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um material com a identidade da rede

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

Fotos: Guilherme Cortizo Bellintani, Cipó - Comunicação Interativa e Manuela Cavadas

de Grupos 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

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.

como é...

o seu caderno

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!

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

O ícone que
mostra a maneira
de organizar a
classe aparece ao
lado da atividade,
orientação que
deve ser mantida
até outro ícone
aparecer.

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

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.

Espaço em
branco para
você fazer seus
registros e
observações.

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
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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, 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-

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 decisão
Manuela 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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ensinar e aprender matemática

O erro e o acerto são caminhos

Manuela Cavadas

necessários ao conhecimento
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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?”.

Manuela Cavadas

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.

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.

avaliação e tomada de decisão

Manuela Cavadas

A avaliação é uma ferramenta de
conhecimento para o aluno e para o
professor. Avaliar a aprendizagem ma-

temática 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.

referências bibliográficas

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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adivinhação de um número
pág. 11

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS

até 1.000.
• Localização de números na reta numérica.
• Ordem crescente de 100 em 100.

• Leiam e interpretem números.
• Analisem as regularidades de organização do sistema de numeração.

TEMPO ESTIMADO

CONTEÚDOS

MATERIAL

• Leitura e escrita de números naturais

• Oito aulas.

• Quadro numérico ou fita métrica.

Nesta sequência serão abordados
conteúdos relativos à leitura e escrita
de números, com atividades que visam
conceitualizar o sistema de numeração
para que os alunos, progressivamente,
compreendam a organização dos agrupamentos, a base 10 e o valor posicional. Vamos usar, para isso, o jogo da
adivinhação de um número.
As primeiras jogadas serão um
tempo precioso para que se possa recuperar e difundir os conhecimentos
dos alunos em relação aos conteúdos
abordados no 2º ano. Você pode fazer
um ditado de números para obter um
diagnóstico inicial da turma antes de
iniciar a sequência. Leia orientações sobre como realizar esse diagnóstico no
site da revista Nova Escola (http://goo.
gl/S5spZP), acesso em 12/12/2015.
Com uma tabela organizada com
base nos dados coletados no diagnóstico, é possível montar duplas produtivas
para jogar. Essas informações também
serão úteis para decidir qual campo
numérico iniciará a sequência. Você
pode começar o jogo utilizando números baixos, de 1 a 100, e depois de 1
a 500, ampliando gradativamente os
intervalos. Outra possibilidade é trabalhar com intervalos numéricos menores
para uma parte da turma.
Dúvidas sobre a dinâmica do jogo
poderão surgir nas primeiras rodadas.
Esclareça-as antes de começar a atividade para que o jogo seja prazeroso
para todos. Pode ser que algum aluno
tente adivinhar na vez do outro ou que
chute muitas vezes. Relembre o que
vale e o que não vale até que todos se
apropriem dos combinados.
Depois de várias partidas, os estudantes, organizados em pequenos
grupos, podem escolher um número e
responder às perguntas dos colegas. É
1º BIMESTRE
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esperado que, nas primeiras jogadas,
utilizem alguns procedimentos, como
consultar um quadro numérico, lembrar números conhecidos ou apoiar-se
na numeração falada.
Após a partida, reconstrua o jogo
no quadro, mostrando como foi respondida cada pergunta. Compartilhar
as dificuldades que os alunos tiveram
é uma boa forma de iniciar essa conversa. Proponha que mostrem como

fizeram para adivinhar o número, quais
foram descartando a cada pista, como
tiveram certeza sobre o número, que
dúvidas tiveram etc. Essas explicitações servem para que todos incorporem novas estratégias. Também é
importante fazer anotações sobre os
conhecimentos dos alunos, as dúvidas,
as dificuldades etc. Essas notas serão
fundamentais para acompanhar o avanço da turma.

pág. 12

Nesta sequência, o trabalho do
aluno consiste em formular perguntas
até que seja possível arriscar uma resposta. Inicialmente, proponha o jogo
escolhendo um número e dando pistas
para que as crianças o descubram. Por
exemplo: “É menor que 500” e “Termina com zero”. Depois proponha que
elaborem questões que possam ser
respondidas com sim ou não. Nas primeiras jogadas, elas costumam arriscar imediatamente, no chute. À medida
que aprendem a jogar, começam a considerar as informações, principalmente
as respostas às perguntas feitas pelos
colegas. A ideia é que aumentem as
estratégias de busca, sistematizando a

18
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coleta da informação e a organização
dos dados, para que consigam elaborar perguntas melhores, ou seja, aquelas que descartam rapidamente uma
quantidade maior de números.
Enquanto os alunos estão jogando
em pequenos grupos, circule pela sala
e faça anotações sobre como estão se
saindo. Isso contribuirá para o plane-

quer saber mais?

jamento de novas situações de jogo e
para organizar as próximas duplas ou
grupos. Observe quais compreenderam bem as regras e quais ainda precisam de ajuda para formular as perguntas e pedir pistas. Que estratégias
utilizam para adivinhar os números?
Guarde essas anotações para acompanhar os avanços da turma ao longo da
sequência.
Se o jogo parecer muito difícil nas
primeiras rodadas, uma sugestão é
propor que os estudantes façam uma
lista das perguntas e respostas que já
foram ditas. Ou que eles anotem os
números já falados, mas que estavam
errados, e as pistas obtidas por meio
das respostas dadas.

• Sugestão de atividade Número
oculto no blog Alfabetização e cia.
(http://goo.gl/tps8W4), acesso
em 9/12/2015

ADIVINHAÇÃO DE UM NÚMERO - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 12

1 Esta primeira atividade foi pensada
para ser realizada depois que todos já
conhecem bem o jogo. Ela pede que o
aluno anote os números que escolheu
e as perguntas feitas. Você pode sugerir que isso seja feito durante uma
rodada específica. Alguns exemplos de
perguntas que os alunos podem fazer:
“É um número grande?”; “É um número
pequeno?”; “Tem três algarismos?”; “É
maior que 500?”; “É menor que 300?;
“Está perto do 30?”; “Termina com 5?”;
“É par?”.

pág. 13

2 Aqui a proposta é que as crianças
registrem as perguntas e respostas
para depois analisá-las. Coletivamente,
proponha a análise dessas perguntas-

-pistas sobre a adivinhação de números, anotando no quadro algumas delas
como exemplos para a turma. Assim,
será possível convidá-los a olhar mais

globalmente para as questões e verificar se todas elas serviram ou não.
As respostas trouxeram informações
diferentes? Quais permitiram descartar
mais números?
O objetivo dessa análise é ajudar a
turma a descobrir que é possível formular perguntas cada vez mais elaboradas referentes à localização do número
na sequência, como estas: “Está entre
o 1 e o 500?” e “É maior que 300?”.

Bruno Santos Moreira
EM Vila Vicentina
1º BIMESTRE
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Perguntar logo no começo se o número é maior ou menor
que 500, pois isso elimina metade das possibilidades.

A pergunta “é menor que 800?” não é boa porque, se a
resposta for sim, sobram muitos números para continuar
o jogo. Seria melhor perguntar “É maior que 500?”.

3 Depois que os alunos conhecem o
jogo, a intenção é que essa prática seja
adotada na classe com frequência. Jogá-lo várias vezes na semana permitirá
que todos se apropriem dos conhecimentos. Quando dominarem essa
porção de números, significa que a
intencionalidade didática estará concluída. Será necessário construir, então,
novas situações-problema nas quais os
conhecimentos sobre o sistema de numeração sejam desestabilizados. Por
exemplo, aprofundando-se nas decomposições aditivas e multiplicativas do
sistema de numeração ou interpretando a informação contida na escrita dos
números. Esses desafios serão tema
de sequências dos próximos bimestres.

Maria Clara Silva de Aquino
EM Zulmira Torres
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Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não
Não

Não
Sim

A resposta a essa pergunta elimina metade dos números
e isso acelera a possibilidade de se adivinhar o número
escolhido.

4 Tanto esta atividade quanto a anterior têm o objetivo de problematizar
as perguntas elaboradas, convidando
as crianças a olhar criticamente para
uma determinada situação do jogo. A
discussão coletiva sobre o que produziram em duplas é fundamental para fazer circular por toda a classe as estratégias usadas para elaborar perguntas.

pág. 14

5 Aqui os alunos serão convidados a
construir uma primeira sistematização
sobre os conhecimentos que estão
sendo construídos. Espera-se que pensem em dicas como estas: “Ficar atento às perguntas dos colegas”; “Fazer
perguntas que eliminem o máximo de
números”; “No início, evitar perguntas
que indicam um número”. Você pode
trazer outras perguntas se aproveitando de situações reais do jogo, como
palpites contraditórios (exemplo: já se

sabe que o número é par e um aluno
arrisca o 25). Essas situações são rapidamente percebidas pela turma e discuti-las coletivamente vai ajudar todos
a avançar.
As anotações das dicas sobre como
se sair bem no jogo serão a memória
de estudo do grupo. Organize duplas
produtivas para que construam as dicas para jogar melhor. Em seguida,
socialize as sugestões e organize uma
lista única.
1º BIMESTRE
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100

200

300

400

600

700

800

900

Numa sequência de 100 em 100.

Imediatamente após o número 100.

O 850 está exatamente no meio do espaço entre 800 e
900; o 950, exatamente no meio do espaço entre o 900
e o 1.000.

duzentos
quatrocentos
setecentos

6 O objetivo desta etapa da sequência
didática é usar a reta numérica para
jogar. É muito importante apresentá-la
somente após o jogo ter sido trabalhado algumas vezes com a turma.
Na atividade são exploradas algumas possibilidades de consulta à reta
numérica. Mostre para a turma como
ela pode apoiar a escrita de outros números que não se encontram nela.

Jenifer Estrela
EM General Labatut
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Primeiro ela eliminou o que é menor do que 500 (dica A).
Depois riscou o que está entre 800 e 1.000 (B), 700 e 800 (C),
500 e 600 (D), 600 e 650 (E). Sobram apenas os números
que estão entre 650 e 700. E se tem 6 no meio, só pode ser o 660.

7 Esta proposta traz um exemplo de
uso da reta numérica para que os alunos analisem e investiguem como esse
recurso pode ser utilizado.

pág. 16

300

8 Agora os alunos poderão testar o
uso da reta numérica em duplas nesta
atividade de adivinhação de um número. Ao final, pode ser interessante realizar mais algumas rodadas do jogo
para que os alunos consultem a reta.
Lembre-os de que é possível fazer marcações nela se desejarem.

Rebeca Silva
EM Professor Aristides Novis
1º BIMESTRE
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9 Desta vez, os alunos farão uso da
reta para adivinhar um número em duplas. A discussão coletiva proposta ao
final da atividade é muito importante
para retomar o que a turma conseguiu
construir e, também, para que os alunos possam confirmar algumas aprendizagens feitas ao longo do percurso.
Não é esperado que consigam fazer
isso sozinhos, mas que contem com
sua ajuda para apontar as afirmações
que podem ser modificadas, sugerir inclusões de novas dicas etc.

pág. 17
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685

678

490
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10 Essas adivinhas finalizam a sequência e podem ser resolvidas com maior
autonomia por aqueles estudantes que
já desenvolveram estratégias eficientes
de reconhecimento do número. Aproveite para circular pela sala e observar
o desempenho da turma na realização
desta atividade, auxiliando mais de perto as crianças que ainda têm dificuldade. Todos os dados de sua observação
devem ser organizados e comparados
com aqueles coletados no início da
sequência. Eles serão úteis no planejamento de novas atividades, que tragam
desafios ajustados às possibilidades
e necessidades de aprendizagem de
cada aluno.

RESOLUÇÃO E DISCUSSÃO DE PROBLEMAS - CADERNO DO PROFESSOR

resolução e discussão de problemas
pág. 18

TEMPO ESTIMADO
• Sete aulas.

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Compreendam problemas do campo aditivo com mudança do lugar
da incógnita.
• Consigam resolver um mesmo problema por meio de mais de uma operação.

CONTEÚDOS

• Resolução de problemas de adição e subtração com mudança no
lugar da incógnita por meio de diferentes estratégias, com a posterior comparação entre as mesmas.
• Discussão de estratégias de cálculo
para resolver adições e subtrações.

Certamente você já encaminhou em
classe inúmeras propostas de resolução
de problemas nas aulas de Matemática.
Nessas situações, não é raro que os alunos perguntem qual conta devem usar
para resolvê-los. Também é bastante
comum que leiam o enunciado, selecionem os números oferecidos e tentem
realizar alguma operação com pouca ou
nenhuma reflexão.
Observando ações como essas, é
possível perceber se os estudantes
sabem que os números devem ser
utilizados em alguma forma de cálculo, mas não identificam qual está em
jogo, e acabam escolhendo qualquer
um para realizar a conta. Outra estratégia de resolução bastante frequente é a
busca por palavras-chave que ajudem a
selecionar a operação. Dessa maneira,
acabam reduzindo a compreensão do
problema a um mero jogo de identificação de palavras.
Pensando nesses aspectos do trabalho com problemas matemáticos no
3º ano do Ensino Fundamental, esta
sequência traz um conjunto de atividades nas quais ocorrem mudanças
no lugar da incógnita que podem ser
resolvidas por meio de operações de
adição e subtração.
O objetivo desta sequência é fazer
com que a turma reflita sobre a possibilidade de trabalhar com diferentes
estratégias para a resolução de um
mesmo problema.
É importante que as crianças percebam que existem vários procedimentos
possíveis para a obtenção de um resultado e que cheguem à conclusão de
que o uso da conta armada é um deles,
não o único disponível.
1º BIMESTRE
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26
25
12

26

25

12

1 Esta atividade permite fazer uma
avaliação diagnóstica dos saberes dos
alunos em relação aos problemas de
adição e subtração. Além de acertos e
erros, é importante observar de quais
conhecimentos dispõem para resolver
cada problema e como lidam com a
incógnita em diferentes lugares. Tome
nota dessas questões para acompanhar a evolução da turma.
Se desejar, realize uma gincana e
componha uma nova tabela com os resultados alcançados. Contudo, planeje
bem seu tempo e se organize para que
seja possível finalizar as discussões
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propostas nesta sequência.
Após a realização individual da atividade 1 e da análise, tome nota sobre
como seus alunos a resolveram e promova a socialização das estratégias,
com questionamentos sobre o processo de resolução. Cabe perguntar,
nesse momento, como chegaram ao
resultado e pedir que alguns expliquem
sua estratégia.
Um bom encaminhamento para essa
discussão é pedir que primeiro apresentem para uma dupla e, em seguida,
convidem outras duplas para expor o
modo de resolver.

RESOLUÇÃO E DISCUSSÃO DE PROBLEMAS - CADERNO DO PROFESSOR
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43

51

2 O objetivo desta etapa é apresentar
aos alunos problemas novos para que
se ponha em discussão as estratégias
usadas e haja avanço na compreensão.
Por causa da estrutura e das ideias envolvidas (comparar e encontrar o estado inicial), eles são mais desafiadores.
Aqui também você terá a oportunidade de evidenciar que algumas
estratégias – como somar os dados
oferecidos no problema ou buscar palavras-chave – podem ser equivocadas.
Por outro lado, estratégias de decompor os números, buscar o complemento, contagem ou fazer uma subtração
podem aparecer. Caso não apareçam,
você pode apresentá-las aos alunos e
propor que analisem o funcionamento

delas. Avalie a possibilidade de propor
esses problemas individualmente ou
em duplas.
Contar de um em um ou usar os dedos até chegar ao número desejado ficará um pouco mais difícil aqui, pois os
números envolvidos são mais elevados.
As crianças poderão criar estratégias
para controlar essa contagem e, mesmo assim, errar. Vale a pena discutir outras formas de chegar aos resultados
com menos propabilidades de erro. Por
exemplo, decompondo os números ou
contando de 10 em 10.
A subtração aparecerá como mais
uma possibilidade de resolução desse
tipo de problema. Inclusive os alunos
poderão tentar resolver a subtração

armando a conta e provavelmente terão sucesso, pois não há necessidade
de realizar os empréstimos com esses
números.
Após a resolução desses problemas, o que foi produzido pelo aluno
será debatido por toda a classe. Se puder, é interessante expor em cartazes
algumas estratégias das crianças para
que elas as tomem como exemplo para
próximas resoluções.
As resoluções podem ser errôneas,
não convencionais ou, até mesmo,
formuladas de um modo que não seja
compreensível para toda a classe. Mas
esses erros contam muito sobre o
saber dos alunos. Por isso, longe de
serem desestimulados ou apagados,
devem ser convertidos em objeto de
trabalho, cuidando sempre para não
expor aquele que errou. Com o tempo,
discutindo diversas situações e analisando muitos erros, os estudantes passam a perceber que esse é um procedimento de estudo que ajuda a todos.
As histórias dos enunciados são muito diferentes entre si (um fala sobre figurinhas, outro sobre conchinhas). Ajude as crianças a encontrar elementos
semelhantes nas formas de resolução.
Algumas respostas possíveis são: “O
jeito de resolver é ser parecido”; “Podemos usar estratégias parecidas”; e
“A conta de menos é uma das estratégias possíveis para os três problemas”,
entre outras.
1º BIMESTRE

27

pág. 21

pág. 22

3 e 4 As duas atividades trazem a ideia
de comparação. São problemas nos
quais se estabelece uma relação entre
duas medidas. Pergunte sobre o valor
de uma das medidas ou sobre a relação entre elas. É muito comum que os
alunos identifiquem esses problemas
com uma adição e é difícil que consigam perceber que a subtração é uma
operação possível para resolver alguns
desafios. O item 3C permite refletir
sobre a possibilidade de estimar para
resolver problemas.
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págs. 22 e 23

os cálculos em outras adições. Observe este exemplo: “Veja como Tiago
resolveu esta conta. Junte-se com um
ou mais colegas para discutir as questões abaixo:

50

1

48
+ 48
96

Ela errou a conta armada. A decomposição e a estimativa estão certas.

5 O objetivo didático desta proposta é
problematizar diferentes formas de cálculo escrito, especialmente o algoritmo
convencional da adição, além de abordar questões como os reagrupamentos, as trocas e os valores posicionais.
Converse com os alunos sobre o significado da palavra estimativa, presente
na atividade 3, que é estabelecer um
cálculo aproximado de algo. É importante lembrá-los de que não se trata de
um chute. É um número pensado com
base em alguns indícios que possam
ser observados na cena que se quer
quantificar. Exemplo: se os objetos
estiverem organizados, pode-se contar
uma parte e tentar calcular, com base
no número obtido, quantos objetos há
no total.

Favoreça a discussão coletiva sobre
a conta armada, escutando as hipóteses sobre o erro de Vitória e como
corrigi-lo. Selecione, se julgar oportuno, contas erradas de seus alunos para
discutir com a classe, naturalmente
preservando a criança que errou de
qualquer exposição. Explore também
o primeiro método usado por Vitória, a
decomposição das ordens numéricas,
pois, além de ser uma técnica útil para
cálculos mentais, também auxilia na
compreensão do algoritmo.
Se perceber que a conta armada da
adição ainda é um problema, proponha
algumas atividades extras de reflexão
sobre o algoritmo. Elas irão ajudá-los
a compreender o funcionamento (analisando-se uma conta certa) e controlar

a) Quais são as parcelas desta adição?
b) Qual foi o resultado da adição?
c) Quanto vale o algarismo 1 da conta
de Tiago?
d) Por que o algarismo 1 foi colocado
sobre os algarismos 4 nesta conta?
Veja como Tiago explicou a conta
que fez e converse com seus colegas
e o professor sobre como a conta
funciona: ‘Primeiro eu coloquei um 48
embaixo do outro, unidade embaixo de
unidade e dezena embaixo de dezena.
Depois, eu somei as unidades: 8 mais
8 dá 16. Dezesseis é uma dezena e 6
unidades, então eu escrevi o 6 no lugar
das unidades e marquei que tinha mais
uma dezena para somar junto com as
outras. Aí, somei 1 mais 4, mais 4, que
deram nove dezenas. Nove dezenas e
seis unidades são 96!’”.
Outra possibilidade é analisar com
seus alunos erros como estes:
a)
403
+ 82
1223

b)
225
+ 25
2410

c)

d)
829
+ 56
875

736
+ 136
872

Proponha essas contas e peça que
os alunos descubram quais estão erradas e que erros foram cometidos. Depois, discuta sobre eles e solicite que
a turma refaça as contas no caderno.
1º BIMESTRE
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6 e 7 Estas atividades poderão inspirar
seus alunos na escrita das conclusões
do grupo. É possível que elaborem respostas como estas: “Aprendemos que
esses problemas podem ser resolvidos
com soma ou subtração”; “Há muitos
jeitos de resolver um mesmo problema”; “Às vezes, as dicas dos problemas nos confundem sobre qual cálculo
realizar”; e “Fazer uma estimativa pode
ser um bom jeito de resolver alguns
problemas”.

Anderson Santos Martins
EM São Francisco de Assis
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mercadinho do bairro
pág. 25

com a posterior comparação entre as
mesmas.

TEMPO ESTIMADO
• Cinco aulas.

MATERIAL

• Embalagens vazias de produtos domésticos.
• Etiquetas adesivas.

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS

situações-problema.
• Expliquem para os colegas o raciocínio feito e levem em conta outras
formas de resolução.

• Avancem no modo como resolvem
e interpretam problemas de adição e
subtração envolvendo o sistema monetário nacional.
• Ampliem suas estratégias de cálculo
com base na resolução de diferentes

CONTEÚDOS

• Resolução de problemas de adição
e subtração que envolvem significados
mais complexos dessas operações
por meio de diferentes estratégias,

Durante muito tempo o trabalho com
problemas se resumia a apresentar um
enunciado seguido de um modelo de
resolução que o aluno poderia imitar.
E prosseguia oferecendo mais problemas, de estrutura e complexidade
semelhantes ao modelo apresentado,
para avaliar se haviam adquirido o mecanismo de solução. Hoje, o que se
busca é realizar um trabalho no qual o
estudante enfrente os problemas exercitando as próprias estratégias e os
conhecimentos que tem disponíveis, ao
mesmo tempo em que é estimulado a
vivenciar situações de reflexão sobre
esses saberes.
Desse modo, investigar o que sua
turma sabe ao iniciar um trabalho é fundamental para encaminhar situações
mais acertadas. Os primeiros problemas desta sequência servirão a esse
propósito. Eles abordam alguns sentidos mais complexos do campo aditivo,
como os de juntar, separar e combinar
transformações.
A proposta é montar um pequeno
mercado na classe para que os alunos
brinquem antes de começar as atividades. Mas lembre-se de analisar o tempo que terá disponível e de prepará-los
para a atividade, escrevendo um bilhete aos pais informando seus objetivos
com a iniciativa e pedindo que enviem
embalagens vazias de diversos produtos usados em casa.
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Separe a turma em grupos para
decidir quanto cada mercadoria deve
custar. Nesse momento, observe as
discussões. As crianças podem atribuir preços diferentes a produtos
iguais. Se isso ocorrer, problematize
a questão: “Produtos iguais costumam
ter preços diferentes?”. Pode ser que
respondam sim e a resposta não estará errada, pelo menos quando se trata
de compras realizadas em estabelecimentos diferentes. Então, pergunte: “E
no mesmo mercado, produtos iguais
podem ter preços diferentes?”.
Em seguida, escreva os preços nas
etiquetas e peça às crianças que as
coloquem nas peças. Os valores definidos devem favorecer boas problematizações. Sugira alguns valores exatos,
isto é, que possam ser comprados

quer saber mais?

com uma nota sem troco ou nos quais
as crianças se apoiem nas contagens
de dois em dois, cinco em cinco ou dez
em dez. Em outros casos, oriente para
que os números incluam os centavos,
exigindo, assim, que se realize uma
operação de troco.
Feito isso, é o momento de realizar
a atividade de compra e venda. Nas
páginas finais deste caderno, você encontrará notinhas de dinheiro e moedas. Tire cópias, se for necessário,
para que todas as crianças possam
manipular o “dinheiro”. Oriente sobre
como deve ser a organização da sala
para os momentos de brincadeira.
É importante observar, durante a
negociação entre as crianças, se elas
se apoiam no cálculo dos números redondos para resolver os problemas.

• Aprofundamento deste conteúdo
matemático em As operações matemáticas
no ensino fundamental I: contribuições
para o trabalho em sala de aula, Claudia
Broitmam, Ed. Ática

Iago Mendes da Cruz Silva
EM Professora Hilda Fortuna de Castro
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leitura complementar
O texto a seguir, extraído do documento Matemática: orientações para o
professor. Saeb/Prova Brasil – 4ª série/5º ano (MEC, 2009, p. 98-100), aju-

dará você a compreender ou relembrar
as ideias envolvidas nos problemas do
campo aditivo.

PROBLEMAS ADITIVOS
Apresentaremos uma classificação de problemas com base nas características dos enunciados e das
ideias das operações, a saber:
• Problemas em que algo mudou,
uma quantidade aumentou ou diminuiu, enfim, ocorreu uma transformação positiva ou negativa (ideia de
acrescentar, da adição, ou de tirar,
da subtração).
Esta classe de problemas inclui
aqueles nos quais encontramos um
estado inicial, uma transformação
que opera sobre ele e que conduz a
um estado final. Por exemplo: Pedro
tinha 17 figurinhas em seu álbum.
Ganhou algumas de seus colegas
e agora tem 29. Quantas figurinhas
Pedro ganhou?
Dentro desta estrutura, a transformação pode ser positiva ou negativa: “Tinha 17 figurinhas e ganhou
12...” (ideia de acrescentar) ou “Tinha 17 figurinhas e perdeu 12...”
(ideia de tirar).
É possível também variar o lugar
da incógnita, do termo desconhecido. Ela pode estar no estado final
(“Tinha 17 figurinhas e ganhei 12,
com quantas fiquei?”), na transformação (“Tinha 17 figurinhas, ganhei
algumas, fiquei com 29, quantas
ganhei?”) ou no estado inicial (“Tinha
algumas figurinhas, ganhei 12 e fiquei com 29, quantas tinha inicialmente?”).
Dentro desta categoria, os problemas de transformação positiva ou
negativa cujas perguntas se referem
ao estado final são os que, em geral,
apresentam menor grau de dificulda-

de em sua resolução, porque basta
aplicar a transformação que se propõe ao estado inicial. A procura pelo
estado inicial é muito mais complexa
para as crianças.
• Problemas em que duas ou mais
medidas se combinam para formar
outra medida (ideia de juntar, da adição, e de separar, da subtração).
Por exemplo: “No pomar de Pedro
há 17 pés de laranja-lima e 12 limoeiros. Quantas árvores frutíferas há no
pomar de Pedro?” (ideia de juntar).
Neste caso, não ocorrem transformações nem acontecem mudanças numa sequência temporal: 17 e
12 são medidas das duas coleções,
e 29 é o resultado de uma composição de medidas.
Com base nessa situação, podemos encontrar dois tipos de problema: um mais simples, quando é
preciso encontrar o total, como no
exemplo acima, e outro mais complexo, quando é preciso encontrar
uma das medidas: “Pedro tem 29
árvores frutíferas em seu pomar. Algumas são pés de laranja-lima e 12
são limoeiros. Quantos pés de laranja-lima há no pomar de Pedro?” (ideia
de separar ou completar).
• Problemas que relacionam duas
medidas (ideia de comparação).
Este tipo de problema envolve
uma relação estática entre ambas
as medidas, uma comparação entre elas. Não existem transformações. Por exemplo: “Pedro tem 17
figurinhas e Carlos tem 23. Quantas
figurinhas Carlos tem a mais que
Pedro?”
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Nota-se que a quantidade de figurinhas de cada menino não se altera.
Também neste caso é possível
variar o lugar onde está a pergunta.
É possível formular um enunciado
em que a pergunta recaia sobre a
relação entre as medidas, como
no nosso exemplo, mas também é
possível formular enunciados em
que a pergunta incida sobre uma
das coleções. Por exemplo: “Pedro
tem 17 figurinhas. Carlos tem 6 a
mais que Pedro. Quantas figurinhas
Carlos tem?”. As variações também
podem ocorrer na maneira como se
formula a relação entre as medidas:
“mais que” ou “menos que”, “quantos a mais”, “quantos a menos”,
“qual é a diferença”.
Este tipo de problema é de uma
complexidade maior que os dois
precedentes, porque não é simples
a associação de uma operação com
a ideia de comparação. A compreensão da situação enunciada representa um obstáculo para as crianças,
pois a relação com a subtração não
é evidente inicialmente. Além disso,
os termos “mais que” ou “quantos a
mais” podem-se configurar como pistas falsas da operação a ser utilizada, levando os estudantes a realizar
uma adição em vez da subtração.
• Problemas que envolvem a composição de duas ou mais transformações que dão lugar a outra transformação.
São problemas do tipo: “Pedro
perdeu 8 figurinhas na primeira partida de um jogo e, na segunda, perdeu
outras 4. Quantas figurinhas Pedro
perdeu no jogo?” ou “Pedro perdeu 7
figurinhas na primeira partida de um
jogo e ganhou 5 na segunda partida, terminando o jogo com 16 figurinhas. Com quantas figurinhas Pedro
iniciou o jogo?”
Também neste grupo, os problemas podem variar de acordo com as
transformações, positivas ou negati-
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vas. As duas podem ser do mesmo
tipo ou de tipos diferentes. O segundo caso torna o problema bem mais
complexo. É possível ainda variar o
lugar da pergunta, que pode recair
sobre a transformação composta,
como no primeiro exemplo citado
anteriormente, ou também pode
pedir para que se encontre uma das
transformações elementares. Por
exemplo: “Na primeira partida, Pedro perdeu 8 figurinhas e, na segunda, perdeu mais algumas. No total
Pedro perdeu 13 figurinhas. Quantas
ele perdeu na segunda partida?”
Outros exemplos de questões que
exploram a composição de transformações são os seguintes:
João está juntando dinheiro para
comprar uma televisão e um fogão.
Ele já possui R$ 976,00. Resolveu
comprar o fogão, que custou R$
599,00. Quanto ainda precisa juntar
para comprar uma televisão que custa R$ 750,00?
Júlia estava brincando de bolinha
de gude com seus amigos. Júlia tinha várias bolinhas, mas, na primeira partida, perdeu 5 bolinhas. Na
segunda, ganhou 8 bolinhas. E, na
terceira partida, perdeu 4 bolinhas,
ficando com 21 bolinhas. Quantas
bolinhas Júlia tinha no início do jogo?
É necessário, então, explorar
toda essa diversidade de tipos de
problema em sala de aula para que
os estudantes se familiarizem com
os diferentes tipos, podendo relacionar problemas já conhecidos e
discutidos durante as aulas com os
novos problemas que terão de enfrentar. (...) É importante destacar
que os nomes das diferentes categorias ou subclasses de problemas
são instrumentos de trabalho para
o professor – para selecionar, comparar, analisar e propor diferentes
problemas para os estudantes –,
mas essa classificação não deve
ser apresentada às crianças.

quer saber mais?
• Íntegra da publicação
Matemática: orientações
para o professor. Saeb/Prova Brasil –
4ª série/5º ano, Ensino Fundamental
(Brasília: Inep/MEC, 2009) no site do
Todos pela Educação (http://goo.gl/
BRRJbW), acesso em 10/12/2015
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R$ 13.

R$ 28.

R$ 18.

1 Esta atividade permite uma avaliação diagnóstica dos saberes da turma
em relação aos problemas de soma e
subtração. Pretendemos analisar como
os alunos interpretam os enunciados,
quais recursos utilizam para representar os cálculos e quais os procedimentos que dominam. Além de acertos e
erros, é importante observar quais
saberes são mobilizados para resolver
cada problema e descobrir se conseguem compreender a ideia envolvida.
Para isso, você precisará recolher os
cadernos e organizar os dados obtidos
em uma tabela, como exemplificado na
página seguinte.

Explique aos estudantes que eles
deverão resolver esses problemas individualmente e que é importante anotar tudo para depois demonstrarem a
maneira como pensaram para chegar à
resposta. Dessa forma, você conhecerá o que cada um sabe. A depender do
ritmo de trabalho da turma, proponha
um problema de cada vez. Diga que é
possível fazer desenhos, conta armada
e cálculos mentais, entre outros, e
que, mesmo que mudarem de ideia sobre algum procedimento, não é preciso
apagar nada.
Circule pela sala e verifique se todos
entenderam a questão. Caso alguma

criança entregue a folha só com o resultado ou com uma anotação que não
deixe claro como chegou à solução,
peça que explique como calculou e
anote as explicações para considerá-las ao preencher a tabela de acompanhamento. Por fim, recolha os cadernos para que você possa ler e tabular a
produção da classe.
A atividade 1a envolve uma transformação negativa, pois foi dada a quantidade inicial (R$ 24), que sofre uma
transformação e se torna menor. Os
números envolvidos permitem o cálculo
da metade menos 1, o que pode facilitar a resolução. Alguns procedimentos
possíveis são:
1) Subtrair um número do outro: 24 –
11 = 13.
2) Fazer risquinhos, números ou contar
nos dedos a partir do 11 até o 24 (12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24 = 13).
Mas, se o aluno somar os dados
apresentados no enunciado, isso mostra que não entendeu o problema.
Será importante também conversar sobre o centímetro que aparece
na régua e explorar como ele está estruturado. A turma deve observar que
entre um centímetro e outro existem
nove marquinhas (ou dez espaços entre
elas), e que essas marcas se chamam
milímetros; que há réguas largas e outras mais estreitas e umas com desenhos, outras não. Mas que em todas
a distância entre um número e outro é
sempre a mesma.
O problema proposto na atividade
1c envolve duas quantidades estáticas
que apenas devem ser comparadas
(um caminho é subtrair 36 de 54). A
distância entre um número e outro dificulta a estratégia da contagem nos
dedos pelas crianças. A maneira como
a informação é apresentada também
precisa ser considerada nesse caso.
Se o problema fosse: “Francisco tem
36 balas e Patrícia tem 18 balas a
mais que ele. Quantas balas tem Patrícia?”, a complexidade seria menor.
Alguns procedimentos possíveis
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para resolver a atividade 1c são:
1) Subtrair um número do outro ou usar
estratégias de decomposição para subtrair: 54 – 36 = 18.
2) Contagem: fazer riscos, números ou
contar nos dedos do 37 ao 54, ou de
trás para a frente (do 53 ao 36) para

descobrir os números no intervalo.
3) Desenhar os conjuntos de números
(ou apenas o 54) e compará-los para
chegar ao resultado.
Se o aluno somar as informações
apresentadas no enunciado, isso significa que ele não entendeu o problema.

Sugestão de tabela para organizar e analisar a produção dos alunos

Aluno

Problema 1
(transformação)

Problema 2
(composição)

Problema 3
(comparação)

Ideia

Resultado

Ideia

Resultado

Ideia

Resultado

Ana

A

E

A

A

A

A

Caio

E

A

A

A

E

E

Débora

E

E

E

E

NR

NR

Fábio

E

E

E

E

A

E

Legendas: A – acertou, E – errou, NR – não realizou.

Após preencher a tabela, procure
analisá-la identificando as questões que
foram fáceis para a classe como um
todo, quais foram mais difíceis, quais
alunos acertaram na maneira de pensar mas erraram os cálculos, quais não
compreenderam o enunciado etc.
Se possível, compartilhe essa tabela
com estratégias de resolução com ou-

tras colegas que atuam na mesma série
ou com o coordenador pedagógico da
escola para que, juntos, possam pensar
em um plano de ação para ajudar os alunos em suas dificuldades. O diagnóstico
também será uma boa fonte de consulta
para organizar agrupamentos produtivos ao longo da sequência e para prever
algumas intervenções.

Maria Clara de Jesus
EM Major Eloi Magalhães
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págs. 27 e 28

Dois refrigerantes, um pacote de biscoito e um
picolé de frutas. Ou uma pipoca doce, um suco
de frutas, duas cocadas e um picolé de frutas.
Ou ainda, uma bandeja de iogurte, uma pipoca
doce e um picolé de frutas.

Três mates gelados e um pacote de biscoito. Ou dois
refrigerantes e um pacote de biscoito. Ou ainda, duas
pipocas e dois mates gelados.

Não é possível. Cada suco custa R$ 4, já são R$ 8;
com mais R$ 8 do pacote de biscoito, iria ultrapassar
R$ 10. Ou como o biscoito custa R$ 8, só faltam R$ 2
para chegar a R$ 10. Então, não dá para comprar os
sucos, que custam R$ 4 cada um.

Sim, o troco será de R$ 3.

Ana gastou R$ 5 a mais do que Carlos.

2 Leia com os alunos o enunciado dos
problemas 2a e 2b e dê tempo para
que elaborem seus procedimentos de
resolução. Os números envolvidos favorecem o cálculo mental, e o contexto da
proposta é familiar à turma. É provável
que muitos consigam resolver os problemas sem dificuldade. O desafio está
em pensar diferentes possibilidades de
resolução para um mesmo problema e
controlar os cálculos de muitas parcelas sem errar. Converse com os alunos
sobre as escolhas que fizeram, como
organizaram os números para somá-los
mais facilmente, se se apoiaram em
cálculos que já sabiam de memória, se
trocaram a ordem de alguns produtos
para facilitar a soma, se procuraram
formar grupos de dezenas etc.
Vale a pena estabelecer uma conversa comparando os itens 2a e 2b e
mostrando qual é a diferença entre os
dois problemas. Volte ao enunciado e
verifique quais respostas são válidas
em cada caso. Os estudantes poderão
verificar que no item 2a o enunciado
pede que se forme R$ 20; já no item
2b, é possível gastar até R$ 20, o que
indica que se podem fazer composições somando R$ 19, R$ 18, R$ 17
etc. Portanto, há diversas possibilidades de resposta.
É interessante anotar as principais
falas, conclusões, dúvidas e perguntas
dos alunos. Esses registros ajudarão a
recuperar os caminhos percorridos na
construção do próprio conhecimento e
servirão para você guardar a memória
de percurso do grupo.
Você pode sugerir que trabalhem
individualmente ou em duplas; nesse
caso, o diagnóstico inicial pode ajudar
na formação de boas duplas, nas quais
um aluno pode ajudar o colega mais defasado. Mas vale observar que boas duplas também podem ser homogêneas,
inclusive envolvendo questões de afinidade como critérios de escolha.
Em seguida, promova um debate coletivo. Convide alguns estudantes a colocar no quadro as estratégias que utilizou
(três, no máximo) e compare-as.
1º BIMESTRE
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Os problemas propostos são simples, e você pode decidir qual será o
foco da discussão. Se no seu diagnóstico (feito na atividade 1) muitos erraram
o problema de comparação, vale a pena
explorá-lo. Se muitos acertaram a proposta mas erraram os cálculos, explore
as resoluções do item 2d. Para resolvê-lo, os alunos podem fazer cálculos
aproximados ou exatos. Muitos decidem organizar esses números para facilitar os cálculos, e vale a pena discutir

isso com eles. Por exemplo, fazer 6 +
4 primeiro pode ser melhor, pois é um
cálculo fácil de lembrar. Os alunos podem somar tudo e chegar à conclusão
que dá menos do que 20, ou apenas se
aproximar disso e ainda assim conseguirão responder sem completar o cálculo.
No item 2e também é possível fazer um
cálculo aproximado, mas apurar quanto
um gastou a mais do que o outro exigirá que encontrem a diferença entre o
dinheiro gasto por Carlos e por Ana.

pág. 29

Não. O problema 4C, por exemplo, precisava ser
explicado com palavras.

Sim, os problemas A e B.

Sim, o problema C e a primeira pergunta do problema D.
Sim, é possível somar os números em qualquer ordem
que você desejar e encontrará o mesmo resultado.

38

MATEMÁTICA - 3º ANO

3 Esta atividade é para comparar os
métodos de resolução usados pela
turma. Nesta aula, as crianças não
resolverão novos problemas, mas precisarão relembrar as estratégias de
resolução, as discussões que fizeram
e compará-las com base nas questões
trazidas. Talvez elas tenham pouca familiaridade com situações como essas.
Nesse caso, resolva coletivamente algumas das questões e, se preciso, dê
exemplos de respostas no quadro.
No item 3b, por exemplo, alguns
alunos responderão: “Achei mais difícil
o problema do Carlos e da Ana porque
me atrapalhei com os cálculos”; “Achei
mais difícil o problema da dona Josefa porque não sabia qual conta fazer”.
Dos itens 3c ao 3e há algumas possibilidades de resposta. Você pode
acolhê-las e discutir se são possíveis.
A forma como os itens estão elaborados indica que não se deve descartar
nenhuma resposta como errada.
O item 3f é para ser feito coletivamente. Retome as anotações sobre as
descobertas dos alunos para apoiá-los
nessa síntese. Não é esperado que
elaborem conclusões formais, mas
que digam coisas como: “Quando somamos diferentes números, podemos
decidir em que ordem somar porque
isso não altera o resultado”; “Existem
problemas que têm mais de uma resposta possível”; ou “Alguns problemas
podem ser resolvidos sem fazer uma
conta exata”.
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Não, pois seus gastos somariam R$ 109.

No segundo turno trabalham 45 empregados.

4 Mais uma vez, são propostos problemas com os quais os alunos devem
ter pouca familiaridade. No caso do
item 4a e da questão 5, eles poderão
fazer contas, cálculos mentais ou arredondar os números para chegar à
resposta. Será interessante difundir as
diferentes estratégias criadas.
No item 4a, alguns justificarão a
resposta com o seguinte raciocínio:
“Se R$ 60 + R$ 40 já somam R$ 100,
precisaria de mais R$ 9 para compor a
quantia necessária”.
O item 4b tem uma informação numérica desnecessária para a resolução (das 7 às 15h). Será interessante
discutir isso com os alunos. Diante do
enunciado, eles poderão pensar: 45 +
45 = 90. Ou calcular: a metade de 90
= metade de 80 + metade de 10, ou
seja 40 + 5 = 45.

pág. 31

Não, pois as 3 caixas juntas
pesam mais do que 200 kg.

Sim, é possível fazer um cálculo aproximado, de cabeça.

5 Aqui também há muitas possibilidades de resposta. Seus alunos poderão
considerar, por exemplo, que 98 kg é
muito perto de 100 kg, 52 + 65 já passa de 100; então, as três caixas juntas
pesarão mais do que 200 kg. Ou fazer
a conta 98 + 52 + 65 = 215.
1º BIMESTRE
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págs. 31 e 32

70 = 30 + 40.
Metade de 30 é 15. Metade de 40 é 20.
15 + 20 = 35. Metade de 70 é 35.
130 = 100 + 30.
Metade de 100 é 50. Metade de 30 é 15.
50 + 15 = 65. Metade de 130 é 65.
250 = 200 + 50.
Metade de 200 é 100. Metade de 50 é 25.
100 + 25 = 125. Metade de 250 é 125.

6 Esta atividade convida os alunos a
analisar algumas estratégias de cálculo
vinculadas ao problema anterior. Incentive-os a perceber essas diferenças e
compará-las com as estratégias que
eles mesmos produziram.

pág. 32

7 Para encerrar a sequência, retome
as anotações sobre as conclusões elaboradas no item 3f. Leia com os alunos e oriente-os a analisar as outras
atividades realizadas para verificar
se acrescentariam algo. Por fim, escrevam coletivamente as conclusões
finais do estudo.
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museus de salvador
pág. 33

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Interpretem e representem a movimentação de pessoas no espaço com
base na análise de mapas que mostrem trajetos.
• Consigam ler e interpretar tabelas
de dupla entrada.

INTRODUÇÃO

CONTEÚDOS

• Interpretação e representação de
deslocamento nos mapas.
• Análise de trajetos em diferentes espaços, observando pontos de vista e
localizando objetos.

TEMPO ESTIMADO
• Sete aulas.

As crianças enfrentam em seu cotidiano diversas oportunidades de resolver problemas espaciais, como o caminho que devem fazer até a escola, o
trajeto de um ônibus ou a localização
da casa de um parente. Por meio de
situações como essas, constroem um
conjunto de referências espaciais. Algumas conseguem explicar um caminho conhecido usando referências observadas no trajeto e até reconhecer
se um lugar está próximo do ponto em
que estão.
Para além dessas situações do dia a
dia, plenas de desafios e conhecimentos espaciais, é provável que os alunos
tenham vivenciado, nos primeiros anos
escolares, algumas situações de estudo mais formalizado do espaço escolar
e de outros locais conhecidos, como
ruas ou praças da vizinhança. Tarefas
como ler e produzir plantas, elaborar
trajetos e descrever posições de objetos, explorando a sala de aula e a
escola, entre outras, oferecem oportunidades para conceitualizar, gradativa
e formalmente, alguns conhecimentos
espaciais importantes.
No 3º ano do Ensino Fundamental,
o objetivo é ampliar as experiências
dos anos anteriores, sendo necessário
oferecer um conjunto de situações-problema que permitam o reconhecimento
e o uso de relações espaciais em diversos espaços, tanto conhecidos quanto
desconhecidos.
Esta sequência oferece situações
nas quais as crianças precisarão interpretar mapas que mostram trajetos.
Os locais escolhidos podem nunca ter
sido visitados pelos alunos, mas por
integrarem a cultura e o patrimônio de
Salvador, é provável que sejam significativos para a maioria da turma, que
será convidada a analisar diferentes re1º BIMESTRE
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presentações da cidade, interpretar e
produzir percursos, identificar locais e
discutir as produções com os colegas.
Com um mapa em mãos, promova uma situação de interpretação de
referências próximas à escola. Peça
que as crianças localizem, por exemplo, uma praça ou um estabelecimento
comercial. Com base nas referências
espaciais do plano e da interpretação de certas convenções, os alunos
conseguirão localizar determinados
pontos significativos dos arredores,
como ruas, empresas, monumentos,
estações de trem ou de ônibus, a rua
principal do bairro etc.
Em seguida, será interessante pedir que tracem alguns trajetos para
chegar a diferentes lugares do bairro.
Caberá aqui uma instância coletiva de

comparação entre os caminhos criados, estabelecendo relações e verificando qual é o mais curto para um
determinado ponto, partindo-se, por
exemplo, da escola.
Antes de iniciar as atividades da
sequência, converse sobre os museus
que os alunos conhecem, de que gostam ou que têm vontade de visitar.
Caso ainda não conheçam esses locais, você pode informá-los que a análise dos mapas é uma das formas de
saber onde se localizam. As fachadas
das instituições também podem render uma boa conversa com a turma
sobre esses interessantes prédios públicos. Vale observar que o contexto
escolhido para a sequência possibilita,
ainda, um trabalho interdisciplinar com
as disciplinas de Geografia e Arte.

• Vídeo da primeira aula de uma
sequência didática de orientação espacial
realizado em uma turma de 3º ano de uma
escola pública de Guarulhos,
em São Paulo, no site Nova Escola
(http://goo.gl/xkQvWM), acesso em 10/12/2015
• Relação dos museus de Salvador no site Bahia.ws
(http://goo.gl/fEgIA9), acesso em 12/12/2015
• Tour virtual no site dos museus Lasar Segall
(http://goo.gl/q3LBH2) e Frida Kahlo (http://goo.gl/yGjCB2),
acessos em 10/12/2015

quer saber mais?

Alisson Luis dos Santos Silva
EM Batista de Valéria
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pág. 34

1, 2, 3 e 4 Aqui os alunos retomam o
caminho que fazem de casa à escola
observando os locais por onde passam.
Leve-os a descrever para a turma os trajetos que fazem. Se achar interessante,
liste os locais de referência. Se sentir falta de algum, questione: “E posto de saúde, alguém passa perto?”. Pode haver
dificuldade em entender o que é “ponto
turístico” na atividade 3. Dê exemplos,
como museus ou praças, e veja se entenderam. A atividade 4 merece uma socialização, pois eles desenharão pontos
de referência. Coloque-os em roda, de
modo que todos mostrem seus desenhos e comentem o dos colegas.

1º BIMESTRE
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Não, existem várias possibilidades.
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5 Aproveite esta atividade para fazer a
turma perceber as diferentes possibilidades de caminho. Neste caso, o mapa
proposto é complexo. Por essa razão,
será útil prever um tempo para que o
explorem antes de tentar resolver os
problemas. Talvez seja necessário comentar algumas informações contidas
ali para dar ferramentas às crianças
que lhes permitam começar a trabalhar.
Por exemplo, localizar coletivamente a
igreja Santo Antônio da Barra ou acompanhar, com o dedo, o traçado das ruas
mais conhecidas.
Interpretar as informações de um
mapa não é uma aquisição de conhecimentos espontânea por parte dos
estudantes. Mapas trazem uma grande
quantidade de representações simbólicas, que exigem um grande esforço
de interpretação. Vale a pena reservar
um tempo razoável para que todos se
familiarizem com a linguagem gráfica
dos mapas e possam exercitar seus
conhecimentos.

MUSEUS DE SALVADOR - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 36 e 37

Os dois mapas mostram a orla da cidade de Salvador.

Os dois mapas mostram a orla da cidade de Salvador.

Porque é um mapa turístico, que destaca as principais
atrações de Salvador.

6 Planejada para ser realizada por duplas, esta atividade servirá para discutir os pontos da capital baiana que
são mais explorados turisticamente.
Você pode perguntar para a turma por
que motivo eles acham que esses locais são os preferidos pelos visitantes
que chegam a Salvador.
Os dois mapas mostram a mesma
região da cidade. Porém, o mapa
1 mostra os bairros, enquanto o 2
destaca alguns pontos turísticos da
capital.
As questões 6b e 6c levarão os
estudantes a investigar a localização
de um espaço conhecido (como a
casa ou a escola) em uma representação não conhecida, já que este é um
mapa turístico.
O item 6d levará ao levantamento
de hipóteses sobre a construção do
mapa: a quem se destina, por que há
algumas informações nele e não há outras etc. Essas questões devem conduzir os alunos às primeiras atividades
que você encaminhou sobre o mapa
dos arredores da escola e os trajetos
que podem percorrer. Elas servirão
para a realização de um levantamento
dos conhecimentos prévios de seus
alunos na descrição de trajetos: se
usam direita e esquerda, como indicam os pontos de referência etc.
1º BIMESTRE
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7 Esta atividade traz o desafio de relacionar o texto com a imagem do
mapa. Nesta sequência, os alunos conhecerão alguns museus de Salvador
e pensarão sobre diferentes caminhos
para ir de um museu a outro. Também
interpretarão mapas, além de refletirem sobre o ponto de vista de algumas
representações.
Relembre a atividade que fizeram da
leitura de um mapa do bairro e proponha essa primeira aproximação com a
interpretação de mapas de lugares pouco ou nada conhecidos. Após a leitura
coletiva do texto, converse sobre as
impressões que tiveram. Em seguida,
proponha que trabalhem em duplas,
localizando os lugares solicitados nos
itens da atividade. Circule pela classe
colhendo informações sobre como as
crianças lidam com esse tipo de desafio, que conhecimentos prévios possuem, se já é possível observar algum
avanço em relação à atividade anterior,
se conseguem localizar o que foi pedido com facilidade, que recursos utilizam, que dificuldades encontram etc.
O item 7e pede a redação de um
texto curto sobre um trajeto. Você
pode orientar os alunos que tiverem dificuldade a traçar o caminho no mapa
antes de descrevê-lo. Na discussão
coletiva, proposta no item 7f, será necessário expor e comparar os trajetos
elaborados por todos.
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pág. 39

A família seguiu pela rua da Graça e virou à direita na
avenida 7 de setembro.

Roberti Rosário
EM Vivaldo da Costa Lima
1º BIMESTRE
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pág. 40

8 Antes de iniciar as propostas da atividade 8, vale a pena dedicar um tempo
da aula para que os alunos conversem
livremente sobre as imagens contidas
na página. Pergunte a eles: “São lugares conhecidos?”; “Qual é o ponto de
vista?” e “Que representação chamou
mais sua atenção? Por quê?”.
Localizar algo em um mapa pode ser
uma tarefa árdua para muitas crianças
em decorrência da grande quantidade
de informações que se apresentam e,
também, por causa das diferentes formas de representação oferecidas. Nos
problemas 8c e 8d os alunos poderão
encontrar o Farol da Barra apoiando-se
no formato do mapa. Os itens 8e e 8f
provavelmente serão os mais complexos, pois não é evidente a localização
da praça nas fotos de satélite. Para
conseguir localizá-la com precisão, os
alunos precisarão relacionar os dois
mapas. Explore com a turma o item
8g e verifique quais ruas conseguiram
identificar. Quantas ruas a classe localizou nas fotos? O que foi preciso fazer
para identificar a rua?
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pág. 41
As fotos foram tiradas do alto. Podem ser imagens de
satélites.

As três imagens são do mesmo trecho da cidade e representam o mesmo local. A primeira é um mapa, onde estão
marcados o nome de ruas, avenidas e outros lugares de
Salvador. As outras são fotografias aéreas.

Sim. A praça pode ser localizada nas duas fotos.

É preciso comparar com o mapa, e observar que a Praça
Santo Antônio é a área verde localizada mais acima.

Alex Kayky Antunes Batista
EM Ana Nery
1º BIMESTRE
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9 Esta atividade apresenta um desafio
que envolve a busca por informação em
uma tabela de dupla entrada, com três
colunas e 20 linhas, na qual os alunos
precisarão localizar a informação solicitada sobre museus das regiões Norte
e Nordeste. Mais do que as respostas
corretas, é importante observar como
encontrar os dados na tabela. Se houver alunos que ainda não são alfabéticos, você pode organizar a turma em
duplas e, em seguida, compartilhar as
informações necessárias para responder às questões. Que tal sugerir que
essas informações sejam destacadas
com lápis de cor?

Luís Vitor Santos
EM Olga Figueiredo de Azevedo
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pág. 43

São 71 museus em Salvador.

Palmas.

Bahia.

Macapá e Teresina, com seis museus, e Natal e João
Pessoa, com 22 museus.

632.

152.

9g, h e i Estes itens envolvem a elaboração de perguntas que podem
ser respondidas com base nos dados
contidos na tabela. Essa tarefa ajuda
os alunos a retomar algumas ideias
que surgiram com a discussão sobre
as perguntas e respostas da atividade
anterior. Ao finalizarem a tarefa, será
necessário compartilhar as perguntas
criadas e discutir quais dados são pertinentes para elaborar as perguntas,
validando as estratégias de leitura da
tabela e busca de dados.

quer saber mais?

• Diferentes trajetos em Salvador por
meio das ferramentas do Google Maps
(https://goo.gl/1fkjXh), acesso em 12/12/2015
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medir em centímetros e metros
pág. 44

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS

• Relação entre centímetro, metro e
quilômetro; uso da régua e do metro.

• Estimem medidas.
• Realizem medições utilizando régua
e metro.

• Oito aulas.

CONTEÚDOS

• Medida de comprimento.
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TEMPO ESTIMADO
MATERIAL

• Instrumentos de medida tais como
régua, fita métrica, metro e trena.

O trabalho vinculado com medidas
no 3º ano aborda objetivos distintos,
como o de saber se é suficiente encontrar uma medida aproximada ou mais
precisa, determinar em qual unidade é
conveniente expressar o resultado, realizar uma estimativa ao medir um objeto etc. Desse modo, aprender a medir
significa apropriar-se de uma multiplicidade de conhecimentos diversos.
Antes de iniciar a sequência, faça
uma roda de conversa para averiguar
os conhecimentos prévios da turma
com questionamentos como esses:
“Você já precisou medir um objeto?”;
“Como foi a situação?”; “Como se faz
para medir objetos?”; e “Quais instrumentos podem ser utilizados?”.
É possível também iniciar a sequência explorando as medidas do corpo.
Avalie se essa sugestão é pertinente
para o grupo e promova a medição da
altura dos alunos.
Depois organize os dados em uma
tabela e conduza uma discussão sobre
os desafios vividos na situação de tirar
as medidas e anotá-las. Também é possível comparar a altura em metros e
em centímetros.
Um primeiro aspecto a se considerar é a diferença entre os objetos e
os atributos que podem ser medidos,
denominados grandezas. Grandeza é
um atributo mensurável (massa, capacidade, comprimento etc.) e envolve
qualquer propriedade física que possa
ser medida. Em resumo: medir é calcular quantas vezes a unidade de medida
eleita cabe em um determinado objeto.
Para compreender os diferentes aspectos ligados às medidas é preciso
praticar. Nesse sentido, cabe à escola
apresentar problemas que permitam às
crianças realizar medições de massa,
de comprimento ou de capacidade em

MEDIR EM CENTÍMETROS E METROS - CADERNO DO PROFESSOR

diversos contextos. Muitas profissões
oferecem situações que inspiram a
proposta de problemas com clara pertinência ao universo dos estudantes,
como as práticas de medição usadas
pelos cozinheiros, marceneiros, médicos e costureiros, entre outros.
Em muitas situações cotidianas não
é necessário utilizar instrumentos de
precisão. Para avaliar se um móvel
cabe em um determinado espaço, por
exemplo, é comum recorrer a estimativas, isto é, aproximações (em torno
de...) ou enquadramentos (situando a
medida entre dois valores possíveis).

Para que as crianças se apropriem
desse procedimento, é preciso oferecer a elas oportunidades de utilizar
um instrumento de medidas para que
avaliem, de acordo com a necessidade, se utilizarão unidades de medida
convencionais ou não. Algumas receitas de cozinha, por exemplo, informam
a quantidade dos ingredientes em xícaras ou colheres, que são consideradas
unidades não convencionais.
Ao longo do ano, os alunos deverão
ser capazes de reconhecer que medir
implica comparar duas quantidades –
a que se deseja medir e a unidade de

medida utilizada – e determinar qual
unidade é a mais apropriada, como
medir, com qual instrumento e como
escrevê-la. Nenhuma medição é exata,
mas pode ser mais ou menos precisa.
Assim, o erro é um aspecto inerente a
esse procedimento e é importante tratá-lo como objeto de constante análise.
As atividades propostas nesta sequência permitem uma primeira aproximação a algumas equivalências entre
unidades do sistema métrico, como 1
metro = 100 centímetros, descartando-se a excessiva formalização e os
exercícios descontextualizados.

medida
Medida é uma aplicação do número no espaço contínuo.

pág. 45

1 A proposta aqui é levar os alunos a
criar estratégias de medição usando
a estimativa ou um método não convencional. Há momentos nos quais os
instrumentos de medida não são necessários, sendo possível resolver uma
série de problemas apenas estimando
ou encontrando uma medida aproximada. Provavelmente os alunos resolverão
esta questão respondendo: “É possível
saber qual é o lápis maior só de olhar”.
Proponha que as duplas discutam
os procedimentos usados para decidir
quais têm o mesmo comprimento. Você
pode fazer perguntas da seguinte natureza: “Como tiveram certeza de que
esses lápis têm o mesmo tamanho?”;
“Como fizeram para saber que esses
lápis (os de 8 centímetros) não têm o
mesmo tamanho desse outro (o de
10)?”. Proponha que escrevam o procedimento que consideraram mais adequado e rápido para medir.
1º BIMESTRE
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2 A proposta dessas atividades iniciais
é discutir a diferença entre comparar o
tamanho dos lápis quando eles estão
próximos (atividade 1) e quando estão
em progressivos estágios de desalinhamento (atividades 2 e 3). Nesses
casos, não é mais possível fazer a medição a olho com segurança. Será preciso usar algum instrumento, seja ele
convencional ou não.

pág. 46

Laura.

A outra medida ficou errada porque deveria ter começado
no zero.

3 Nos problemas anteriores os alunos
viram quais lápis tinham a mesma medida ou quais eram maiores sem usar a
régua. Mas usar a régua permite algo
a mais: averiguar quantos centímetros
mede algum objeto. A partir desta página, os alunos irão usar a régua para
realizar as medições.
Nesta atividade, as crianças precisarão medir alguns objetos com a régua e
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comparar os procedimentos utilizados.
Antes disso, porém, converse com a
turma sobre o uso da régua: “Em quais
situações ela já foi usada?”; “Que dificuldades encontraram para medir?”; e
“Já a usaram para desenhar?”. Essas
perguntas servirão para investigar os
conhecimentos prévios da turma sobre
como fazer uma medida exata. Será
importante também conversar sobre o

centímetro que aparece na régua e explorar como ele está estruturado. A turma deve observar que entre um centímetro e outro existem nove marquinhas
(ou dez espaços entre elas), e que essas marcas se chamam milímetros; que
há réguas largas e outras mais estreitas
e umas com desenhos, outras não. Mas
que em todas a distância entre um número e outro é sempre a mesma.

MEDIR EM CENTÍMETROS E METROS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 46

pág. 47

Fabiana tem razão porque como não começou a medir do
zero, é preciso contar do 4 até o 8, ou seja, mede 4 cm.

5 Esta atividade tem o objetivo de
analisar alguns procedimentos que os
alunos usam para medir. Na discussão
que ela vai gerar, será possível chegar
a alguns acordos. Por exemplo, que é
mais eficiente começar a medir pelo
zero e não pelo 1 ou outro número
qualquer. Um erro bastante comum
nesse início da aprendizagem com medidas é posicionar o objeto no início da
régua, antes do zero. Se esse procedimento aparecer na classe, vale a pena
trazê-lo para o debate.

O item desafia os estudantes a medir algo sem começar do zero. Nesse
caso, será preciso ajudá-los a analisar
se é possível medir algo começando
por um número que não seja o zero.
É importante alertá-los de que, nesse tipo de procedimento, é necessário
contar os centímetros ou fazer uma
subtração para chegar ao resultado.
Há outras possibilidades, por exemplo:
contar todos os centímetros obtidos
ou contar de trás para a frente para
não errar a conta.
1º BIMESTRE
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págs. 47 e 48

6 Aqui os alunos desenharão um objeto com base em uma medida dada
e poderão usar a régua conforme já
foi explorado nos itens anteriores. As
atividades 6a e 6b convidam a turma
a interagir, comparando as produções.
Para realizá-las, organize duplas que
trabalhem bem.
Pode ser útil uma rápida conversa
sobre o que é esperado deles nesses
momentos de trabalho em duplas ou
pequenos grupos. Alguns critérios
para trabalhar bem em dupla podem
ser levantados pela classe com a pergunta: “O que cada um deve fazer para
trabalhar bem em dupla?”. Os alunos
podem considerar aspectos como ouvir o outro, dizer calmamente sua opinião, explicar como pensou, perguntar
se o amigo entendeu, respeitar a fala e
a opinião do colega e falar em um tom
de voz adequado para não incomodar
as outras duplas.

pág. 48

Para medir a altura ou a largura de um objeto com a
régua, é preciso fazer coincidir o zero com o começo
do que se quer medir. É preciso olhar o número que
coincide com o o fim do objeto.

7 Esta atividade finaliza a primeira parte
da sequência com uma proposta para
sistematizar as aprendizagens adquiridas
até o momento.
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págs. 48 e 49

8 Antes de iniciar esta atividade, é importante esclarecer aos alunos que eles
devem, inicialmente, apenas estimar as
medidas antes de aferirem. Primeiro
deverão preencher a primeira coluna do
quadro e, só depois, devem conferir as
estimativas feitas utilizando os instrumentos disponíveis.
Sugira que meçam também outros
objetos da sala além dos que estão relacionados (os espaços em branco na tabela são para isso). Ajude-os a praticar

estimativas com peguntas como estas:
“Esta mesa deve ter mais ou menos do
que 1 metro?”; “Qual objeto aqui da sala
parece ter entre 2 e 3 metros?”; e assim por diante.
As questões do item 8a são importantes para analisar quais estimativas
foram mais ou menos precisas, que
estratégias foram usadas para medir,
se é possível tomar alguma medida
como referência, se as estimativas se
mostraram plausíveis etc.

Aluna Dantas
EM São Francisco de Assis
1º BIMESTRE
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págs. 49 e 50

100 centímetros.

150 centímetros.

X

Clara está errada, porque 100 centímetros é 1 metro.
Então meio metro é 50 centímetros. 30 centímetros é
menor que 50 centímetros, portanto menor que meio metro.
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9 Aqui, novamente, convidam-se os alunos a estimar medidas e, depois, verificar a exatidão delas. Porém, desta vez,
de objetos maiores. Para isso, disponibilize instrumentos de medidas como
metros, trenas, fitas métricas, réguas
de costureira etc.
Você também poderá iniciar o trabalho de maneira coletiva. Organize
os alunos em círculo e traga para a
roda dois objetos de comprimentos
distintos, e bem diferentes entre si,
para que conversem, comparem e
antecipem as estratégias para medir,
compartilhando-as entre todos. Para
finalizar a roda, convide alguns alunos
a estimar as medidas dos objetos trazidos e, depois, conferir utilizando os
instrumentos para medir.
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págs. 50 e 51

10 Para medir o pátio da escola, os
alunos deverão planejar em grupos. O
procedimento de antecipar a estratégia e depois verificá-la é muito importante do ponto de vista da construção
do conhecimento matemático. Para
isso, precisarão determinar que instrumento de medida devem usar, como
se dividirão para fazer o trabalho etc.
Você poderá ler as questões para
os alunos, antecipando os desafios.
Por exemplo, se o pátio da escola tiver
um formato irregular, como eles farão
para tirar as medidas? Como poderão
desenhar o plano (planta baixa)? Oriente-os a anotar no caderno as medidas

encontradas. Caso sua escola não tenha pátio, escolha outro espaço: pode
ser o local onde as crianças brincam,
o refeitório, a biblioteca da escola ou
mesmo alguma sala de aula que esteja
desocupada.
Ao retornar com as medidas anotadas, o desafio será desenhar um plano
simples do espaço e anotar as medidas em metros. Talvez os alunos não
conheçam o que são planos ou plantas
baixas. Converse com eles sobre esse
tipo de representação, dê exemplos
no quadro, pergunte se já viram algo
semelhante. Se necessário, desenhe a
própria classe.

1º BIMESTRE
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págs. 51 e 52

11 Proponha a comparação das medidas encontradas e dos planos desenhados, buscando identificar quais
grupos cumpriram a tarefa conforme
o enunciado, quais estão corretos,
quais precisam de adequações, quais
usaram a régua para desenhar o plano
do pátio etc. Incentive-os a justificar as
afirmações deles na discussão, encontrando nas próprias produções os argumentos necessários para convencer
os colegas de que determinada produção está correta ou errada.

pág. 52
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12 Estimar não é dar um chute ou falar
qualquer coisa sem considerar nada.
É importante que os alunos concluam
que, para fazer uma estimativa, é preciso considerar uma determinada medida
que os ajudem a pensar em outra.
A atividade 12 requer que os estudantes façam estimativas considerando algumas medidas como referência.
Sugira que considerem uma medida
que, estando presente na sala, possa ajudá-los a pensar sobre a altura
da porta. Diga-lhes, por exemplo, que
você mede 1,65 metro. “Isso ajuda vocês a estimar a altura da porta?”. Fique
próximo a ela e desafie-os a estimar
essa medida. Depois utilize um metro
ou uma fita métrica para fazer a medição da altura da porta e comparar
o resultado final com as respostas iniciais dos estudantes. Aproveite para
fazer outras propostas, levando-os a
pensar em uma medida de referência
para ajudá-los a formular estimativas
mais próximas possíveis da medida
real do objeto. A seguir, organize os
alunos em dupla para que realizem a
atividade proposta.
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X
X
X

14 Esta atividade têm o propósito de
explorar distâncias maiores. O objetivo
aqui não é estimar ou medir efetivamente, como nas atividades anteriores, mas
conhecer, explorar e pensar sobre as
distâncias medidas em quilômetros de
espaços conhecidos (como a que separa a casa da escola) e também entre
cidades vizinhas.

Renata Cruz
EM General Labatut
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Itaparica, Lauro de Freitas e Camaçari.

Lençóis, Andaraí e Ibicoara.

15 As atividades desta página finalizam
a sequência e criam oportunidades para
analisar os avanços dos alunos em relação aos conteúdos tratados. Antes de
iniciar a atividade 15, solicite que eles
perguntem aos familiares sobre as cidades próximas e a quantos quilômetros
elas se encontram de Salvador.
Outra possibilidade será propor
que dados da pesquisa sejam analisados com base nas cidades de origem

dos pais e avós. Você poderá ampliar
a tabela que está no caderno com as
informações que os alunos trouxerem
de casa sobre outros municípios. Caso
seja necessário pesquisar a distância
de outra cidade até Salvador, é possível
utilizar o site DistanciaCidades (www.
distanciacidades.com), acesso em
12/12/2015.
O objetivo é oferecer aos alunos
mais uma oportunidade de ler e se-

lecionar dados em uma tabela. Uma
opção, depois de pedir que tragam as
informações de casa, é lançar o desafio
de como organizar os dados em uma
tabela. Isso pode ser feito em pequenos
grupos ou coletivamente. Comparar as
diferentes tabelas produzidas pela turma é uma rica oportunidade de aprendizagem para todos. Avalie se seu tempo
didático permite inserir mais esse desafio na sequência.
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16 Na atividade, os números envolvidos são os mesmos em cada item.
Isso faz com que os alunos se apoiem
apenas na unidade de medida para realizar uma estimativa.
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545

Atividades de avaliação
As atividades a seguir têm como
objetivo avaliar como os alunos se
apropriaram dos diferentes conteúdos
trabalhados ao longo do 1º bimestre.
As questões propostas consideram os
diferentes eixos da Matemática: números, operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação. Você poderá escolher como
irá propô-las: se na ordem em que são
apresentadas ou se em outra que julgar
mais apropriada para a turma.
É importante reservar um tempo
adequado para que as crianças reali-

zem cada atividade, para que pensem
sobre a resolução, tirem dúvidas e até
mesmo consultem problemas já realizados no caderno se desejarem. Encaminhe as atividades em dias alternados
e, se quiser, trabalhe com apenas duas
ou três perguntas por aula.
Para todas vale a mesma orientação:
ler em voz alta para os alunos, certificar-se de que compreenderam o enunciado e esclarecer as dúvidas sem indicar
nenhum procedimento de resolução. Na
perspectiva de ensino e aprendizagem
adotada aqui, as atividades de avaliação têm objetivos diferentes para alu-

nos e professores. Para os alunos, são
oportunidades para retomar algumas
das discussões ocorridas no decorrer do trabalho desenvolvido com as
sequências didáticas do 1º bimestre,
ampliar reflexões, resgatar ideias e,
aos poucos, tomar consciência dos
próprios avanços. Para o professor,
será uma oportunidade de identificar
os progressos, além de perceber e
definir novos focos de investimento do
seu trabalho.
Quando as crianças terminarem as
atividades de avaliação, será útil que
você recolha as produções e analise
quais conhecimentos matemáticos elas
já construíram e identifique aqueles que
ainda precisam de novas propostas.
Uma sugestão é fazer uma tabela com
o nome das crianças e marcar quais
atividades conseguiram realizar com
êxito e autonomia, quem ainda precisa
de ajuda e de que tipo (compreender a
proposta, resolver o problema em si,
registrar suas ideias). Isso fará com
que você tenha um panorama do que
seus alunos já sabem e possa retomar
alguns conteúdos com quem precisar.
1º BIMESTRE
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6 – 60 – 61- 106 – 160 – 600 – 601 – 1.000

4 Antes desta atividade, discuta quais
procedimentos os alunos poderão usar
para não esquecer nenhum número
nem repeti-lo.

pág. 56
5 Já que a pergunta não pede os números subsequentes, há diversas respostas possíveis para essa questão,
desde que à esquerda do 498 estejam
números mais baixos do que ele, e à
direita, os mais elevados.
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15
20
53

6 A atividade traz o desafio de ler e encontrar em uma tabela de dupla entrada (com quatro colunas e quatro linhas)
os dados que precisam para resolver o
problema. Vale ler o enunciado com os
alunos e verificar se compreenderam
que, para preencher a tabela, precisarão responder a três perguntas que
estão implícitas na questão. “Quantos
pontos a equipe vermelha fez na corrida de revezamento?”; “Quantos pontos
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a equipe amarela fez na bandeirinha
arreou?”; e “Quantos pontos a equipe
verde fez no total?”. Proponha que observem cada linha da tabela e formulem as perguntas às quais precisarão
responder. Os alunos poderão usar
estratégias como completar, fazer contagem ou usar a subtração para fazer
os cálculos da primeira e da segunda
linha. Para preencher a terceira linha,
provavelmente usarão uma adição.

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR
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20 reais.

7 e 8 Os números envolvidos nestas
atividades favorecem o cálculo mental. Porém os alunos poderão decidir a
estratégia para resolvê-las. Você pode
fazer uma tabela para registrar as estratégias usadas por cada um. Veja um
exemplo de tabulação com possíveis
respostas para a questão 7.

43 reais.

Subtração
(50 – 30)

Aluno

Busca de complemento
(conta de 30 até 50, de
1 em 1 ou 10 em 10)

Contagem (faz 50
tracinhos e risca 30)

Não utiliza
procedimento válido
(anote qual)

Cosme
João
Sara
Vitória
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9 Certifique-se de que os alunos compreenderam que na atividade 9 deverão pensar em cada afirmação e decidir se é verdadeira ou falsa baseada
em seus conhecimentos e estimativas
sobre medidas.
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10 Na atividade 10 pede-se a medida
de uma fita. Para isso os alunos precisarão realizar a medida efetiva com a
régua e usar os conhecimentos discutidos, como alinhar o zero da régua com
o começo da fita.

13 cm
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A imagem 2.
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12 Esta última atividade retoma os
conteúdos da sequência Museus de
Salvador. Antes, vale propor que os
alunos revejam o que fizeram anteriormente. A questão envolve uma transposição de linguagem verbal para gráfica.
Os alunos precisarão decidir qual mapa
corresponde ao trajeto descrito. Para
isso, precisarão atentar para os pontos
de referência descritos e os destacados no mapa.

anexos
RETA NUMÉRICA
Recorte e junte as próximas quatro folhas para formar
uma reta numérica e colar no quadro ou na parede.

0
100
ABA PARA COLAR

20
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200
300
400
ABA PARA COLAR

50
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500
600
700
ABA PARA COLAR

80
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800
900
1.000
1º BIMESTRE
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CÉDULAS E MOEDAS
Recorte estas cédulas e moedas para usar como material
de apoio na sala de aula durante as atividades da sequência
Mercadinho do bairro.

SEM VALOR
SEM VALOR
SEM VALOR
1º BIMESTRE
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SEM VALOR
SEM VALOR
SEM VALOR

SEM VALOR
SEM VALOR
SEM VALOR

SEM VALOR
SEM VALOR
SEM VALOR

SEM VALOR
SEM VALOR
SEM VALOR
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SEM VALOR

SEM VALOR

SEM VALOR

SEM VALOR

SEM VALOR

SEM VALOR

SEM VALOR

SEM VALOR

SEM VALOR

SEM VALOR

SEM VALOR
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