Salvador (SMED) nas tarefas de: revisão das Diretrizes Curriculares dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental I
(do 1º ao 5º ano); produção dos Cadernos Pedagógicos de Língua Portuguesa e Matemática para estudantes e
professores desse segmento; e formação continuada de educadores dessa
mesma etapa.
Não havia a possibilidade de rejeitar
um convite dessa magnitude. Afinal,
ajudar a transformar a educação da
capital do nosso estado é mais do que
uma honra: é o ideal de todos os educadores que aqui atuam. Além disso,
tivemos total apoio da SMED para que,
nesse projeto, fosse mantida nossa
metodologia de trabalho colaborativo
em rede, promovendo a formação continuada de educadores aliada à mobilização social.
Para criar os cadernos pedagógicos
que agora você tem em mãos, ocorreram dezenas de encontros, em várias

Fotos: Manuela Cavadas
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instâncias. No primeiro, foi realizada
uma consulta pública para saber se
os educadores de Salvador aceitavam
participar da construção coletiva e ser
coautores dos materiais pedagógicos.
A adesão foi imediata. O entusiasmo
contagiou a todos. Foram criados diversos grupos:
• Grupo de Trabalho Institucional (GTI),
reunindo a equipe técnica da SMED e
das Coordenações Regionais e as coordenadoras do projeto.
• Grupos de Trabalho Regional (GTRs),
formados pelos gestores escolares,
coordenadores pedagógicos e docentes das dez regionais de Salvador (Cidade Baixa e Liberdade, Itapuã, Centro,
Orla, Cabula, Cajazeiras, Subúrbio I, Subúrbio II, Pirajá e São Caetano).
• Grupos de Trabalho Escolar (GTEs),
com os professores de cada unidade escolhendo atividades de sucesso para que
fossem incorporadas ao material.
• Grupo de Gestão e Avaliação, formado por representantes da SMED e educadores convidados.
Temos certeza de que toda essa
mobilização e empolgação estão impressas nas páginas desses cadernos
e que elas contagiarão cada professor
e cada aluno desta rede, desta Nossa
Rede!
Aproveitem este material, do qual
tanto nos orgulhamos!
Boa aula a todos!

Dos grupos de trabalho à sala de aula, a construção
dos cadernos aliou formação a mobilização

Cybele Amado de Oliveira
Presidente do Icep
1º BIMESTRE
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como é...

o caderno
do aluno
o que cada ícone significa
Para fazer
individualmente

O Caderno do aluno de Matemática traz
as sequências didáticas que serão trabalhadas no bimestre. A ilustração de
página inteira marca o início da sequência. A maneira como os estudantes de-

vem trabalhar está indicada nas orientações pedagógicas deste caderno e
também por um ícone (leia a legenda
abaixo). Essa organização da turma permanece até que outro ícone apareça.

como o caderno do aluno está organizado
Ícones que indicam
como a classe pode
ser organizada.

Enunciado da atividade.

para fazer
em dupla
para fazer
em grupo
hora do
jogo
para discutir
entre todos

Quadros com a explicação de um
conceito, curiosidades ou outras fontes
de informação sobre o tema.
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Espaço para a resposta
do aluno.

CADERNO DO PROFESSOR

como é...

o seu caderno

Na seta colorida,
você tem a
indicação da
página em que
está a atividade
no Caderno
do aluno.

Olá!
Você tem em mãos o primeiro Caderno de Matemática de 2016! No total, são quatro (um por bimestre), que
trazem o material necessário para que
o conteúdo correspondente a este ano
letivo seja ensinado.
Antes de tudo, é importante que
você leia o texto Resolver problemas,
refletir, debater, concluir (página 12).
Nele você encontra o embasamento teórico que norteia as propostas
destes cadernos. Em seguida vêm as

sequências didáticas. Na abertura de
cada uma, estão os conteúdos das propostas a ser desenvolvidas, o que se
espera que os alunos aprendam com
elas, o tempo estimado e o material
de que você precisa para realizá-las. O
Caderno do aluno (página à esquerda),
aqui reproduzido, vem acompanhado
de orientações pedagógicas para você
trabalhar com o conteúdo em questão
da melhor maneira possível.
Veja como o material está organizado e boa aula!

As orientações
pedagógicas
vêm logo após
a atividade.
É interessante
lê-las durante
o planejamento
da aula.

Espaço em
branco para
você fazer
anotações.

As respostas
corretas estão
em vermelho,
logo após o
enunciado. Caso
haja mais de
uma, as opções
aparecerão em
um texto lateral,
também em
vermelho.

O ícone que
mostra a maneira
de organizar a
classe aparece ao
lado da atividade,
orientação que
deve ser mantida
até outro ícone
aparecer.
1º BIMESTRE
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ensinar e aprender matemática

Manuela Cavadas

resolver problemas, refletir, debater, concluir

A Matemática é um sistema teórico
que permite interpretar a realidade
sob outro ponto de vista

12

MATEMÁTICA - 2º ANO

A Matemática costuma ser uma das
disciplinas com maior carga horária na
escola. Tê-la no currículo é considerado algo natural: ela sempre esteve presente na grade de instituições de ensino de educação básica. Mesmo assim,
cabe a pergunta: “Por que é necessário
estudá-la na escola?”. A primeira resposta poderia ser: porque ela ensina
saberes que são úteis para a vida. Sim,
é verdade. Porém, poucas pessoas recorrem a cálculos além dos elementares no seu dia a dia. Para eles, usam
uma calculadora ou um programa de
computador. Então, qual o sentido de
ir além?
A matemática é uma construção
humana, faz parte da cultura de nossa
sociedade e é objeto da curiosidade
das crianças desde muito cedo. Ela
oferece uma maneira particular de

pensar e produzir conhecimento e se
constitui num sistema teórico que permite interpretar a realidade sob outro
ponto de vista. Quando se considera a
escola como uma distribuidora de cultura, essa abordagem adquire um valor
formativo.
Um dos objetivos centrais de qualquer projeto de ensino é ter alunos preparados para enfrentar o mundo em
constante transformação. Portanto, é
preciso formá-los para ser capazes de
raciocinar, analisar, deduzir, criar, resolver situações e buscar estratégias
inovadoras.
Para Guy Brousseau, um dos principais pesquisadores da Didática da
Matemática, o fazer matemático não
é o único campo em que essa formação acontece. Contudo, ele é um lugar
privilegiado, em que o aluno exercita o
confronto de ideias e a gestão da verdade e aprende a não se deixar convencer pela sedução ou pelo carisma
do outro, mas pela validade dos argumentos. O pesquisador francês afirma
que saber Matemática não é apenas
aprender definições e teoremas com a
finalidade de reconhecer situações em
que eles podem ser aplicados. Fazer
Matemática, para ele, implica resolver
problemas, reconhecendo os alunos
como produtores de conhecimento e
tendo-os como pessoas reflexivas e
críticas. “Uma boa reprodução pelo
aluno de uma atividade científica exige
que ele aja, formule, prove, construa
modelos, linguagens, conceitos, teorias, os troque com outros, reconheça
aqueles que são conformes à cultura,
retire desta aqueles que lhe são úteis
etc. Para tornar possível uma atividade
desse gênero, o professor tem, pois,
de imaginar e propor aos alunos situa-

CADERNO DO PROFESSOR

trabalho com problemas

De maneira geral, todos admitem
que a resolução de problemas ocupa
um lugar preponderante na Matemática, mas será que a expressão “resolver
problemas” significa a mesma coisa
para todos?
Habitualmente, em sala de aula,
apresenta-se um problema para as
crianças e, em seguida, um modelo de
solução que elas tendem a reproduzir
quando aparecem estruturas e complexidades semelhantes. Por trás dessa
abordagem, está a suposição de que,
se o conteúdo e o procedimento não
forem explicados antes, os estudantes
não conseguem resolver.
Na concepção adotada neste material, o ensino se dá com base na apresentação de problemas que inicialmente o aluno não sabe como resolver, mas
tem recursos para começar a fazê-lo.
Consequentemente, não se espera que
ele acerte na primeira tentativa. Pelo

contrário, é a dificuldade que permitirá
aprender algo com base na maneira de
fazer e na reflexão sobre o realizado.
Dessa forma, novos conhecimentos
são produzidos, modificando, enriquecendo ou reformulando os anteriores.
Para ser considerado um problema,
tem de haver um desafio e diversas estratégias de resolução.
Brousseau (2008) defende que
o aluno aprende ao se adaptar a um
meio que é fator de dificuldades, contradições e desequilíbrios, “um pouco
como faz a sociedade humana”. O saber, fruto da adaptação, manifesta-se
por novas respostas, que são a prova
da aprendizagem: “A aprendizagem
por adaptação ao meio envolve necessariamente: acomodações, mudanças
de modelos implícitos, de linguagens,
de sistemas cognitivos”.
Neste caderno, apresentamos
diversos tipos de problema. Alguns
poderão ser solucionados com a deManuela Cavadas

ções que eles possam viver e nas quais
os conhecimentos apareçam como a
solução ótima e passível de ser descoberta para os problemas colocados.”
(BROUSSEAU, 1996, p. 38)
Neste e nos próximos cadernos,
você terá contato com outros autores
que também defendem a ideia de que o
fazer matemático é trabalho do pensamento que implica resolver problemas;
tomar decisões; confrontar seus procedimentos com os dos colegas; retomar
o que foi feito; experimentar e discutir
soluções; reformular quando necessário; argumentar sobre a validade de
uma resolução; sistematizar relações;
formular as propriedades que justificam os procedimentos, considerando
o domínio da validade das mesmas; e
analisar os efeitos que as mudanças
de condições provocam nas situações
propostas.
Assim, as atividades deste e dos
próximos cadernos de Matemática têm
como objetivo gerar, em sala de aula,
uma prática de produção de conhecimento semelhante à do fazer matemático, de maneira que os alunos se
apropriem não só dos saberes mas
também dos modos como são produzidos. As propostas visam articular os
conhecimentos que os alunos já têm
disponíveis com os que se pretende ensinar. Para tanto, eles precisarão se defrontar com desafios que apresentem
certo grau de dificuldade.

As propostas visam articular
os conhecimentos que os alunos já têm
com o que se pretende ensinar
1º BIMESTRE
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O erro e o acerto são caminhos

Manuela Cavadas

necessários ao conhecimento
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cisão sobre o cálculo a ser efetuado.
Mas isso não é tudo. Muitos exigirão
a análise de diferentes estratégias,
inclusive com erros, e a produção e
interpretação de informações sobre a
localização de um espaço ou objeto,
entre outras estratégias.
Aprender Matemática envolve, por
um lado, resolver problemas – oferecendo a oportunidade de produzir
conhecimentos e desenvolver procedimentos que conduzem a conceitualizações próprias. Mas vai além: envolve
confrontar os próprios procedimentos
com os dos pares; compreender as
resoluções dos colegas; debater economia de recursos; comparar uma produção com outra; e argumentar e validar o próprio ponto de vista, tornando
explícitas as razões pelas quais seguiu
determinado caminho, ou questioná-lo.
Em síntese, é imprescindível que

priorizemos, na escola, a construção
do sentido dos conhecimentos, por
meio da resolução de problemas e da
reflexão sobre eles, para promover um
modo próprio de trabalho matemático
que esteja ao alcance de todos os alunos. E isso requer uma maneira particular de organizar as aulas.

a gestão da sala de aula

Para ensinar Matemática, o professor deve estar ciente do caminho que
o aluno percorre desde o contato inicial
com o problema até a formalização dos
saberes. Ao propor situações desafiadoras, é preciso considerar o conhecimento a ser ensinado, o que inclui um
conjunto de elementos e relações: o
problema em si, os materiais disponíveis, a organização do grupo e os momentos de discussão e socialização.
Na hora do planejamento, vale antecipar os diferentes procedimentos e as
representações que os alunos poderão
utilizar e possíveis perguntas e conclusões que surgirão durante a aula.
Nesse contexto, é fundamental lembrar a importância da intervenção do
professor. O mais comum é que ele
proponha a situação-problema para que
o aluno a solucione individualmente e,
em seguida, faça a correção. Este material defende o trabalho com diferentes organizações metodológicas, com
momentos de trabalho individual, em
dupla, em grupo e coletivo. Isso pode
gerar algumas dúvidas: “Como organizar os alunos em duplas ou grupos se
cada um responde de um jeito diferente?”; “Como corrigir se são utilizadas
diversas estratégias de resolução?”; e
“Como eles conseguirão resolver o problema se não mostrar como fazê-lo?”.

Com relação à última questão, é
importante considerar que a aprendizagem acontecerá se o professor apresentar uma situação que leve a criança
a sentir-se desafiada e interessada em
buscar uma solução. Essa ideia precisa estar presente na hora do planejamento das aulas, e a orientação é para
que o aluno resolva usando estratégias
pessoais – o que difere completamente
de mostrar uma determinada maneira
de resolver.
Logo que propõe uma situação-problema, o professor deve garantir que
os estudantes tenham compreendido o
enunciado. Se for necessário, é preciso retomar a leitura e conversar sobre
o que foi pedido, perguntando a eles
o que entenderam. A resolução pode
ser individual ou em pequenos grupos,
usando os conhecimentos de que cada
um dispõe. Uma variedade de procedimentos aparecerá: as crianças podem
usar os dedos, os desenhos, os materiais diversos para cálculos, o quadro
numérico ou os cálculos com números.
Depois, uma discussão coletiva em que
todos expliquem as diferentes estratégias e os conhecimentos utilizados,
debatendo com os colegas, finalizará
uma etapa. Esse é um momento ímpar,
pois é quando se decide qual resolução (ou quais) responde ao problema
e se discutem estratégias. Os alunos
podem apontar as que usaram e argumentar a favor delas. A intervenção
do professor, nessa hora, vai garantir
que todos exponham suas ideias, expliquem-nas e defendam a estratégia
utilizada. Além disso, os estudantes necessitarão escutar uns aos outros com
atenção e respeito. Essa socialização
exigirá a administração dos conflitos
que tendem a ocorrer.

Manuela Cavadas
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Para fazer Matemática importam o talento, a curiosidade, o rigor, a precisão e o compromisso

Assim se garante a sistematização
dos saberes que vão sendo discutidos: introduzindo regras e a linguagem
específica e estabelecendo relações
entre as conclusões dos alunos e o
conhecimento matemático, entre conhecimentos conhecidos e os novos.
É interessante que essas intervenções
ocorram em diversos momentos da
aula, sempre que forem necessárias.
Quando a turma está resolvendo problemas, individualmente ou em grupo,
é possível caminhar entre as carteiras
para observar o que os estudantes estão fazendo e registrando e identificar
os mais participativos e os que apenas
ouvem os colegas. Essas informações
servirão para tomar decisões na hora
da discussão coletiva: quem vai falar
primeiro? Quem conseguiu respostas

parecidas? Que questões necessitam
de mais atenção? É uma forma de o
professor otimizar o tempo, enquanto promove um momento significativo
para a classe.
Essa experiência viva de fazer Matemática possibilita que as crianças estabeleçam uma relação pessoal com a
disciplina e aceitem ser atores de uma
aventura intelectual num terreno em
que importam tanto a imaginação, o
talento e a curiosidade quanto o rigor,
a precisão e o compromisso.

o tratamento dos erros

Parte de um processo construtivo,
os erros são marcas visíveis do estado de conhecimento das crianças em
um determinado momento. Alguns se
fundamentam em explicações que têm
1º BIMESTRE
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a própria lógica. Compreendê-la e colaborar para a superação deles requer
análise da produção dos alunos.
Em alguns momentos, o trabalho
coletivo será em torno da análise, da
comparação e do debate sobre as diferentes formas de resolver um determinado problema – as corretas e as
equivocadas. O erro e o acerto são caminhos necessários ao conhecimento.
Interpretar erros cometidos por outros
é rico tanto para os que cometem equívocos parecidos quanto para os que
consideram os erros evidentes, porque
a necessidade de fundamentar a análise leva a criança a conceitualizar aquilo
que até aquele ponto estava implícito.

professor. Avaliar a aprendizagem matemática dos estudantes significa reunir e analisar dados sobre o que eles
sabem sobre conceitos e métodos da
disciplina. As situações-problema podem ser planejadas com a finalidade
de avaliar. Os resultados tabulados
levarão o professor a ficar ciente dos
saberes e das dificuldades dos alunos. Isso permitirá tomar decisões
para planejar estratégias de ensino e
para orientar a turma. Os problemas
selecionados para iniciar um conteúdo
funcionarão como indicadores dos conhecimentos do grupo e levarão a um
diagnóstico que ajudará a elaborar e
planejar a sequência didática.

avaliação e tomada de decisão

referências bibliográficas

Manuela Cavadas

A avaliação é uma ferramenta de
conhecimento para o aluno e para o

BROUSSEAU, G. Fundamentos e métodos da didáctica da Matemática. In:
BRUN, J. (direção) Didáctica das matemáticas. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.
______________. Introdução ao estudo das situações didáticas: conteúdos e métodos de ensino. São Paulo:
Ática, 2008.

Os estudantes precisam escutar uns
aos outros com atenção e respeito
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jogo de percurso
pág. 11

MATERIAL

• Tabuleiro do jogo encartado no caderno do aluno.
• Um conjunto de quatro peões ou tampinhas de garrafa de cores diferentes.
• Dois ou três dados para cada grupo
de quatro alunos.
• Cartolina grande para a confecção de
um cartaz com cálculos.

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Ampliem as estratégias de contagem,
tais como contar um por um, conservar
uma das quantidades e fazer sobrecontagem; e
• Memorizem alguns cálculos de números com um algarismo.

CONTEÚDOS

• Contagem;
• Comparação de quantidades; e
• Cálculo: soma de números de um algarismo.

TEMPO ESTIMADO
• Seis aulas.

Antes de iniciar o trabalho com esta
sequência, é importante descobrir que
estratégias de contagem os alunos da
sua turma já utilizam. Inicie propondo
um jogo simples em que cada jogador,
na sua vez, lança dois dados e marca
os pontos obtidos. Organize as crianças em grupos de quatro integrantes,
ofereça dois dados para cada grupo e
proponha que joguem duas rodadas.
Enquanto eles se divertem, circule
entre os grupos e tente observar as
estratégias utilizadas pelos alunos para
realizar a contagem dos pontos:
• Eles reconhecem as faces dos dados?
• Contam ponto por ponto?
• Conservam a pontuação de um dos
dados e contam um a um os pontos do
outro dado?
• Fazem somas considerando os números e utilizando cálculos de memória?
Você certamente vai perceber que
os alunos têm níveis diferentes de conhecimento. Enquanto alguns ainda precisam contar ponto por ponto para chegar ao número final, outros conservam
o primeiro número para então contar
os demais pontos, e outros já realizam
somas. Registre o que puder observar
durante a atividade e utilize as informações para estabelecer a organização
dos grupos para o Jogo de percurso,
considerando a diversidade da turma.
Para os alunos que ainda não se
apropriaram dos procedimentos do
jogo, proponha partidas com um dado
1º BIMESTRE
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apenas. Mais tarde, quando os procedimentos já estiverem garantidos, amplie
os desafios organizando partidas com
dois ou três dados. Para os alunos que
já têm repertório de cálculos e fazem a
soma com os pontos obtidos, proponha
três dados desde a primeira rodada.
A proposta para o 2o ano é que os
procedimentos do Jogo de Percurso

Aluno

sejam retomados e as estratégias utilizadas pelos alunos, compartilhadas e
problematizadas.
Antes de iniciar o trabalho com as
atividades, explore a ilustração do tabuleiro. Converse sobre os pontos turísticos de Salvador e a importância deles
para a cidade. Pergunte se conhecem
todos esses lugares e se já estiveram

Conta de um em um
os pontos dos dois dados

lá. Retome os procedimentos do jogo e
continue observando as estratégias de
contagem dos alunos. Para facilitar o
diagnóstico e observar a evolução durante o trabalho com esta sequência,
você pode montar um quadro com uma
pauta de observação.
Confira abaixo uma sugestão de
como seria essa pauta:

Conserva a quantidade
de um dos dados
e conta de um em um
os pontos do outro

Reconhece as faces
dos dados e diz
o resultado direto

ANITA

BRUNO

pág. 12

1 Pergunte às cianças sobre o percurso que fazem diariamente de casa para
a escola. Elas cruzam alguma ponte
famosa, ponto turístico ou rua bastante
conhecida da cidade?
Se achar conveniente, confeccione
com os alunos um jogo de percurso de
um lugar bastante conhecido da cidade até a escola. Disponibilize quadrados ou círculos e peça que escrevam
os números e desenhem um cenário.
Quando o jogo estiver pronto, deixe
num lugar de fácil acesso para quando as crianças quiserem jogar. Sugira
também que elas providenciem outros
percursos para presentear os colegas
que estão no 1º ano.
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2 Reúna o grupo todo em uma roda
para explicar as regras do jogo. Depois, proponha que formem duplas e
joguem algumas partidas. Durante as
partidas, você pode circular pela sala
para observar as estratégias utilizadas pelos alunos para contar (se são
as mesmas que você observou no
diagnóstico ou não) e retomar as regras quando necessário.

pág. 12

João ficou na casa 11.

2a e b Com essas atividades é possível
problematizar a contagem da mesma
casa duas vezes. É comum os alunos,
ao começarem a jogar percurso, contarem novamente a casa em que o pino
está para continuar a contagem da
pontuação da próxima rodada. Proponha que discutam sobre essa questão
e pergunte se a mesma casa pode ser
contada duas vezes. Você pode organizar também uma roda de conversa

para compartilhar os diferentes procedimentos de contagem utilizados nas
partidas. Escolha distintas estratégias
para problematizar. Por exemplo: ao
discutir a estratégia que conserva a
quantidade de pontos presente em
uma das faces, pergunte aos alunos
se a escolha de uma das faces para
iniciar a contagem pode ter algum
critério que facilite: “Que face escolheriam? Por quê?”.

Provavelmente, algum aluno vai dizer: “Eu escolheria a face que representa a maior quantidade e acrescentaria o
restante”. Peça que explique a decisão
e pergunte aos demais se acham que o
procedimento ajuda na contagem.
Outra estratégia interessante para
discutir nesse momento é o uso de
cálculo. Nesse caso, jogue os dados e
convide os estudantes a fazer somas
com os números que representam tais
quantidades. Pergunte se eles têm
algumas dicas que possam ajudar na
resolução.
Retome com o grupo os cálculos
que eles têm de memória. Organize-os
num cartaz para ser afixado no mural
com esses cálculos e diga aos alunos
que eles sempre poderão consultá-lo.
Avalie se, pela quantidade de alunos,
vale a pena formar grupos menores
para essa conversa.
1º BIMESTRE
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12

10

14

13

Francisco.

3 Depois que os estudantes fizerem
a atividade, pergunte sobre as estratégias que utilizaram para chegar ao
resultado. Valorize todas elas, pois
mesmo a contagem termo a termo

(contagem um a um) é eficiente na resolução deste problema. Peça que os
alunos, porém, escutem os demais e
verifiquem se há maneiras mais rápidas
de chegar ao resultado.

A ideia desta atividade é retomar algumas estratégias de cálculo com números de um algarismo. Caso nenhum
aluno tenha falado sobre as contas que
usaram para resolver as questões, proponha ao grupo que volte às quantidades de pontos das faces dos dados de
cada criança citada e pergunte se há
contas que eles sabem de memória e
que ajudariam a resolver o problema
sem ter de contar ponto por ponto. Por
exemplo: “Quais cálculos poderíamos
usar para somar os dados de Carlos?”.
Possivelmente, alguns alunos vão dizer: “5 + 5 = 10” e outros “5 + 2 = 7”.

pág. 13

3b Note que as respostas desta atividade são sugeridas. Os alunos podem
encontrar outras combinações para
chegar ao mesmo resultado.
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14
12
10
12

4 Nesta atividade, é importante que
a turma compreenda o que quer dizer
“pontos obtidos na primeira rodada” e
“pontos obtidos na segunda rodada”.
Explique que o número a ser registrado representa a quantidade de pontos
conseguidos nos três dados. Para registrar os pontos da primeira rodada,
os alunos precisam retomar a atividade
anterior, que apresenta a pontuação de
cada um. Já para saber quantos pontos
cada aluno citado fez na segunda rodada será preciso considerar a casa em

que o peão parou. Provavelmente eles
precisarão de apoio nesta atividade.
Preencha com todos a pontuação de
Carlos relativa à primeira e à segunda
rodada.
Vá perguntando aos alunos o que
eles precisam fazer para obter essa
informação. Eles podem partir da quantidade da primeira rodada, fazer pauzinhos até chegar à casa em que o peão
parou (fazendo uma conta de chegada
com uso da adição) e depois contar
quantos pauzinhos foram necessários.

Outra possibilidade bastante provável
é marcar com pauzinhos a quantidade
da pontuação total e circular, apagar
ou riscar os pontos da primeira rodada e contar quantos sobraram (ideia
da subtração). Ou, ainda, podem partir da pontuação da primeira rodada e
pensar em cálculos que cheguem ao
número da casa em que o peão parou.
Essa última pode ser muito difícil para
esse momento do 2º ano. Por exemplo:
partindo do 12 (pontuação de Carlos na
primeira rodada) até chegar ao 26, os
alunos podem dizer “mais dez é igual a
22 e mais 4 é igual a 26” ou “12 + 8 =
20” e acrescentar o 6 para totalizar 26.
Em pequenos grupos, peça que os estudantes pensem em estratégias para
chegar ao resultado.
4a Depois que tiverem discutido e resolvido a atividade, proponha que um
membro de cada grupo explique a
todos como chegaram ao resultado.
Sugira que a resolução seja anotada
no quadro e explicada para que todos
possam compreendê-la.
Essas ideias serão retomadas no
terceiro bimestre, quando for trabalhada a incógnita em lugares diferentes,
por exemplo, para resolver problemas
do tipo: Luana tem 12 adesivos e ganhou mais alguns da prima, ficando
com 20 adesivos. Quantos adesivos
Luana ganhou? As contas para resolver
esse problema podem ser: 12 + ? = 20
ou 20 – 12 = ?.

Jadila Santos Bonfim
EM General Labatut
1º BIMESTRE
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págs. 14 e 15

Carlos.

14

14

5 e 6 Ao propor estes problemas, pergunte aos estudantes se eles acham
que usar as contas que sabem de memória poderia ajudar a resolvê-los. Retome algumas delas e lembre-os de registrar o desenho que representa cada
quantidade e não um número, por isso
não poderá ser maior do que 6.
Novamente, é importante lembrar
que as respostas atribuídas a cada
dado nestas duas atividades também
são sugeridas. Os alunos podem encontrar outras combinações para chegar ao mesmo resultado.

Francisco.

10

10

pág. 15
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quer saber mais?
• O projeto vencedor
do Prêmio Educador
Nota 10 de 2010, em que a
professora Lisiane Hermann Oster
construiu jogos de percurso com
seus alunos, no site Fundação Victor
Civita (http://goo.gl/8NknCf), acesso
em 29/12/2015

7 Proponha que as crianças escrevam todas as contas que sabem de
memória. Desta vez, diga que podem
ser quaisquer números que tenham
um algarismo e não somente aqueles
que representam as quantidades das
faces dos dados. Depois que fizerem
a atividade, solicite que digam quais
foram as contas registradas. Ao final,
leia em voz alta as contas registradas
no cartaz afixado no mural e pergunte
se há mais alguma que eles gostariam
de acrescentar à lista.

QUADRO NUMÉRICO - CADERNO DO PROFESSOR

quadro numérico
pág. 16

MATERIAL

• Quadro numérico para afixar no mural
da sala.
• Calendário.
• Fita métrica.
• Copo medidor.
• Reta numérica.

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Identifiquem regularidades na série numérica para nomear, ler e escrever números naturais; e
• Comuniquem procedimentos e resultados, justificando decisões e compreendendo os procedimentos de seus pares.

CONTEÚDOS

• Leitura e escrita de números;
• Ordenação; e
• Regularidades na série oral e escrita
dos números.

TEMPO ESTIMADO
• Seis aulas.

O trabalho com o quadro numérico
favorece a observação das regularidades que regem o sistema decimal. São
essas observações que possibilitam
aos alunos generalizar os conhecimentos que vão adquirindo e aproximar-se
cada vez mais da escrita e da leitura
convencional dos números, assim
como da própria sequência numérica,
falada e escrita.
Além de permitir a observação de
regularidades, o trabalho com o quadro numérico favorece a generalização
para que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre os números, em
diferentes intervalos.
Antes de iniciar a sequência, porém,
faça um diagnóstico das possibilidades
dos alunos. Lembre-se, os saberes
infantis nunca são uniformes nem estanques. Você provavelmente vai ter
crianças com pouca familiaridade com
os números; outras que, apesar de já
conhecerem números maiores, fazem
inversão de algarismos. E outras ainda
que já se apoiam nos números inteiros
para reconhecer valores.
Uma boa forma de fazer esse levantamento é propor, antes de iniciar a
sequência, um jogo de bingo com números de 1 a 100 e cartelas com 16
números. Para facilitar a observação
da classe, monte uma tabela com o
nome das crianças e as possibilidades
de reconhecimento dos números. Confira na próxima página uma sugestão
de tabela de avaliação.
1º BIMESTRE
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Reconhece
poucos números

Aluno

Reconhece boa parte
dos números

Inverte a ordem
dos algarismos
ao localizar
os números

Faz uso dos números
redondos para
reconhecer
os números

ANITA

BRUNO

pág. 17

3

5

7

11

17
23

26
34

42

39
45

51

48
56

64

67

73
82
91

78
86

89

1 Para esta atividade, proponha que
os alunos preencham o quadro e expliquem no que se baseiam para preenchê-lo. Como fazem para saber qual é
o número a ser escrito? Eles se apoiam
nas linhas ou nas colunas? Consideram
o número anterior ou o posterior?
O trabalho com o quadro numérico
possibilita que os estudantes reflitam e
compreendam as propriedades do nosso sistema de numeração: é decimal
porque está organizado na base 10 e o
valor do algarismo depende da posição
que ele ocupa no número.
Por meio do trabalho com esse quadro, os alunos podem observar as regularidades e estabelecer relações entre
os números. Por exemplo, que depois
do 20 vem o 21, o 22, o 23 e assim
por diante, assim como depois do 80
vem o 81, o 82, o 83... o 89. E ainda
que o 2 pode valer 2, 20, 200. Essas
análises potencializarão a leitura, a escrita e a interpretação dos números.

pág. 17
1a Nesta atividade, o aluno pode responder como fez para preencher os
espaços – se contou de 1 em 1, se
considerou o número que vem depois
e tirou 1, se considerou o número de
cima e acrescentou 10.
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1b Com o quadro preenchido e as justificativas anotadas, peça que os alunos
socializem as explicações com o grupo. Assim, as possibilidades de resolução e discussão podem ser ampliadas.
Se esta atividade ainda for um desafio muito grande para alguns estudantes, jogue com eles o jogo Número
oculto. Você, ou uma das crianças,
pensa um número e o anota num papel
sem que os outros vejam. Os demais

tentam adivinhar o número escolhido,
arriscando palpites. Quem pensou no
número diz se o palpite é maior ou
menor do que o número oculto. Por
exemplo, o número escolhido foi 23, o
palpite foi 15, a resposta: é maior que
15. Dessa forma, as crianças pensarão sobre quais números são maiores
que... e quais são menores que...
É importante que haja um quadro
numérico afixado no mural da classe

para que os alunos possam consultá-lo
sempre que desejarem. Eles poderão
apoiar-se no quadro numérico para:
• ler e escrever números;
• comparar para verificar, entre dois
números, qual é maior, considerando
o que vem antes e o que vem depois;
• averiguar que todos os números
iniciados com o mesmo algarismo
começam com o mesmo nome. Ou
seja, os números que começam com
5, por exemplo, são sempre cinquenta e alguma coisa;
• verificar que os números da mesma
coluna aumentam e diminuem de 10
em 10, e que os da mesma linha aumentam e diminuem de 1 em 1.

pág. 18

10

13

15

18

20

23

25

28

30

33

35

38

40

43

45

48

50

53

55

58

60

63

65

68

70

73

75

78

80

83

85

88

90

93

95

98

O primeiro número aumenta de 1 em 1
e o segundo número continua o mesmo.

2a, b e c Esta atividade permite que os
alunos façam uso de ideias que circularam na discussão da atividade anterior.
Para isso, proponha que eles preencham
o quadro individualmente. Depois, peça
que, em duplas, respondam oralmente
às perguntas, procurando chegar a um
consenso. Ao organizar as duplas, leve
em consideração os saberes dos alunos
em relação aos números. A participação
de ambos na discussão melhora em duplas formadas por alunos que têm saberes semelhantes.
Durante a discussão do item A, é
esperado que os alunos digam que “o
número da frente muda e o de trás se
mantém”, observando a regularidade.
Pergunte por que isso acontece e deixe um tempo para que pensem sobre
o assunto. Se quiser criar mais uma
situação de reflexão sobre a regularidade, você pode utilizar, por exemplo,
a coluna do 8 e pergunte: “De quanto
em quanto aumentam os números da
coluna do 8?”.
Reforce a ideia de que os números
aumentam e diminuem de 10 em 10
nas colunas e de 1 em 1 nas linhas.
1º BIMESTRE
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págs. 18 e 19

Todos começam com 90 e vai
aumentando de 1 em 1 na linha.

De 1 em 1.

págs. 19 e 20

92

43

34

25

65

56

18

89

29

34

43

52

56

65

81

98

3a e b Os alunos podem dizer que os
números podem ser confundidos porque têm os mesmos algarismos.
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29

56

81

43

34

52

65

98

3c Realize esta atividade em duplas
para potencializar as discussões e a
tomada de consciência do que o aluno
sabe. Nestas situações, assim como
nas discussões coletivas, os alunos
precisam comunicar procedimentos e
resultados, justificar as decisões, tentar compreender os procedimentos de
outros, argumentar defendendo suas
ideias, questionar outras, enfim, refletir

sobre o que foi feito. Seu papel é fundamental incitando a participação de
todos, apresentando contraexemplos,
retomando discussões etc.
A primeira parte da atividade propõe
que os estudantes retomem o que foi
discutido sobre as regularidades do
quadro numérico. A segunda parte
apresenta a discussão sobre o valor
posicional.

Eles precisam reconhecer que 43 é
diferente de 34, embora os números
tenham os mesmos algarismos.
Esta atividade permite que os alunos
relacionem a numeração falada com a
numeração escrita e se apoiem nessa
observação para escrever e ler diversos números. Por exemplo, que 30 começa com três, 40 com quatro e assim
por diante.

pág. 20

11

13

36

22
30

50

61

55

42

51

38

57

58

46
33

41

37

56
53

62

4 Esta atividade trás um desafio ainda
maior por usar apenas partes do quadro numérico. Alguns alunos tendem a
preencher os espaços considerando
o número anterior e não a relação linha/coluna. Por exemplo, o primeiro

57

65

68
76

77

quadro a ser preenchido na segunda
linha não pode ter o número 14. Esse
é um erro comum, porque o último
quadro na linha anterior estava preenchido com o 13, mas, como trata-se
do quadro numérico, o valor correto no

primeiro quadro da segunda linha é o
20, porque ele está abaixo do 10. Para
esta proposta, os alunos precisarão
considerar o número que representa a
coluna e somar 10. Para preencher as
linhas, precisarão somar ou subtrair 1.
Você pode resolver coletivamente a
primeira tabela no quadro para que os
alunos compreendam que se trata de
um quadro numérico a ser preenchido
de acordo com as regularidades discutidas. Outra possibilidade é propor que
os alunos, em dupla, façam um pedaço
do quadro e, depois, discutam o preenchimento coletivamente. Pergunte
como completaram a parte restante
do quadro. Depois de discutir sobre o
preenchimento, peça que completem
os outros quadros.
1º BIMESTRE
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4a Os alunos podem responder que
contaram de 10 em 10 os números das
colunas (de cima para baixo) e/ou de 1
em 1 os números das linhas (da esquerda para a direita), realizando adições.
Não é esperado que os alunos façam

cálculos de subtração, diminuindo de
10 em 10 de baixo para cima nas colunas ou diminuindo de 1 em 1 da direita
para a esquerda nas linhas, embora
seja uma possibilidade.

pág. 21

Trinta e seis

quer saber mais?
• A aquisição e o
uso do conceito
de número pelas crianças de 4 a 7
anos no livro A criança e o número,
Constance Kamii, Ed. Papirus
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págs. 21 e 22

Porque os números 63 e 36 têm os mesmos algarismos.

pág. 22

5d É importante que os alunos possam elaborar o que sabem sobre a escrita correta dos números. Peça que,
em duplas, eles anotem dicas para não
confundir a escrita dos números. Você
pode formar duplas de crianças alfabéticas e não alfabéticas. Proponha que
digam como poderiam ajudar alguém
que se confunde ao escrever os números. Algumas dicas que podem surgir:
dizer o número em voz alta, lembrar
do número redondo, prestar atenção
no número que vem primeiro. Anote
o que os estudantes forem dizendo e,
depois, peça que copiem.

6 Nesta atividade os alunos precisarão
apresentar o que aprenderam sobre a
organização dos números no quadro
numérico e o valor posicional, ampliando assim as ideias sobre o sistema de
numeração decimal. Proponha que socializem as respostas para os colegas,
abrindo para novas discussões.
Depois, proponha uma lista de dicas
dadas e discutidas pelo grupo todo e
registre-a de modo que todos possam
acompanhar essa produção, retomando o que já foi escrito e acrescentando o que acharem conveniente. As
crianças podem dizer que aprenderam
a pensar sobre a escrita correta dos
números; a se apoiar na numeração
falada para escrever números; a somar
e diminuir os números de 10 em 10; a
somar e diminuir os números de 1 em
1 etc. É importante que cada uma fique
com uma cópia da lista para consultá-la
sempre que achar oportuno.
Para favorecer ainda mais as propostas de leitura e escrita dos números, organize um kit de materiais que
eles possam manusear em diversas
situações, como para medir distâncias
ou volume ou marcar datas.

1º BIMESTRE
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pág. 23

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Aprendam a ler e escrever convencionalmente números com dois ou mais
algarismos;
• Utilizem critérios apoiados na quantidade de algarismos e no valor posicional para ordenar números;
• Aprendam o valor posicional dos números;
• Resolvam problemas utilizando mais
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INTRODUÇÃO

de uma estratégia; e
• Comparem diferentes resoluções de
problemas e procurem explicá-las.

CONTEÚDOS

• Sistema de Numeração Decimal;
• Leitura e escrita de números; e
• Comparação e ordenação de números.

TEMPO ESTIMADO

• Nove aulas.

A aprendizagem dos números não segue necessariamente a sequência numérica convencional. Isso quer dizer que as
crianças não aprenderão primeiro os números de 0 a 10, depois de 10 a 20 etc.
É comum observarmos que, mesmo não
sabendo grafar corretamente o número
38, por exemplo, um aluno saiba grafar
o número 100 de forma convencional.
Socialmente, os números se apresentam com diversas quantidades de
algarismos e as crianças têm muitos
conhecimentos sobre eles. Muitas vezes, elas são capazes de registrar, por
exemplo, a idade dos pais, o número
da casa ou do apartamento em que
moram, o ano em que estão e o ano
em que nasceram. Esses conhecimentos permitem a elas construir hipóteses
diversas sobre o número e o sistema
de representação que utilizamos, chamado de sistema decimal.
O trabalho com o álbum de figurinhas
cria um contexto favorável para que se
coloque em jogo relações vinculadas
com o sistema de numeração. Ele oferece diversas oportunidades de interação
com os números escritos que favorecem o estabelecimento de relações,
entre elas, a observação de outras regularidades e o valor posicional.
Antes de iniciar esta sequência, converse com os alunos sobre as experiências que possuem com álbuns de figurinhas. Solicite aos que tiverem um álbum
em casa que o tragam, mesmo que já
esteja preenchido, para mostrar aos colegas e contar como foram as experiências com esse material. Você também
pode levar um álbum de figurinhas para
mostrar à classe, se tiver um. Finalmente, se você achar que é possível, proponha às crianças a organização de um
álbum de figurinhas.
Sugestões para conversar sobre o
tema com os alunos:

ÁLBUM DE FIGURINHAS - CADERNO DO PROFESSOR

• Como o álbum se organiza (ordem dos
números e quantidade de figurinhas por
página)?
• Para que serve o quadro numérico presente no final do álbum?
• Quantas figurinhas vêm em cada pacotinho?
• O que normalmente se faz com as figu-

rinhas repetidas?
• Como localizar os números das figurinhas no álbum?
• Nos álbuns, algumas figurinhas são especiais. Vocês já encontraram alguma?
• Como saber quantas figurinhas foram
coladas e quantas faltam para completar um álbum?

pág. 24

6 figurinhas.

12 figurinhas.

18 figurinhas.

1 É possível que na socialização das
formas de contagem proposta pela atividade 1D apareçam estratégias como
contagem uma a uma, desenhos dos
envelopes e das figurinhas e contagem
nos dedos, entre outras.
1º BIMESTRE
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págs. 25 e 26

18 figurinhas.

2a, b e c Nestas atividades, as crianças terão de se basear no quadro numérico para obter as respostas. Para
a primeira questão, elas contarão apenas os números marcados com o X
azul. Depois serão solicitadas a pintar
no quadro os números das figurinhas
da atividade B. A presença das figurinhas de números 55 e 110, que já estavam assinaladas em azul, é proposital. Espera-se que os alunos cheguem
à conclusão, ao responder à questão
2C, de que essas figurinhas são repetidas. (Note que a resposta da questão
B está indicada ao lado com círculos
vermelhos. Adiante, na atividade 3C, os
estudantes terão de marcar mais quatro figurinhas nesse mesmo quadro e
essas estão sinalizadas para você com
o X vermelho.)
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pág. 26
3b Aqui espera-se que os alunos digam
que consideraram a quantidade de algarismos. Várias conclusões podem
aparecer. Leia abaixo.

7

41

65

116

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta.
Leia à direita.

b)
- O número 7 vem primeiro porque só
tem um algarismo. O número 41 é o
segundo porque tem dois algarismos,
como o número 65, mas é menor porque o primeiro algarismo, 4, é menor
que 6. O último é o 116 porque é o
único com 3 algarismos.
- Olhei no quadro numérico e vi que o 7
vem primeiro, o 41 vem depois, o 65
é o seguinte e o 116 vem por último.

pág. 27

Marta já tem 26 figurinhas coladas e 2 repetidas.

3c e d Não é esperado que os alunos conheçam o nome de todos os
números apresentados. Esta atividade
tem o propósito de convidá-los a ler e
a interpretar números de acordo com
os conhecimentos que possuem. Inicialmente, proponha que leiam aqueles
marcados no quadro numérico, depois
proponha que leiam os que ainda não
foram assinalados.
Caso algum estudante apresente dúvi-

das durante a atividade, recorra ao quadro numérico afixado no mural e retome
a leitura dos números redondos: 10, 20,
30, 40 e assim por diante. Peça que o
aluno identifique qual deles ajuda a ler o
número que foi proposto. Depois, peça
que localize onde ele está e que diga o
nome dele. O aluno pode começar da dezena cheia e ir contando até chegar nele
ou lê-lo diretamente, considerando o último algarismo.

A ideia, nesse momento, é focar mais
na leitura de números de dois algarismos.
Também podem surgir oportunidades
para que os alunos, com base em suas
hipóteses, ampliem a leitura para os de
três algarismos.
Para responder quantas figurinhas já
foram coladas no álbum de Marta, não é
esperado que as crianças façam um cálculo, mas que contem os números que
foram marcados, um a um.
1º BIMESTRE
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pág. 27

não a localização dos números no álbum e na tabela. Peça que justifiquem
as respostas. A ideia não é dizer o que
é certo ou errado, pois muitas crianças
podem ter colecionado álbuns sem jamais terem se preocupado em ordenar
as figurinhas para localizar os números. Ambos os jeitos permitem que sejam localizadas.

6

13

29

31

45

78

89

115

4a Espera-se que os alunos concluam
que fica mais fácil encontrar o lugar
certo das figurinhas no álbum, pois vão
colando as primeiras no início e depois
as outras, já que o álbum está organizado em ordem numérica crescente.

Aluno

ANITA
BRUNO
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Aqui cabe uma conversa sobre a
função da ordenação nesse contexto.
Antes de propor a atividade, pergunte
qual seria a diferença entre ordenar e
não ordenar as figurinhas para marcar
no quadro. Pergunte se facilitaria ou

Considera o número
de algarismos

Tem a hipótese
de que o número
que tem o maior
algarismo
é o maior

4b A proposta, neste caso, é ordenar
as figurinhas conforme o enunciado
propõe. O que diferenciará os números
será a quantidade de algarismos e a ordem em que estes aparecem – o chamado valor posicional. Por meio das
atividades propostas e das discussões
que vão surgir, os alunos terão a oportunidade de observar que a quantidade
de algarismos determina o seu valor,
a mudança na ordem dos algarismos
faz com que sejam formados números
diferentes, e que um mesmo algarismo
tem valores distintos dependendo da
ordem em que aparece.
A construção desses conhecimentos
é uma conquista gradativa. Para saber
como os alunos estão em relação à ordenação dos números, segue uma sugestão de pauta de observação. A tabela a
seguir pode ser preenchida depois da atividade. Pergunte a cada estudante como
ele pensou para saber qual número era
maior ou menor e registre para poder
acompanhar posteriormente os avanços
de seus alunos.

Considera o primeiro
algarismo para
decidir se o número
é maior ou menor

Apoia-se na
numeração falada
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pág. 28

5a, b e c Embora as respostas para
essas questões sejam pessoais, espera-se que na 5C os alunos respondam
que 115 é maior porque tem mais algarismos. Quanto mais algarismos, maior
é o número.
5d Os alunos costumam ter a hipótese
de que quanto mais algarismos tem um
número, maior ele é. Esse critério funciona, ao comparar números naturais,
mesmo quando eles não conhecem a
denominação dos números. É elaborado com base na interação com a
numeração escrita e de maneira independente da manipulação da sequência

numérica. Certamente esses conhecimentos derivam da interação com um
meio carregado de portadores com
informações numéricas com o qual os
alunos interagem.
Neste caso, apesar de o número
78 ter os algarismos 7 e 8, maiores
do que 1 e 5, ele não pode ser maior
porque 115 tem mais algarismos.
Esta atividade tem o objetivo de evidenciar esse critério. Proponha a análise de outros números com diferentes
quantidades de algarismos para que os
alunos ordenem do maior e do menor
número. Sugestão de números para serem analisados: 2.016, 97, 145.
1º BIMESTRE
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13

6b Novamente, embora seja uma resposta pessoal, espera-se que os alunos
concluam que o 13 é o menor número
porque começa com 1 (já que o 31 tem
dois algarismos também, mas começa
com 3).
6d Em mais esta questão com resposta pessoal, espera-se que os alunos
cheguem à conclusão de que o maior
é o 63 porque começa com 6 e o outro
com 2. Ou que 63 é maior do que 29
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porque ambos têm dois algarismos e o
6 é maior que o 2.
A proposta dessas atividades é potencializar a reflexão sobre o valor posicional dos algarismos. Os alunos precisam pensar que o valor do algarismo
muda a depender do lugar que ele ocupa no número. Por exemplo: 31 começa com 3 e 13 começa com 1. Como 3
é maior do que 1, então 31 é maior do
que 13. O 9 é o maior dos algarismos.
No entanto, 29 é da família do 20 e 63

é da família do 60. Como 60 é maior do
que 20, então 63 é maior do que 29.
Pode ser que os alunos digam que 63
é maior porque começa com 6, porém
cabe ao professor ressaltar que esse
6, nesse lugar, vale 60.
Consultar o quadro numérico, um
calendário e uma fita métrica também
pode ajudar a pensar sobre o valor posicional dos números. Proponha que os
alunos verifiquem qual dos números é
maior: 19 ou 80? 51 ou 18?

ÁLBUM DE FIGURINHAS - CADERNO DO PROFESSOR
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Nove
Noventa
Nove
Nove
Noventa
93
19

7a e b Nestas atividades, a discussão
sobre o valor posicional se faz presente. É muito comum as crianças dizerem que o número que tem o algarismo
maior é o maior número, por isso, 29
poderia ser maior do que 63. Peça aos
alunos que localizem esses números
no quadro numérico e verifiquem qual
vem primeiro e qual vem depois para
decidirem qual número é maior.
Essa análise permite que os alunos
observem que números com algarismos
menores podem ser maiores. Procure
evidenciar essa análise propondo que

os alunos comparem outros números
tais como 19 e 23, 49 e 51, 9 e 11.
Considerando essa análise, o critério do algarismo maior pode perder
força e os alunos precisarão encontrar
novas ferramentas para decidir qual
número, com a mesma quantidade de
algarismos, é maior.
Na questão 4, essa ferramenta pode
ser a sequência dos números para observar que 13 vem antes de 31.
Na questão 5, eles também podem
se apoiar na récita, mas ela traz uma
questão a ser pensada: “Marcos dizia

que 29 é maior porque tem 9 e Pedro
dizia que 63 é maior porque começa
com 60. Qual número você acha que é
maior, 29 ou 63? Por quê?”. Com essa
questão, os alunos podem se pautar
nos números redondos e decidir que
número vem primeiro, ou seja, que 20
é menor do que 30 e 60 é maior do
que 40.
Essa discussão pode ser ampliada
de forma que os alunos pensem sobre o valor posicional dos algarismos
no número. Para isso, proponha que
digam quanto vale o 9 em 93 e 29.
Se achar necessário, proponha que
pensem também quanto valem outros
algarismos em diferentes números.
Não se espera que os alunos se
apropriem desse conhecimento apenas
com esta atividade. Essas questões devem ser apresentadas novamente e em
outros contextos.

David Assis
EM Major Eloi Magalhães
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28 figurinhas

15 figurinhas

8a e b Proponha que os alunos resolvam esses problemas de acordo com
os conhecimentos que possuem, utilizando as estratégias de que dispõem
– desenhos, bolinhas, pauzinhos ou números. Peça que façam registros para
demonstrar como chegaram ao resultado. Ao registrar como fez, o estudante
organiza as ideias e é capaz de recuperá-las em uma situação de interlocução.
Progressivamente, os alunos devem avançar nesses procedimentos
iniciais ligados à contagem e começar
a fazer uso de estratégias de cálculo.
Para isso, é preciso ajudá-los a ampliar o repertório.
Resolvidos os problemas, organize

Aluno

Responde
sem
explicar
como
resolveu

ANITA
BRUNO
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um mapeamento das estratégias utilizadas para organizar duplas produtivas de
trabalho. Use uma tabela como a sugerida abaixo.
Esta pauta poderá ser usada ao
longo do bimestre para acompanhar
os avanços dos alunos e mapear os
agrupamentos para a realização de
atividades diversificadas. Veja a seguir
uma sugestão de agrupamentos:
• Para muitos alunos, é um grande desafio registrar como pensaram para
chegar ao resultado. Há crianças que
precisam de ajuda para organizar essas
informações. Com esse grupo, você
pode atuar registrando a maneira como
o estudante explica e representar essa

Usa a
operação
de acordo
com a ideia
do problema
(adição ou
subtração)

Resolve
com
desenhos

Resolve
com
pauzinhos

forma de pensar. Gradativamente, os
alunos vão se apropriando dessa nova
linguagem. Se um disser que resolveu
contando nos dedos, essa representação pode ser feita com pauzinhos. Se
o estudante conservou um dos números e começou a contagem do número
seguinte, registre o número escolhido,
insira a quantidade de pauzinhos determinada e coloque um sinal de igual para
anotar o resultado.
• Os alunos que usam os pauzinhos podem se juntar aos que resolvem conservando um dos números e discutir sobre
essa estratégia. Na interlocução, todos
avançarão. De um lado, os alunos que
explicam precisam reorganizar o que
sabem para se fazer compreender. Do
outro, os que precisam compreender o
que foi explicado podem experimentar
novas maneiras mais rápidas de resolver os problemas.
• Os alunos que usam números podem
se juntar e explicar as diversas estratégias que surgiram.
Proponha outros problemas para
que os alunos possam socializar as
estratégias e refletir sobre elas.
Paralelamente, é fundamental ampliar o repertório de cálculo dos alunos para que eles possam utilizá-los
ao resolver os problemas.

Nas contas de
adição, conserva
um dos números
e registra
a quantidade
de pauzinhos
(sobrecontagem)
que representa
o outro número

Usa
número,
mas os
conta
termo a
termo
(um a um)

Usa
números
para
calcular
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9 Ricardo colocou 16 pauzinhos e mais
12 pauzinhos e depois contou todos.
André escreveu o 16, colocou 12 pauzinhos e contou a partir do 16. Os dois
alunos resolveram usando pauzinhos,
mas André fez só os 12 porque já sabia
que antes tinha 16.
É possível que os alunos façam pauzinhos para representar as quantidades
e recorram à contagem como um meio
para resolvê-los.
Ao longo do segundo ano, a ideia é
que as crianças avancem de procedimentos de contagem para outros baseados nos cálculos. Ao resolver problemas, os alunos também precisam
considerar: o que o problema pede?

Que operação me permite resolver?
Como posso resolver? E qual é a resposta para esse problema?
Nenhuma dessas ações é fácil de
resolver. Esse processo requer tempo
e oportunidades para que a turma lide
com esses tipos de desafios. Por isso,
leia sempre os problemas em voz alta.
Crianças do 2º ano não costumam ler
convencionalmente e isso compromete
a compreensão do problema. Procure,
nas situações de socialização, conversar sobre o uso dos sinais, mesmo
quando se usam pauzinhos, como é o
caso das duas maneiras de se resolver
o problema.
Ao comparar essas estratégias,

os alunos comunicam procedimentos
e tentam compreender os procedimentos dos outros. Podem também
reconstruir aqueles que lhes parecem
mais eficazes e generalizar para outras
situações. Nesses momentos de intercâmbio eles questionam, defendem posições com os argumentos disponíveis
e, assim, reorganizam os saberes que
possuem.
Os exemplos aqui colocados são
estratégias que costumam aparecer
entre crianças que resolvem problemas usando pauzinhos. É possível que
outras apareçam. Por exemplo: pauzinhos colocados aleatoriamente, sem
nenhuma relação com os dados do
problema. Se você avaliar que a classe
pode pensar sobre elas e se beneficiar,
proponha outras análises no quadro
para a turma toda, ou em pequenos
grupos considerando demandas específicas de alguns. O importante é que
todos tenham desafios.
O ensino da conta armada para esse
momento não é recomendável, pois
a ideia é permitir que cada um parta
do que sabe, explore diversas estratégias de cálculo e estabeleça novas
relações. Caso alguns alunos tragam a
conta armada como possibilidade para
resolver os problemas, peça que pensem em outras maneiras também.

Livia Correia
EM Josafá Carlos Borges
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10a, b, c e d Com essa proposta, liberados de tentar fazer a conta, os
alunos precisam pensar nas operações
que podem resolver os problemas. Para
isso, é preciso que decidam que dados
precisam considerar para solucionar o
problema apresentado. A pergunta “é de
mais ou de menos?” dará lugar a novas

Vinicius da Paz Moreira
EM Paroquial da Vitória
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reflexões. Mais do que pensar se é possível resolver com uma conta de mais ou
de menos, eles precisam selecionar os
dados para chegar à solução. Há informações que não são relevantes para que
se chegue ao resultado. É muito comum
que os alunos juntem todos os dados
apresentados no problema, organizando

uma conta de adição. Discuta com eles
sobre as diferentes respostas e peça
que justifiquem. Nessa discussão, eles
precisarão usar argumentos que justifiquem as decisões. Por exemplo, quais
são os dados relevantes e irrelevantes
para resolver? É possível resolver com
as informações apresentadas? O que
falta para responder à pergunta? Uma
conta de adição resolve? Ou é uma conta de subtração que chega ao resultado?
Compreender o que o problema pede
e pensar qual é a ideia da operação é
um desafio grande para crianças nessa
idade, e que precisa estar sempre em
discussão.

COLEÇÃO DE BOLINHAS - CADERNO DO PROFESSOR

coleção de bolinhas
pág. 32

TEMPO ESTIMADO
• Oito aulas.

INTRODUÇÃO

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Realizem contagem de 10 em 10;
• Resolvam problemas de adição e subtração;
• Sejam capazes de comparar diferentes estratégias de cálculo na resolução
de problemas;
• Relacionem as informações necessárias para a resolução de problemas;

• Explorem estratégias de cálculo, reconhecendo outras possibilidades para
resolver problemas; e
• Consigam estimar quantidades.

CONTEÚDOS

• Contagem;
• Agrupamentos de 10 em 10;
• Estimativa; e
• Resolução de problemas (adição e
subtração).

A sequência didática Coleção de
bolinhas oferece a possibilidade de
trabalhar com agrupamentos de 10 e
potencializar os cálculos de 10 em 10,
ampliando ainda mais os conhecimentos sobre o nosso sistema de numeração decimal.
Os alunos terão de aprender a pensar quantos números “dez” e quantos
números “um” cabem no número 24,
por exemplo.
A ideia é que, progressivamente,
eles aprendam a utilizar esses conhecimentos para resolver diversos problemas em situações distintas. Isso
os ajudará a continuar ampliando os
conhecimentos sobre o cálculo mental.
Antes de começar a trabalhar a
sequência, proponha aos alunos que
iniciem uma coleção coletiva de objetos que eles mesmos levem para a
escola. O objetivo é usar o material
que eles vão colecionar para realizar
contagens.
Podem ser pedras, chaveiros, canetas e lápis, ou outro objeto que o grupo
sugerir. Um lembrete importante: você
vai precisar de espaço na sala de aula
ou na escola para guardar os objetos
trazidos. A coleção terá de ser mantida
ao alcance do grupo, para que possam
utilizá-la sempre que quiserem, por um
período que pode durar de duas a três
semanas.
A cada nova remessa trazida pelas
crianças, proponha que realizem a contagem e verifiquem quantos objetos já
conseguiram reunir. Estimule os alunos
a pensar em diferentes estratégias que
facilitem a realização da contagem e a
socializá-las com o grupo todo.
1º BIMESTRE
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págs. 33 e 34

20 bolinhas.

23 bolinhas.

32 bolinhas.

39 bolinhas.

pág. 34

Cristina e Lívia têm juntas 39 bolinhas.
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4 O objetivo desta atividade é propor
uma reflexão sobre a decomposição dos
números e o valor posicional dos algarismos. Por exemplo, pensar que o número
20 é igual a duas vezes o 10, ou seja, 10
+ 10 = 20; que o 32 é igual a 3 vezes o
10, mais 2 (3 x 10 + 2). Esses saberes
ajudam a fazer cálculos também, como
evidencia o problema a seguir.
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págs. 34 e 35

Os dois têm juntos 38 bolinhas.

Bento ficou com 37 bolinhas.

Essa coleção ficou com 50 bolinhas.

Aluno

Resolve com pauzinhos
Usa a
operação
de acordo
com a ideia
do problema
(adição ou
subtração)

Conserva um
dos números
e registra
a quantidade
de pauzinhos
que representa
o outro número

Organiza
os dados para
resolver
os problemas
utilizando
agrupamentos

5a, b e c Peça que os alunos resolvam individualmente estes problemas
e observe como eles trabalham. Use
uma pauta de observação como a do
exemplo abaixo para registrar as estratégias usadas pelos alunos.
Pode ser que muitos ainda usem
os pauzinhos para resolver os problemas. Não se pode considerar errado.
A ideia, porém, é fazer com que todos
avancem à medida que as atividades
vão sendo realizadas e as discussões
ampliadas.
Os alunos que usavam pauzinhos
aleatoriamente, por exemplo, e agora
usam os pauzinhos com maior controle, podem experimentar conservar um
dos números e seguir contando. Os
que já conservavam um dos números
podem experimentar fazer agrupamentos de 10 em 10 ou ainda fazer uso
de cálculos de memória para chegar a
outros resultados.
Para estimular esses avanços, forme duplas de alunos que usaram estratégias diferentes de resolução e peça
que comparem os problemas. Pense
em duplas que podem se beneficiar
dessa discussão e que não estejam tão
distantes em relação às estratégias utilizadas e aos conhecimentos sobre o
sistema de numeração.
Se achar conveniente, proponha que resolvam outros problemas discutindo sobre
uma boa estratégia para resolvê-los.

Resolve com números
Usa a
operação
de acordo
com a ideia
do problema
(adição ou
subtração)

Decompõe
números
de 10 em 10
para fazer
os cálculos

Faz uso
de cálculos de
memória para
resolver outros

ANITA
BRUNO
1º BIMESTRE
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6a e b As contas de subtração costumam ser mais difíceis para os alunos
nesse momento da aprendizagem:
para fazer a contagem, eles precisam
seguir um caminho contrário à ordem
da sequência dos números. O uso de
pauzinhos ajuda nesse sentido.
Por isso é comum que mesmo os
alunos que já utilizam cálculos para resolver problemas de adição façam uso
dos pauzinhos para contar. Os grupos
de 10 em 10 podem contribuir para
que os alunos se sintam mais seguros
para utilizar números na resolução de
problemas.

pág. 36

37 bolinhas
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pág. 37

Renato organizou as bolinhas em grupos de 5
e Guilherme organizou em grupos de 10.

págs. 37 e 38

Bruno ficou com 22 bolinhas.

Edilson ficou com 26 bolinhas.

9c, d e 9e Proponha que as duplas
socializem os problemas criados e que
teçam comentários considerando: “O
que o problema pede?”; “Quais são os
dados que permitem que seja resolvido?”; “A operação 20 + 10 ou 20 – 10
pode ser usada para resolvê-lo?”.
Pode ser que um aluno escreva apenas “Eu tinha 20 bolinhas e perdi 10”.
Essas informações são importantes,
mas a rigor, se a pergunta não estiver
presente, não haverá um problema a
resolver. Também é esperado que alguns alunos já coloquem a resposta no
enunciado. Dessa forma também não
haverá um problema a ser resolvido.
Confira dois exemplos de problemas. O primeiro, para o item c: “Seu
Antônio tinha 20 espigas de milho.
Usou 10 para fazer suco de milho.
Quantas espigas de milho ele ainda
tem?”. E este, para o item d: “Alessandra preparou 20 bolinhos de fubá para
o lanche de ontem. Hoje ela preparou
10 bolinhos. Quantos bolinhos de fubá
ela preparou?”.
Discuta todas essas questões coletivamente para permitir que os alunos
avancem na compreensão e resolução
de problemas.
1º BIMESTRE
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planta baixa
pág. 39

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Ampliem as relações espaciais que
são capazes de estabelecer;
• Adquiram vocabulário que lhes permita identificar e interpretar informações
espaciais; e
• Passem a usar novos recursos na
busca de soluções para os problemas encontrados.
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INTRODUÇÃO

CONTEÚDOS

• Localização espacial;
• Lateralidade; e
• Planta baixa.

TEMPO ESTIMADO
• Seis aulas.

MATERIAL

• Folhetos imobiliários com exemplos de
plantas baixas.

Inicie o trabalho questionando os
alunos a respeito do que sabem sobre
planta baixa: “Alguém já ouviu falar em
planta baixa?”; “Sabem, por exemplo,
o que é e para que serve a planta baixa de uma residência?”.
Ouça o que os alunos dizem a respeito desse tipo de representação e
mostre uma planta baixa como a do
modelo à direita. Novamente, pergunte se eles já viram algo parecido. Converse sobre o tipo de informação que
essas plantas podem trazer e o que o
desenho representa. Ajude os alunos
a fazer essa leitura e discuta o ponto
de vista do leitor da imagem. Onde ele
estaria situado?
Discuta com os alunos sobre o
uso que se faz desse tipo de representação. Ao ler plantas de casas e
apartamentos, as pessoas podem
considerar os espaços disponíveis, fazer medições e antecipar o que cabe
neles, estudar possíveis reformas etc.
Esse tipo de representação é utilizada,
por exemplo, por imobiliárias na venda
de casas e apartamentos. E também
por construtores na edificação de prédios e residências.
As atividades da sequência ajudarão a aprimorar o vocabulário que
permite identificar e interpretar informações espaciais. Partindo dos
conhecimentos que já possuem, os
estudantes passarão a considerar os
pontos de referência e a fazer uso,
cada vez com mais propriedade, da
nomenclatura empregada para realizar
as tarefas propostas.
Além de adquirir o vocabulário, eles
terão o desafio de considerar um outro ponto de vista, o de quem observa
as cenas de um ângulo diferente, no
caso, de cima. É um desafio grande
nessa idade. Por isso, todas as atividades podem ser realizadas em duplas.

Lucas Amado
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planta baixa

pág. 40

1 Pergunte aos alunos se eles já viram desenhos parecidos com este. Se
for possível, leve outros exemplos de
plantas baixas, como folhetos de empreendimentos imobiliários. Peça que
eles tentem identificar os espaços e os
móveis que aparecem.

pág. 40

X

2 Peça que observem primeiro as três
ilustrações da sala com os móveis e
conduza a observação perguntando:
“Quais diferenças vocês percebem
entre elas?” e “A posição dos móveis
muda?”. Depois, peça que comparem
as ilustrações com a planta baixa.
“Qual delas parece representar o que
está desenhado na planta baixa?”.
1º BIMESTRE
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1o ano 2o ano

5o ano

4o ano 3o ano

3 Antes de propor a atividade, faça a leitura da planta da escola. Peça que os alunos tentem identificar, pelos desenhos, o
que pode estar representando.
Embora a proposta seja para que os
alunos façam em pequenos grupos, leia
as orientações, uma a uma, para a turma
toda. Em seguida, deixe que os estudantes discutam nos grupos e localizem o
espaço indicado.
É provável que as crianças se confundam ao tentarem identificar o lado direito
e o esquerdo. Ajude-as dando referências.
Por exemplo: mostre qual é a mão direita
e qual é a esquerda. Escreva “Lado Direito” e “Lado Esquerdo” no quadro e desenhe setas indicativas apontando para a
direção correspondente. Ao final, converse sobre as possíveis diferenças entre as
respostas e o que ajuda a definir qual é o
espaço correto de cada uma das salas.
Depois de feita a atividade, se achar
conveniente, proponha que os grupos
desenhem a planta baixa da escola onde
estudam, ou de parte dela. Para isso, disponibilize cartolina, canetas coloridas e
réguas para traçar linhas retas.

pág. 42

No fim do corredor, ao lado da praça.

No fim do corredor do lado esquerdo,
ou no fim do corredor ao lado da praça.

Logo no começo do corredor, do lado direito,
ao lado da sala do 5º ano.

4 Antes de propor a atividade, pergunte
aos alunos quem poderia explicar o caminho a alguém que estivesse na porta da
sala de aula e quisesse chegar ao banhei-
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ro. Convide outros alunos para explicar
outros caminhos: da porta da sala até a
biblioteca ou até a secretaria da escola,
da porta de entrada da escola até o pátio,

do pátio até a quadra etc. Permita que os
alunos se ajudem nessa comunicação. Se
for preciso, ajude-os a organizar a orientação. É interessante que você chame duas
crianças e as coloque, por exemplo, na
porta da classe. Peça que elas expliquem
onde fica a mesa do professor a partir do
lugar em que se encontram.
Explique que, nesta atividade, a turma deverá usar a planta baixa como referência e que é preciso partir do local
em que as pessoas estão no desenho
para chegar aos ambientes indicados.
Depois de o grupo ter realizado a atividade, aproveite para discutir a questão
dos diferentes pontos de vista, ou seja,
se o caderno estiver virado para baixo,
as orientações serão outras porque as
referências mudam.

PLANTA BAIXA - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 42 e 43

Édson
Dandara
Rosa

Caio
Luana Sofia Luís

5 Antes de propor a atividade 5, converse com os alunos sobre outras possibilidades de configuração da sala, em
relação à organização das carteiras.
Então, proponha que façam a leitura da
imagem representada e oriente a discussão. Pergunte: “Quantas carteiras tem
essa sala?”; “Como ela está organizada
em relação ao quadro?”; e “Quais são os
alunos citados na atividade?”.
Leia cada uma das orientações e
aguarde um tempo para que os alunos
possam localizar cada criança citada.
Depois, proponha que comparem as
respostas e justifiquem as decisões.

pág. 43

6 Alguns alunos precisarão de sua ajuda
para identificar o lugar em que sentam,
considerando as fileiras da classe. Se
achar interessante, desafie-os a localizarem e escreverem o nome de mais alguns colegas nas respectivas carteiras.
(Inclusive o seu nome, professor!)
1º BIMESTRE
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o que usamos para medir
pág. 44

MATERIAL

• Fita métrica.
• Trena.
• Régua.
• Balança.
• Relógio.
• Calendário.

INTRODUÇÃO

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Comparem comprimentos por meio
de estratégias pessoais;
• Explorem alguns instrumentos de medida de comprimento;
• Utilizem algumas unidades de medida
de comprimento; e
• Utilizem o calendário e identifiquem
unidades de tempo – dia, semana, mês.
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CONTEÚDOS

• Medidas não padronizadas;
• Medidas exatas e aproximadas;
• Medidas de longitude; e
• Medidas de tempo.

TEMPO ESTIMADO

• Oito aulas (sendo seis para trabalhar
os conteúdos de medidas de comprimento e duas para conteúdos de medidas de tempo).

A proposta desta sequência é ampliar o entendimento dos alunos sobre
medidas. Converse com eles sobre as
possibilidades de se medir objetos e
espaços com instrumentos não padronizados, ou seja, que não apresentam
medida exata. Palmos ou passos, por
exemplo, podem não apresentar os
mesmos tamanhos. Com isso, uma medição baseada nesses recursos deve
resultar em informações diferentes.
Isso não quer dizer que não seja
possível usá-los para medir. Na apresentação desta sequência, proponha
uma aula diferente. Leve a turma para a
quadra de esportes da escola, ou para
o pátio, e peça que as crianças meçam
o espaço contando passos. Em seguida, peça que dividam o local ao meio,
usando os passos da mesma pessoa
que mediu o comprimento total. Os resultados serão medidas aproximadas.
Para reforçar essa informação, repita as medições, mas agora peça que
outro aluno conte os passos.
Depois de iniciar com as medidas
aproximadas, os estudantes vão aprender sobre diferentes instrumentos de
medidas padronizadas. Para isso, porém, é importante que eles conheçam
os instrumentos citados acima. Tente
manter na sala, durante o trabalho com
a sequência, as ferramentas sugeridas
como material. Elas não são obrigatórias para a realização das atividades,
mas certamente ajudarão a enriquecer
as oportunidades de aprendizagem de
todo o grupo.

PLANTA BAIXA - CADERNO DO PROFESSOR
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1c Nesta atividade, é esperado que
as medidas da mesa encontradas
pelas crianças sejam diferentes. Eles
podem responder que todas as crianças estão certas, porque as medidas
das mãos delas são diferentes umas
das outras.

pág. 46

3 Proponha que os alunos meçam em
palmos outros objetos e que possam
discutir sobre as diferentes medidas

encontradas. Continue a discussão
com os alunos até que percebam que
é possível medir utilizando diferentes

instrumentos. A medida encontrada,
no entanto, não será sempre a mesma. Os alunos precisam concluir que
é importante que seja usado um mesmo instrumento se querem encontrar
um tamanho único e real, seja para as
distâncias na sala, seja para as mesas.
Foi justamente para isso que surgiu a
medida padrão: para unificar todas as
medidas em qualquer lugar.
1º BIMESTRE
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4 Antes de propor essa atividade,
converse com os alunos sobre os instrumentos de medida que conhecem.
Como são utilizados? Convide-os a
falar o que sabem sobre eles. Se for
possível, disponibilize os instrumentos
variados sugeridos na introdução desta
sequência para que possam explorar e
fazer medições.
Converse também sobre os instrumentos nas ilustrações e sobre suas
utilidades. É importante que os alunos
conheçam cada um deles para poderem usar como possibilidade.

Israel Gabriel Jesus Sena
EM Professora Hilda
Fortuna de Castro
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pág. 47

6 Converse sobre a diferença entre a
fita métrica e a régua. Na fita métrica
não aparece o zero e na régua aparece.

pág. 48

pág. 48

7 Verifique se as crianças têm familiaridade com a régua e a fita métrica. No
caso da régua, é comum não saberem
que é preciso fazer coincidir o 0 (zero)
com um dos limites do objeto que se
quer medir. Além disso, é preciso posicionar o instrumento paralelamente ao
objeto que se está medindo. Você pode
distribuir réguas e/ou fitas métricas
para as crianças para que, em duplas
ou trios, as explorem e meçam alguns
objetos. Por fim, proponha discussão
coletiva sobre o uso dos instrumentos.

8 As medidas são ótimas para que o
aluno faça estimativas, pois oferecem
referências que podem ser consideradas. Proponha a retomada da atividade
anterior. Peça que os alunos consultem
as medidas de cada objeto. Eles podem
se apoiar, por exemplo, na medida da
porta para calcular a própria altura. Se
a porta mede 2,10 metros de altura e
o aluno mede mais ou menos a metade
da porta, pode medir 1 metro, mais ou
menos. Ajude-os a estabelecer essas
relações sempre que possível.
1º BIMESTRE
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9 Não é esperado que os alunos utilizem a representação decimal nem que
se apropriem da nomenclatura. A ideia
é que possam se aproximar de um
tipo de notação e nomenclatura que
será retomado em outras situações e
ao longo da escolaridade. O objetivo
é que eles lidem com instrumentos de
medida, possam estabelecer relações,
fazer estimativas e explorar diferentes
unidades de medidas.

págs. 48 e 49

Praia do Flamengo.

Praia do Farol da Barra.
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10a As distâncias foram calculadas a
partir do Belvedere da Sé, Monumento
da Cruz Caída, localizado no Centro Histórico de Salvador, considerado o marco zero da cidade.
Converse com os alunos sobre as
praias de Salvador que conhecem e
quais gostam de frequentar. Pergunte
se eles conhecem as praias citadas e
se sabem qual é a mais próxima da casa
de cada um. Converse também sobre o
Centro Histórico da cidade: “O que há
nesse espaço?”; “Como ele é?”; e “Eles
já foram até lá? O que foram fazer lá?”.
Se for possível, leve um mapa da
cidade para a sala de aula. Faça uma
roda com as crianças e, juntos, localizem as praias citadas e o Centro Histórico de Salvador. Vocês podem localizar
também qual é a praia mais perto e a
mais longe do centro ou a mais perto e
a mais longe da escola.
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11a, b, c e d Não é esperado que os
alunos se apropriem da nomenclatura,
nem tampouco do que ela representa.
O objetivo é que possam estabelecer
relações entre as unidades de medidas.
Você pode retomar a atividade 6
dessa sequência e propor que as crianças observem as marcações da régua
ou da fita métrica e discutam o que
acham que elas indicam.

pág. 50
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Atividades de avaliação
Proponha que os alunos retomem as
atividades do caderno e falem sobre o
que acham que aprenderam ao longo
do bimestre. Para que todos possam
reconhecer o que aprenderam, oriente-os a trabalhar em pequenos grupos.
Peça que cada grupo folheie o caderno
desde o início e anote o que for identificando. Ao final, peça que cada grupo
socialize as anotações.
Após a discussão, anote no quadro

o que a classe toda reconheceu como
aprendizagens e peça que cada um copie no seu próprio caderno.
Com base na lista levantada, proponha que realizem uma autoavaliação.
Ela ajuda o aluno a obter informações
sobre a própria aprendizagem.
Confira a seguir, uma sugestão de
questões que ajudarão os alunos a
pensarem sobre o que aprenderam no
1o bimestre e em que ainda continuam
com dúvidas.

autoavaliação

1) Faça uma lista do que você aprendeu até agora no 2º ano em matemática.
2) Dessa lista, o que você achou mais
fácil?
3) Das atividades abaixo, marque com
um X aquelas em que você ainda tem
dúvidas.
4) O que você pode fazer para ajudar a
tirar suas dúvidas?

LER NÚMEROS

ESCREVER NÚMEROS

ORDENAR NÚMEROS

RESOLVER PROBLEMAS

RESOLVER CÁLCULOS DE NÚMEROS COM UM ALGARISMO

RESOLVER CÁLCULOS DE NÚMEROS COM DOIS ALGARISMOS

pág. 51

1 Para este ditado, escolha números que
permitam avaliar os avanços dos alunos.
Inclua valores com algarismos invertidos,
pelo menos um número redondo, números cujo nome, quando lido em voz alta,
ajuda a escrever – e também pelo menos um número cujo nome, quando lido
em voz alta, não ajuda, como o 15, por
exemplo, (que não se chama “dezcinco”).
Se quiser, pode seguir esta sugestão de
números a serem ditados: 83, 15, 27,
38, 41, 50, 95, 64, 72.
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Oitenta e seis.
Cinquenta e quatro.
Setenta.
Vinte e três.
Catorze.

pág. 52

20

27

39

45

61

114

pág. 52
4 Quanto mais algarismos, maior o número.
Esta questão possui mais de uma possibilidade
de resposta. Leia à direita.

Quando forem números com a mesma quantidade de algarismos, se o da frente for maior,
o número será maior.
30 é menor que 60, então 61 é maior do que 39

pág. 52

Carolina comprou 55 doces.

Fernanda ficou com 13 balas.

5 Proponha que os alunos resolvam os
problemas individualmente. Depois que
você devolver as atividades com as
correções, peça que tentem localizar
os erros e ofereça outra folha para que
refaçam os problemas que erraram e
tirem as dúvidas. Essa parte pode ser
feita em dupla – junte alunos que cometeram erros parecidos e assim possam discutir e chegar a outra resposta.
Acompanhe as duplas, tirando dúvidas.
1º BIMESTRE
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José comprou 45 frutas.

pág. 53

6 Proponha que esta atividade seja
feita em duplas. Peça que os alunos
façam as setas indicativas de acordo
com as orientações. As setas ajudarão
a controlar as ações de acordo com
cada orientação.
Se o aluno não lembrar qual é a direita e qual é a esquerda, informe a ele.
Depois da atividade realizada, proponha que se reúnam em pequenos grupos e comparem os resultados.
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7 Sugira que as medições sejam feitas
em duplas para ajudar a tomar decisões sobre os instrumentos utilizados.
O apoio também favorece que os alunos controlem suas ações, seja para
contar passos ou para ajudar a segurar
uma fita métrica, por exemplo. Ambos
devem fazer as anotações no caderno.
Ao final da tarefa, peça que socializem as respostas com o grupo.
Nestas atividades avaliativas, procure não fazer intervenções no sentido
de oferecer respostas. A ideia é que
os alunos possam buscar soluções
com base no que sabem. Sugira que,
se for preciso, retomem as atividades
do caderno. Esse é um procedimento
de estudo que precisa ser ensinado e
potencializado.

Ishmael Silva
EM Melvin Jones
BIMESTRE
1º1º
BIMESTRE
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anexos

ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO COM OS QUADROS NUMÉRICOS
É esperado que muitos alunos compreendam as regularidades do quadro numérico com as atividades propostas. Mas outras atividades podem ser oferecidas
para atender à diversidade da turma, para alunos que ainda precisam pensar um
pouco mais a respeito e para os alunos que podem aprender ainda mais.
A seguir, algumas propostas diversificadas com quadros numéricos para contemplar diversos saberes:
Quadros completos
Esses quadros (páginas 61 e 63) podem ser usados para consultar como os
números são escritos e para fazer contas por meio da contagem e sobrecontagem dos números. Por exemplo, quando o aluno precisa fazer 23 + 12 pode partir do 23, ou contar até o 23 e saber qual é o número 23, e seguir contando mais
12 para verificar onde parou. Com essa atividade, pode-se discutir que dentro do
35 tem todos os números que o antecedem.
Outra atividade possível para trabalhar com as regularidades é fazer contas
de 10 em 10 tendo como apoio o quadro numérico. Peça que os alunos digam:
“Quanto é 12 + 10?”. Permita que utilizem o quadro para contar. Depois, pergunte: “Quanto é 22 + 10 ?”; e assim por diante. Faça o mesmo com outros cálculos.
É esperado que ao longo do trabalho o aluno vá dizendo o resultado, sem se
apoiar na contagem, e sim na regularidade.
Quadros lacunados com números aleatórios
Os quadros lacunados (páginas 65 e 67) propõem que o aluno lance mão de
seus saberes para completar os espaços que não estão preenchidos. Podem se
apoiar no antecessor ou no sucessor dos números. Também podem se apoiar
nos números da mesma coluna, da linha de cima ou da de baixo. Para os que não
tiverem critérios para saber qual é o número, pergunte: “Qual é o número que vem
a seguir?” e “Qual vem antes?”. Depois, questione se essa informação pode ajudar
a saber qual é. Para os alunos que já sabem qual é o número apoiando-se nesse
critério, proponha que pensem: “O número da mesma coluna, que está acima,
pode ajudar na resolução?” e “E o número que está abaixo, ajuda?”. O apoio do
número abaixo é mais difícil de ser usado, mas pode ser problematizado com os
estudantes que têm outros saberes conquistados.
Quadros com colunas lacunadas e quadros com laterais preenchidas
Ao usar os quadros com colunas lacunadas (páginas 69 a 73), proponha que
as crianças preencham ou digam quais são os números que devem estar escritos
em cada espaço apoiando-se no número da mesma coluna que está acima. Pergunte o que sabem que as ajuda a preencher. Se a resposta for errada, peça que
contem o número mais 10 e verifiquem que número é, depois pergunte quanto
é esse resultado mais 10, e assim por diante. Proponha o mesmo com colunas
diferentes. Para o quadro com laterais preenchidas (páginas 75 e 77), a proposta
é ainda mais desafiadora. Ofereça aos que já se apropriaram de outros critérios.
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QUADROS NUMÉRICOS COMPLETOS
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