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Este caderno foi construído

Prezados educadores,

a várias mãos e tem
como fios os sonhos
dos educadores
do município
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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 publi-

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

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

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

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

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

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

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

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

Cybele Amado de Oliveira
Presidente do Icep
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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
Enunciado da atividade.

Ícones que indicam como a
classe pode ser organizada.

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

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

JOGO DOS RESTOS - CADERNO DO PROFESSOR

como é...

o seu caderno

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

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

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!

Espaço em
branco para
você fazer seus
registros e
observações.

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.

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

JOGO DOS RESTOS - CADERNO DO PROFESSOR

trabalho com problemas

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

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

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

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

Manuela Cavadas

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

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

a gestão da sala de aula

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

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

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

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

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

o tratamento dos erros

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

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

avaliação e tomada de decisão

referências bibliográficas

Manuela Cavadas

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

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

Os estudantes precisam escutar uns
aos outros com atenção e respeito
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adição e subtração
pág. 11

TEMPO ESTIMADO
• Sete aulas.

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Observem diferentes estratégias que
se valem da decomposição dos números a fim de resolver com segurança a
adição e a subtração.
• Sistematizem procedimentos de cálculo e reflitam sobre os mecanismos

INTRODUÇÃO
envolvidos no algoritmo da adição e da
subtração.

CONTEÚDOS

• Cálculo mental e algorítmico de operações de adição e subtração.
• Sistematização de procedimentos de
cálculos que possam ser utilizados com
autonomia pelos alunos.

Esta sequência didática tem como objetivo ajudar os alunos a fazer cálculos
de adição e subtração com mais segurança, auxiliando-os a sistematizar os
conhecimentos e revisando os diferentes
procedimentos usados para alcançar os
resultados corretos. As atividades trabalham com o algoritmo mas também reforçam a importância do cálculo mental
para que todos os estudantes avancem.
1º BIMESTRE
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60

177

1.332

42

44

95

1 Esta atividade permite fazer uma
avaliação diagnóstica dos saberes dos
alunos com relação aos cálculos de
adição e subtração. Além de acertos e
erros, é importante observar quais saberes os alunos dominam para resolver
cada conta:
• 35 + 25 = 60 (é interessante ver se
usam o fato de 5 + 5 ser igual a 10, de
2 + 3 ser igual a 5 e de 20 + 30 ser
igual a 50 para resolver ou controlar o
resultado deste cálculo).
• 78 + 99 = 177 (é interessante observar se algum aluno “arredonda” o
99 para resolver este cálculo, fazendo
99 + 1 é igual a 100, daí 78 + 100 =
178 e tirar 1 do resultado já que havia
acrescentado 1 para arredondar, tendo
então 177 como resposta).
• 777 + 555 = 1.332 (se os alunos
utilizarem o algoritmo da adição para
resolver este cálculo, entram em jogo
os reagrupamentos “vai 1”).
• 78 – 36 = 42 (é possível realizar mentalmente este cálculo, pensando que
70 – 30 = 40 e 8 – 6 = 2, e também
levar em conta o fato de que ele pode
ser resolvido facilmente pelo algoritmo
da subtração, já que não envolve recurso à ordem superior “empresta 1”).
• 80 – 36 = 44 (é interessante observar se os alunos utilizam o resultado da
conta de subtração anterior, que pode
ser considerada fácil, para fazer este
cálculo, já que 80 é igual a 78 + 2).
• 203 – 108 = 95 (aqui entra em jogo a
decomposição no algoritmo da subtração “pedir emprestado”, mas fica mais
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fácil resolver se o aluno primeiro retirar
103 de 203 e depois subtrair os 5 restantes de 100).
Na hora de anotar os procedimentos e resultados no quadro, vale a pena
perguntar se os alunos acharam os cálculos fáceis ou difíceis, para verificar
se entre os que erraram estão aqueles
que diziam ser fáceis, demonstrando,
assim, que não dispõem de mecanismos de controle do resultado.
Da mesma forma, não valide inicialmente as respostas corretas. Acolha
todas e pergunte como podemos fazer
para ter certeza de qual é o resultado
certo de cada conta. Caso observe que
alguns de seus alunos não se apóiam
nesses cálculos, fazem uso apenas
do algoritmo e erram nesse procedimento, você pode formar um grupo de
apoio, utilizando sequências didáticas
sobre as operações de adição e subtração que foram propostas para os
anos anteriores.

Jenifer Iasmin Souza Silva
EM 22 de Abril

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 12

2 O objetivo desta atividade é que os
alunos observem diferentes estratégias
apoiadas na decomposição dos números 47 e 35, a fim de que observem o
que está “escondido” no algoritmo tradicional. As três resoluções decompõem
os números em dezenas e unidades

para então proceder à adição (cálculo
horizontal agrupando dezenas e unidades; cálculo algorítmico em que se
“abrem” os números envolvidos em dezenas e unidades; pseudocálculo algorítmico em que primeiro faz-se a adição
das unidades e depois a das dezenas).

pág. 13

61

93

241

182

101

1.352

3 O objetivo desta atividade é que seus
alunos façam uso de estratégias de
decomposição para resolver os cálculos, ampliando a observação deles
sobre essa característica do Sistema
de Numeração, que está na base do
funcionamento do algoritmo. Por isso,
tão importante quanto resolver os cálculos é conversar sobre eles. Ao ouvir
os estudantes exporem como fizeram
para realizar seus cálculos, fica mais
fácil avaliar a necessidade de propor
mais exercícios iguais a esse ou se é
possível partir para o próximo.

pág. 13

10
30

2

4 Esta atividade põe em destaque o
valor posicional dos números, algo que
passa despercebido muitas vezes no
uso do algoritmo tradicional e que está
na base de muitos erros que os alunos
cometem ao utilizá-lo.
1º BIMESTRE
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81

1.352

172

3.314

101

4.030

117

100.984

541

124.956

pág. 14

7 É possível que os alunos não consigam, sozinhos, chegar às respostas
esperadas (que estão logo abaixo, na
atividade 8). Deixe que eles anotem
suas ideias, pois logo haverá tempo
para debatê-las em grupo.

pág. 14

Na primeira conta, não se considerou o número transportado. Na segunda,
esse número não foi somado, apenas foi anotado no resultado, fazendo com
que a soma das dezenas fosse anotada na posição das centenas. Na terceira
e última conta, a organização dos números no algoritmo leva o 48 a assumir
o valor de 480.
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8 Esta é a atividade que permite sistematizar os saberes que se deve considerar
para utilizar o algoritmo da adição. Por
isso, que tal alimentar a troca de ideias
com perguntas como: “O que as pessoas que fizeram essas contas deixaram
de considerar?”, “Tem algo que elas não
sabiam?”, “O que é preciso saber para
usar bem o algoritmo da adição?”.

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 14 e 15

- Pensei em 36 como 30 + 6 e subtraí 84 – 30 =
54. Depois, pensei no 54 como 40 + 10 + 4 e fiz
10 – 8 = 2. Aí, somei 40 + 4 + 2 = 46.

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

- Fiz a decomposição do 84 = 14 + 70 e do 36
= 30 + 6. Em seguida, subtraí 14 – 8 = 6 e 70
– 30 = 40. Depois, 40 + 6 = 46.

4

30

105

16

43

618

9 e 10 Estas atividades propõem que
os alunos utilizem estratégias pessoais
para realizar uma subtração, a grandeza dos números envolvidos desestimula o contar de 1 em 1, o que faz da
decomposição em dezenas e unidades
que os alunos exploraram no início
desta sequência um bom caminho para
encontrar o resultado. Caso os alunos
tenham dificuldade em resolver essa
questão, uma boa forma de estimular a
discussão é colocar no quadro os cálculos que estão à esquerda e propor
que a turma explique se estão corretos
e como funcionam.

pág. 15

11 A proposta aqui é retomar a decomposição, mostrando o papel que ela
ocupa no algoritmo da subtração. Ao
precisar justificar o acerto ou erro da
afirmação de Maria, os alunos refletem
sobre os mecanismos envolvidos no al-

goritmo, o que ajuda a usá-lo de forma
mais crítica, pensada.
Espera-se que o aluno diga que,
quando pega 10 emprestado do 70,
ele vira 60, na hora de fazer a subtração com o 20.
1º BIMESTRE
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34

116

60

33

205

418

12 A proposta aqui é exercitar-se no
uso do algoritmo. Caso os alunos apresentem dúvidas ao resolver esses cálculos, pense em retomar o exercício
anterior que desvela os mecanismos
envolvidos no algoritmo e propor novos
cálculos para os alunos resolverem.

pág. 16

13 Esta é uma questão de sistematização. Espera-se que os alunos levantem questões que apontem para o
fato de que é preciso levar em conta
o valor posicional dos algarismos, ou

seja, saber que no “vai 1” não é o número 1 que se está “transportando”,
mas uma dezena, uma centena, um
milhar, e assim por diante, a depender
dos números em jogo – e o mesmo

vale quando se usa o recurso à ordem
superior (“empréstimo”), o que se decompõe também é a dezena, centena
ou milhar, para permitir a subtração de
um determinado valor.

pág. 16
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134

518

16

1.746

60

1.030

53

99.016

305

121.956

14 Esta atividade propõe que os alunos utilizem estratégias pessoais para
realizar uma subtração, a grandeza
dos números envolvidos desestimula o
contar de 1 em 1, o que faz da decomposição em dezenas e unidades que
os alunos exploraram no início desta
sequência um bom caminho para encontrar o resultado. Caso os alunos
tenham dificuldade em resolver essa
questão, uma boa forma de estimular a discussão é colocar no quadro
os cálculos à esquerda e propor que
a turma explique se estão corretos e
como funcionam.
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números do projeto tamar
pág. 17

característica desta escrita que consiste
no uso de um ponto para separar as diferentes classes de números – unidades
simples, milhares, milhões, bilhões etc.

TEMPO ESTIMADO
• Cinco aulas.

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Sistematizem os conhecimentos sobre o sistema de numeração que permitam refletir e criar estratégias para
ler, escrever e comparar números da
ordem dos milhares, milhões e bilhões.

CONTEÚDOS

• Leitura, escrita e comparação de números naturais – milhares, milhões e
bilhões.
• Sistematização de algumas regras do
sistema de numeração decimal – valor
posicional dos algarismos que fazem
parte de uma escrita numérica e uma

INTRODUÇÃO

Esta sequência foi planejada com o
objetivo de criar um contexto de estudo
e discussão que ajude os alunos a sistematizar conhecimentos sobre o sistema
de numeração que permita que eles reflitam e criem estratégias para ler, escrever e comparar números como milhares,
milhões e bilhões.
1º BIMESTRE
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págs. 18 e 19
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1 Este estudo, com informações sobre
as tartarugas marinhas, aproxima os
alunos de uma das situações sociais
em que faz sentido interpretar e produzir escritas numéricas das classes dos
milhares e milhões – permitindo, também, introduzir a questão dos bilhões.
Uma das áreas em que o Projeto Tamar
atua é a Praia do Forte, no município
de Mata de São João, a cerca de 60
quilômetros de Salvador.
Vale mostrar para a classe algumas
imagens do site do Tamar e levar informações que contribuam para que os
alunos conheçam melhor essa iniciativa
pioneira, implantada em vários pontos
da costa brasileira. Ela tem o objetivo
de proteger as tartarugas marinhas do
nosso litoral. Além do trabalho em Matemática, há a possibilidade de realizar,
nas áreas das Ciências Naturais e Sociais, um trabalho mais detalhado sobre
o Tamar e o seu impacto sobre o meio
ambiente e a sociedade.
É possível abordar diversos aspectos, como as mudanças ocorridas
nas comunidades de pescadores que
habitam próximas ao projeto, o financiamento e os custos da iniciativa, a
sustentabilidade e outras abordagens
de cunho econômico e social que certamente despertarão o interesse e a
curiosidade de todos.

NÚMEROS DO PROJETO TAMAR - CADERNO DO PROFESSOR
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Em 2016, o Projeto Tamar fará 36 anos.

2 Se possível, leve um mapa-múndi
para a sala de aula e localize os mares citados nas fichas de cada uma das
tartarugas. Converse com os alunos
sobre os termos utilizados em cada

ficha, perguntando se conhecem os
alimentos citados (por exemplo, salpa)
e peça que busquem no dicionário os
termos desconhecidos (por exemplo,
pyrossomos).

SUGESTÃO DE ATIVIDADE
Para conhecer os saberes dos seus
alunos com relação à escrita de milhares, milhões e bilhões, você pode propor um ditado de números. Sugerimos
que você dite os seguintes números,
mas é possível escolher outros:
1.000 (mil)
2.016 (dois mil e dezesseis)
33.333 (trinta e três mil, trezentos e
trinta e três)
100.000 (cem mil)
111.222 (cento e onze mil, duzentos
e vinte e dois)
999.999 (novecentos e noventa e
nove mil, novecentos e noventa e nove)
1.000.000 (um milhão)
1.500.000 (um milhão e quinhentos
mil)
2.138.139 (dois milhões, cento e
trinta e oito mil, cento e trinta e nove)
101.101.000 (cento e um milhões e

cento e um mil)
1.000.000.000 (um bilhão)
11.220.303.444 (onze bilhões, duzentos e vinte milhões, trezentos e três
mil e quatrocentos e quarenta e quatro)
Ditar o número 1.000 e, em seguida,
o número do ano em que estamos, é
importante para verificar se os estudantes utilizam informações conhecidas
para produzir escritas numéricas menos usuais, como 100.000, 1.000.000
ou 1.000.000.000. Ditar milhares ou
milhões “quebrados” permite observar
se os alunos controlam a quantidade
de algarismos necessários para registrá-los com maior facilidade do que no
caso dos números “redondos”. Se você
tiver alunos que escrevem os números
apoiando-se na forma como os escutam e não no valor posicional dos algarismos (por exemplo, em 33.333, produzindo escritas como 33100030033),

proponha a eles atividades extras como
as que você encontra nos cadernos de
atividades do 3º ano.
Você pode propor uma discussão ao
escrever, no quadro, as diferentes hipóteses levantadas pelos alunos. Peça que
eles justifiquem o que pensaram e evite
dizer, desde o início, qual é a correta –
vale a pena ressaltar que os erros fazem
parte do processo de aprendizagem e
que ao longo do trabalho todos vão ter
a oportunidade de aprender. Outra possibilidade é pedir que os alunos façam a
atividade numa folha à parte. Guarde todas as respostas e entregue-as de volta
a cada aluno no final da sequência didática, como uma atividade de avaliação.
Depois de tabular os resultados deste
diagnóstico, organize duplas com alunos
que disponham de conhecimentos próximos, para que possam trabalhar juntos
nas próximas atividades.

Igor Silva dos Reis
EM Antonio Martins Damasceno
1º BIMESTRE
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x

3 Esta questão propõe uma reflexão
sobre a escrita de milhões. Dentre os
acertos, é importante verificar quais
alunos conseguem justificar suas es-

colhas, explicitando saberes sobre o
valor posicional e a convenção de uso
do ponto para separar unidades simples de milhares, milhares de milhões,

milhões de bilhões, e assim por diante.
Dentre os erros, igualmente é importante saber se há desconhecimento dessa
convenção (e o aluno escolhe opções
como 110.00.000 ou 110.000.00), se
desconhece como se compõe a escrita
de 1 milhão (buscando um número com
110 como resposta – 110 ou 110.000)
ou se opta por números que não preservam o 110 (como 11.000.000 ou
1.100.000).
Vale a pena propor uma discussão
dos resultados, com perguntas como
as que seguem: “Quais desses números são ‘110’?”; “Existem, nessa lista
de opções, escritas numéricas que não
usamos na matemática?”; e “Que números não podem ser 110 milhões?”
É importante registrar as respostas
e evitar esclarecer, já de início, quais as
corretas, explicitando que será trabalho
da turma construir estratégias para ler
e escrever milhares, milhões e bilhões,
mas até chegar lá eles precisarão resolver novos problemas e refletir juntos.

pág. 20

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

- Se um número tem de quatro a seis algarismos, é um milhar. Se tem de sete a nove algarismos, é 1 milhão.

4 Ao apresentar este problema, é interessante pedir que os alunos leiam
primeiro o enunciado em voz baixa, em
suas duplas, já que a leitura em voz
alta pelo professor entregaria o resultado correto. Chame a atenção para o
fato de que as duas alternativas indicam que o número ou é 20 mil ou 20
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milhões e que a tarefa dos estudantes
é decidir qual é a forma correta de explicar como essa decisão foi tomada.
No caso de dúvidas na resolução deste problema, um bom encaminhamento é orientar as duplas a consultar a
tabela da atividade 5, que sistematiza
a informação.

- Um número seguido de ponto e com três algarismos no final é um milhar. Se o número tem
dois pontos, cada um separando um grupo de
três algarismos, é 1 milhão.
- 20 seguido de três zeros é 20 mil (20.000).
20 seguido de seis zeros é 20 milhões
(20.000.000).

NÚMEROS DO PROJETO TAMAR - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 20 e 21

Seis mil, quinhentos e oitenta e dois

Oitenta mil, cento e um

Três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos
e oitenta e nove
Trezentos e três milhões e três

Cinco bilhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil e cinquenta
e cinco

um milhão

trinta milhões

trinta mil

duzentos

nove bilhões

oitocentos mil

5 e 6 Estas atividades põem em questão o valor posicional dos algarismos. No
item 5, o propósito é usar a tabela como
base para pensar como se lê cada número pedido. Uma boa orientação, neste
caso, é solicitar aos alunos que decidam,
com base na tabela, se se trata de milhares, milhões ou bilhões, explicitando
como fizeram para decidir. No quadro,
anote as ideias de como se lê o primeiro
número. Em seguida, avance um a um.

Paola Bandeira de Souza
EM Professora Hilda Fortuna de Castro
1º BIMESTRE
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x

O primeiro número não pode ser porque é apenas noventa e nove mil, novecentos e nove (ou tem apenas cinco algarismos e portanto não pode ser lido
como milhões). Dos três outros números, todos começam com noventa e nove
milhões, mas só o terceiro tem novecentos e nove mil.

7 Esta atividade propõe pensar a questão sob outro ponto de vista: fornecida
a forma de ler o número, como ele deve
ser escrito? O fato de ser um problema
proposto para ser resolvido individualmente possibilita ao professor observar
quais alunos ainda apresentam dúvidas.
Além da discussão coletiva de quais cri

térios a turma usou para decidir qual
é o número pedido (que certamente
contribuirão para que todos continuem
pensando sobre o valor posicional e a
escrita/leitura de números extensos),
é possível ajudar os alunos que ainda
apresentam dúvidas retomando as atividades realizadas até aqui.

pág. 21

20.000

40.000

75.000

1.000.000
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60.000

125.000

150.000

80.000

175.000

90.000

225.000

2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000

8 Aqui a tarefa é construir sequências
numéricas que envolvam milhares e
milhões. Apesar de se tratarem de números grandes, o fato de serem números redondos e de aumentarem de 10
em 10, 25 em 25 e 500 em 500 (uma
variação do 5 em 5), facilita o cálculo,
que pode ser resolvido mentalmente.
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50.000

Para os alunos que apresentem dificuldades, um bom encaminhamento é
explicitar essa relação, perguntando se
contar de 10 em 10 ajuda a resolver o
item a; se somar 25 mais 25, sucessivamente, ajuda a pensar o item b; e se
contar de 5 em 5 pode ser uma ajuda
para resolver o item c.
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As mais ameaçadas são a tartaruga-de-pente e a tartaruga-de-couro, que têm
(cada uma) apenas 34 mil fêmeas em idade reprodutiva. E a menos ameaçada é
a tartaruga-verde, que tem 203 mil fêmeas em idade reprodutiva.

9 Para responder a esta questão, os alunos precisam entender que as espécies
mais ameaçadas são as que têm menos
fêmeas em idade reprodutiva.

tartaruga-cabeçuda

0
00

0

tartaruga-de-pente
tartaruga-de-couro

0.

00

20

0

0.
18

0

00
0.

00

16

0

0.

00

14

0

00

0.
12

0.

10

0

.0
0

.0
0

80

60

40

.0
0

0

0
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tartaruga-verde

10 A tartaruga-de-pente e a tartaruga-de-couro devem estar juntas, entre o 20.000
e o 40.000 (mais perto do 40.000). A tartaruga-cabeçuda deve estar exatamente
no ponto dos 60.000. E a tartaruga-verde
deve estar entre o 200.000 e o 220.000,
mais perto do 200.000.
1º BIMESTRE
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34.000 fica entre a segunda marcação, que é de 20.000, e a terceira, que é de
40.000. 60.000 coincide com a quarta marcação. 203.000 é um pouco a mais
do que a marca de 200.000.

11 Caso seus alunos tenham dificuldade em localizar os números na reta numérica, faça questionamentos que os
ajudem a observar as características
da reta: “Vocês notaram que há marcas

ao longo dessa reta?”; “Na primeira e
na segunda marcas há números anotados. Quanto aumenta da primeira para
a segunda?”; “Na última marca também
há um número. Se a gente quisesse

anotar números nas outras marcas,
respeitando uma mesma sequência
numérica, daria para fazer isso? Que
números anotaríamos?”; “Os números
correspondentes à quantidade de fêmeas em idade reprodutiva de cada espécie de tartaruga coincidem com esses números?” (isso só ocorre no caso
do 60.000); e “Como fazer para anotar
o número de fêmeas de cada espécie?”
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12 e 13 Estas duas atividades têm o
mesmo propósito. A primeira, no âmbito individual. E a segunda, no coletivo.
A proposta é que o aluno tenha tempo
para mobilizar seus conhecimentos e
verificar o que aprendeu ao longo da
sequência de atividades, para depois
compartilhar com os colegas. Ou seja,
cada estudante deve anotar suas ideias
antes da discussão coletiva.
A proposta é instituir uma troca de
ideias entre os alunos da sala que permita sistematizar os conhecimentos
sobre a leitura e escrita de milhares,
milhões e bilhões. Para isso, é impor-
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tante retomar o quadro da atividade 5,
além da discussão que surgiu ao final
da 4, de forma a garantir que todos estejam seguros com os conhecimentos
adquiridos.
Anote no quadro tudo o que os alunos disserem. Durante o debate, discuta com a classe quais ideias manter,
pois todos estão de acordo, e quais
apagar. Em seguida, releia as ideias
aprovadas por todos e, se necessário,
ajuste o texto coletivamente. Ao final,
peça que os alunos registrem esse
texto coletivo em seus cadernos, pois
será uma boa fonte de consulta.

quer saber mais?
• Reportagem
em vídeo sobre o Projeto Tamar
no YouTube (http://goo.gl/IOzcHy),
acesso em 29/12/2015
• Animação sobre os 30 anos do
Projeto Tamar no YouTube (http://goo.
gl/jzXYmF), acesso em 29/12/2015
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multiplicações de números de 2 algarismos
pág. 24

• Sistematização de procedimentos de
cálculo que possam ser utilizados com
autonomia pelos alunos.

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Retomem os resultados da tabuada
que têm de memória e usem os resultados que sabem para encontrar aqueles
sobre os quais têm dúvidas.
• Familiarizem-se com a organização
das tabuadas no formato da Tábua de

Pitágoras.
• Sistematizem o funcionamento do algoritmo da multiplicação.

CONTEÚDOS

• Cálculo mental e algorítmico da operação de multiplicação envolvendo números de um algarismo por outro de um ou
mais algarismos.

TEMPO ESTIMADO
• Seis aulas.

INTRODUÇÃO

Esta sequência foi organizada de for
ma a ajudar os alunos a retomar e avançar nos conhecimentos sobre multiplicação, em especial quando os cálculos
envolvem números com dois ou mais
algarismos.
1º BIMESTRE
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20

48

180

200

480

48

2.000

2.400

96

24

4.800

240

48

24

600

1 Esta atividade permite fazer uma
avaliação diagnóstica dos saberes dos
alunos com relação aos cálculos de
multiplicação. Além de acertos e erros, é importante observar como eles
fazem para resolver cada conta: usam
o algoritmo sempre? Quando usam o

algoritmo, o fazem corretamente? Conhecem alguns resultados de memória?
Utilizam estratégias pessoais para calcular alguns resultados? Quais?
Na hora de socializar procedimentos
e resultados no quadro, pergunte se os
alunos acharam os cálculos fáceis ou

Rafaela de Jesus da Silva
EM do Beiru
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difíceis, e se conseguiram usar resultados mais simples para chegar aos que
parecem de início mais complexos:
“Saber quanto dá 3 x 8 ajuda a saber
quanto dá 6 x 8? E 6 x 80?” ou “Sabendo quanto dá 5 x 4 ajuda a saber
quanto dá 5 x 40? E 15 x 40?”.
Se observar que perguntas como
essas não fazem sentido ainda para
seus alunos, explique que ao longo desta sequência didática eles vão pensar
bastante sobre essas questões. Se,
por outro lado, você observar muita facilidade na hora de responder, com os
estudantes indicando que conseguem
pensar em relações de dobros e metades (o dobro do resultado de 3 x 8 é o
resultado de 6 x 8), conhecem a Tábua
de Pitágoras (as tabuadas agrupadas
num quadro cartesiano, que torna mais
fácil observar as relações entre elas) e
sabem compor e decompor cálculos
multiplicativos (15 x 40 é o mesmo que
5 x 40 + 5 x 40 + 5 x 40, por exemplo), você pode usar as atividades 2 a
5 apenas como revisão.

MULTIPLICAÇÕES DE NÚMEROS DE 2 ALGARISMOS - CADERNO DO PROFESSOR
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2 Com essa proposta, os alunos podem retomar os resultados da tabuada que eles já conhecem de memória
e usem esses resultados que sabem
de cor para encontrar aqueles sobre
os quais têm dúvidas. Por isso, vale a
pena incentivá-los a primeiro preencher
tudo o que sabem e depois procurar na
tabela elementos que ajudem a encontrar os resultados faltantes.
Eles podem fazer isso, por exemplo,
somando o número pelo qual se está
multiplicando ao último resultado conhecido para encontrar o próximo: se
um estudante sabe quanto é 7 x 5, mas
tem dúvida sobre o resultado de 7 x 6,
basta somar 7 a 35 para encontrar o
resultado dessa multiplicação. É possível, também, que analisando a tabela
eles encontrem esses resultados, já
que pela organização dela, em filas e
colunas, a parte preenchida fornece os
resultados da outra. Isso será explicado na próxima atividade, mas não há
problema nenhum se surgir nas discussões nesse momento.
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Os resultados da parte branca são iguais aos da parte cinza (o que aparece em
colunas na parte cinza encontra-se organizado em linhas na parte branca).

3 O objetivo desta atividade é que os
alunos percebam que os resultados da
parte branca espelham os resultados
da parte cinza de maneira que o que
está organizado em colunas na parte
cinza encontra-se organizado em linhas
na parte branca.
1º BIMESTRE
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Porque os números das tabuadas aparecem tanto nas linhas como nas colunas
– trata-se de um quadro de dupla entrada. Assim pode-se ler a tabela tanto horizontalmente como verticalmente.

Porque essa diagonal funciona como uma linha divisória, que separa as duas
metades da tabela.

São os resultados de cada número multiplicado por si mesmo.

4 A possibilidade de construir a tabela
dessa forma se explica pela propriedade comutativa da multiplicação: a ordem
em que estão os números multiplicados
não altera o resultado. Ou, em outras
palavras, a ordem dos fatores não altera o produto.
O objetivo desta atividade é familiarizar os alunos com a organização da Tábua de Pitágoras. Caso tenham dúvidas
com relação ao termo eixo de simetria,
explique que ele é uma linha que divide
uma figura em duas partes exatamente
iguais ou escolha um exemplo desse
tipo de divisão que faça sentido para
a turma, como mostrar um quadrado e
dobrá-lo ao meio na diagonal para formar dois triângulos iguais.
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Os resultados das multiplicações por 4 são o dobro dos resultados da multiplicação por 2.
Os resultados das multiplicações por 6 são o dobro dos resultados da multiplicação por 3.
Os resultados das multiplicações por 8 são o dobro dos resultados da multiplicação por 4.
Os resultados das multiplicações por 10 são o dobro dos resultados da multiplicação por 5.
Os resultados das multiplicações por 8 são o quádruplo dos resultados da multiplicação por 2.
Os resultados das multiplicações por 9 são o triplo dos resultados da multiplicação por 3.

5 Espera-se que os alunos observem
as relações de dobro e metade entre
os resultados das multiplicações por 2
e 4, 3 e 6, 5 e 10. E de triplo entre os
resultados das multiplicações por 3 e
9 e de 2 e 6.
O aspecto central dessas atividades
é que os alunos possam construir uma
rede de relações que facilite a memorização de alguns produtos ou a fácil
reconstrução com base nos resultados
memorizados.
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Busca-se, assim, apoiar a memorização na compreensão, de maneira a evitar um quadro frequente: as
crianças se esquecem das tabuadas, apesar de serem solicitadas a estudá-las e repassá-las todos os anos.
Ao comparar os resultados das multiplicações por 10 e por 5, os alunos
podem chegar a formulações como as
descritas a seguir: “A tabuada do 5 é
fácil porque todos os números terminam em 0 ou em 5”; “Se olharmos a

tabuada do 5 de dois em dois quadradinhos, a partir do 10 (5 x 2), encontramos a tabuada do 10, porque duas
vezes cinco equivale a uma vez dez”;
“Se olharmos a tabuada do 5 de dois
em dois quadradinhos, a partir de um
número que termina em 5, se ‘cai’ em
outro número que também termina em
5, que é o resultado de se somar 10 ao
resultado anterior”; “Multiplicar por 5 é
a metade de multiplicar por 10”.

MULTIPLICAÇÕES DE NÚMEROS DE 2 ALGARISMOS - CADERNO DO PROFESSOR
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Sim, por exemplo, se somar o resultado de uma multiplicação por 2 e o resultado
de uma multiplicação por 5 encontro o resultado de uma multiplicação por 7.

pág. 28

(2 x 6) + (3 x 6)
ou (1 x 6) + (4 x 6)
(1 x 3) + (7 x 3)
ou (2 x 3) + (6 x 3)
ou (3 x 3) + (5 x 3)
ou (4 x 3) + (4 x 3)
(1 x 7) + (6 x 7)
ou (2 x 7) + (5 x 7)
ou (3 x 7) + (4 x 7)

7 O objetivo desta atividade é discutir
com os alunos uma forma de simplificar uma multiplicação substituindo-a
por duas ou mais multiplicações, desde que se respeite a condição de que
a soma do primeiro fator de cada uma
delas dê o mesmo número que o primeiro fator da multiplicação original.
Essa discussão, além de alimentar o
desenvolvimento de estratégias pessoais de cálculo pelos alunos, também
leva à reflexão sobre a lógica do algoritmo da multiplicação.
Se julgar que seus alunos ainda pre-

cisam estudar a tabuada, você pode
propor o seguinte jogo para que os
próprios alunos possam ir controlando
quais são os resultados das multiplicações que se recordam e quais não.
Anote uma multiplicação no quadro
e dê um breve tempo para que os alunos, individualmente, a escrevam em
seus cadernos e anotem também seu
resultado. Em seguida, dite outra multiplicação e os alunos repetem o procedimento. Mesmo que não lembrem o
resultado, copiam a multiplicação.
Depois de várias multiplicações, so-

licite que confiram os resultados com
a calculadora e proponha a discussão
coletiva sobre quais foram as multiplicações que vários alunos não puderam
responder ou erraram.
Selecione quais multiplicações irá
analisar e coordene, então, uma discussão coletiva entre todos os jogadores.
Construam, coletivamente, “pistas” que
permitam recordar essas multiplicações em uma próxima oportunidade.
Oriente os alunos para organizarem
as multiplicações que precisam estudar. Para isto, proponha o trabalho individual no caderno e peça que agrupem
as multiplicações mais difíceis, que
anotem as pistas sugeridas na aula e
que, além disso, solicitem pistas para
algumas multiplicações que não foram
discutidas coletivamente. Peça para
que eles organizem um estudo diário
ao longo desta sequência.
1º BIMESTRE
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(10 x 7) + (3 x 7)

(10 x 6) + (10 x 6) + (7 x 6)

(10 x 9) + (4 x 9)

(10 x 5) + (5 x 5)

(10 x 8) + (8 x 8)

(10 x 10) + (5 x 10)

(10 x 4) + (10 x 4) + (2 x 4)

(10 x 5) + (5 x 5) + (10 x 10) + (5 x 10)

8 Nas respostas à esquerda está apenas uma forma possível de resolução.
É importante destacar que há outras
possibilidades de decomposição das
contas de multiplicação. Discutir como
cada aluno organizou sua forma de resolver os cálculos pedidos vai permitir
que a turma se aproprie melhor desse
procedimento e avance na compreensão das propriedades da multiplicação.
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9 A ideia aqui é que os alunos retomem
o que fizeram, debatam e anotem suas
conclusões.
• As relações de dobro, metade e triplo
existentes nas tabuadas.
• A possibilidade de formar o resultado
de uma multiplicação por um número
somando os resultados de duas ou
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mais multiplicações pelo mesmo número (desde que a soma do primeiro fator
dê o valor do fator da conta original).
• Essa estratégia permite substituir
uma conta mais difícil por duas mais
simples (e há muitas possibilidades de
decompor os números).

Ludmila Teixeira Santos
EM Batista de Valéria
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Nesse caso, o 2 vale 20. Como 5 x 5 = 25, Francisco decompôs o 25, anotou
5 logo abaixo das unidades e o 2, do 20, foi colocado acima do 7, do 75.

Porque está multiplicando por 20. Então começa a anotar os resultados a partir
do lugar que ocupa a dezena.

10a Deixe os alunos responderem o
que pensam para observar se há muita
variação entre as respostas.
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O cálculo está errado porque José não considerou o valor posicional dos números, isto é, que o 2 vale 20.

11 Esse é um erro comum entre os estudantes. Daí a importância de sistematizar o funcionamento do algoritmo da
multiplicação. Ao multiplicar as unidades
e as dezenas separadamente, os alunos
não precisam pensar sobre o que estes
algarismos representam. Para poder entender o “encolunamento”, é preciso estar assegurada a compreensão de que
nesse caso o “2” vale 20.
1º BIMESTRE
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320

228

1.394

735

1.476

4.275

12 A proposta aqui é praticar o uso do
algoritmo. Caso os alunos apresentem
dúvidas ao resolver esses cálculos, vale
a pena retomar a atividade 10 e propor
novos cálculos para os alunos resolverem e se sentirem mais seguros.
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180
4.032
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500

5.535

945

450

13 O desafio dos alunos é planejar antes de resolver as contas: qual o melhor caminho para fazer cada cálculo,
analisando os números envolvidos.
Por exemplo, 15 x 12, 25 x 20 e 30 x
15 são cálculos que podem ser resolvidos facilmente pela separação em duas
contas (15 x 10 dá 150 e 15 x 2 dá 30,
somando dá 180; 25 x 10 dá 250, mais
250, temos 500; 30 x 10 dá 300 e 30
x 5 dá 150, somando dá 450); enquanto 192 x 21, 35 x 27 e 123 x 45 são
cálculos que podem ser resolvidos mais
rapidamente com o algoritmo.
Ao compartilhar os resultados, considere reservar um tempo para discutir
como os estudantes fizeram essa divisão em dois grupos e também observar
se há a necessidade de propor mais atividades como esta, caso alguns deles
ainda apresentem dúvidas.

ADIVINHE QUAL TRIÂNGULO - CADERNO DO PROFESSOR

adivinhe qual triângulo
pág. 32

para cada dupla de alunos), tesouras,
réguas e a cartela de triângulos que
está nos anexos deste caderno e também no Caderno do aluno.

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS

CONTEÚDO

• Avancem nas suas possibilidades de
caracterizar e identificar um triângulo
considerando algumas de suas propriedades.

• Seis aulas.

• Comparação e descrição de triângulos.

TEMPO ESTIMADO
MATERIAL

• Folhas de papel (pelo menos duas

As situações de adivinhação de figuras ou corpos geométricos são um
modo interessante para avançar na
análise das figuras e dos corpos geométricos.
Neste tipo de problema, apresenta-se aos alunos uma coleção de figuras
ou corpos geométricos. Uma pessoa
(professor ou aluno) escolhe um, não
revela qual escolheu e o restante da
classe (ou dupla ou grupo) precisa fazer perguntas para adivinhar qual é.
Atividades desse tipo aparecem
também nos cadernos dos anos anteriores, no entanto, a seleção das
figuras ou corpos apresentados aos
alunos interfere na complexidade da
proposta e permite abordar diferentes
propriedades das figuras e dos corpos
geométricos. Nessa sequência, a comparação de diferentes triângulos visa
a sistematização das propriedades de
seus lados e ângulos. À medida que o
jogo se desenvolve, torna-se necessária a utilização de um vocabulário mais
preciso para poder indicar os atributos
a que se quer fazer referência.
As perguntas que as crianças fazem
até encontrar o triângulo selecionado e
as respostas dadas se constituem em
material de análise por toda a turma.
Essa análise é a etapa mais importante
da sequência e é orientada pelo professor visando investigar quais foram as perguntas que ofereceram boas pistas para
se aproximar do triângulo escolhido.
1º BIMESTRE
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1 Separe o material necessário para
que todos possam realizar a atividade.
E ajude as duplas na hora de fazer a
dobra e o recorte dos triângulos.
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Semelhanças: ambos os triângulos possuem um ângulo reto e um lado igual
(o lado menor da folha de papel sulfite, que se mantém como lado nos dois
triângulos). Diferenças: um dos triângulos tem dois lados iguais – já que foi feito
com base em um quadrado separado em sua diagonal – e o outro tem todos os
lados diferentes. O triângulo produzido com base em um quadrado tem dois de
seus ângulos iguais – cada um com 45°, já que foram produzidos com base em
metade de dois ângulos opostos do quadrado.
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2 Esta atividade serve para diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos. Encoraje-os a testar ideias usando
os dois triângulos de papel. Eles podem
sobrepô-los para identificar semelhanças e diferenças, compará-los com uma
folha de sulfite inteira e dobrá-los ao
meio para identificar se são simétricos
(só o segundo, produzido com base em
um quadrado, é).
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3 O objetivo desta atividade é auxiliar
seus alunos a compartilhar seus conhecimentos sobre triângulos. Faça
perguntas que os ajudem a expor e
organizar seus saberes. Algumas sugestões: “O que os dois triângulos têm
de semelhante?” (O ângulo reto e um
lado igual.); “Como podemos ter certeza de que os dois triângulos têm um

ângulo reto?” (Comparando os dois ao
sobrepô-los, ou ao comparar o ângulo
reto de cada um com um ângulo reto
de uma página de livro ou folha de papel sulfite.); “Tem algum jeito de saber
com certeza que os dois triângulos
têm ângulo reto sem comparar o papel?” (Sim, pois ambos os triângulos
foram produzidos com base em uma

folha de papel sulfite e preservaram um
de seus ângulos sem que fosse preciso
cortá-lo.); “Como podemos saber que
os dois triângulos têm um lado igual?”
(Comparando os dois ao sobrepô-los.);
e “Tem algum jeito de saber com certeza que os dois triângulos têm um lado
igual sem compará-los?” (Sim, pois ambos os triângulos preservaram um dos
lados do retângulo que os originou – a
folha de papel sulfite.)
Anote as respostas no quadro, peça
que os alunos avaliem se falta alguma
informação do que foi discutido e se
querem acrescentar algo. Quando todos estiverem satisfeitos com o registro coletivo, oriente-os a copiar o texto
no caderno para futuras consultas.
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4 e 5 Terminada a leitura, vale a pena
perguntar sobre dúvidas. É hora de organizar os alunos em grupos e simular
uma partida para que todos compreendam as regras do jogo. Você encontra
tabelas de triângulos nas páginas 63 a
71 deste caderno.
1º BIMESTRE
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6 Nas primeiras partidas, como ninguém conhece as regras do jogo, é
normal que haja alguma confusão e
atrapalhação. Mas isso não é problema.
Embora a regra seja que só podem ser
formuladas perguntas capazes de ser
respondidas por sim ou não, é provável
que, inicialmente, surjam questões do
tipo: “Como são seus lados?”; e “Quantos lados iguais tem?”. Nessas horas, é
preciso pedir que façam outra pergunta.
Inicialmente, é esperado que os alunos formulem perguntas mais gerais,
como: “Tem lados iguais?”; e “Tem um
ângulo reto?” Depois, eles vão perce-

ber que algumas dessas propriedades
são comuns a mais de uma figura da
cartela. Além disso, eles podem formular perguntas que não estão relacionadas às características geométricas,
como “É um triângulo pontudinho?” ou
“É o triângulo gordo?”.
Depois das duas primeiras partidas,
você pode retomar, no quadro, as perguntas formuladas pelos estudantes
e organizar uma discussão coletiva
sobre quais são válidas neste jogo. A
turma deve chegar à conclusão de que
as perguntas iniciadas pelos termos
“quanto”, “como” e “onde” não podem

ter como resposta sim ou não.
Talvez os alunos não conheçam a
nomenclatura exata, mas é possível
que percebam que existem semelhanças entre os triângulos:
• Os triângulos 1 e 5 são retângulos.
Se algum grupo perguntar se o triângulo escolhido tem um ângulo reto, só se
pode descobrir qual dos dois é fazendo
uma pergunta sobre os lados.
• Os triângulos 2 e 6 são obtusângulos
(possuem um dos ângulos maior que
90º). Uma vez que todos sabem que
um dos ângulos tem essa característica, é preciso perguntar sobre os lados.
• Os triângulos 2, 3, 4 e 5 são isósceles (têm dois lados e também os dois
ângulos iguais).
• O triângulo 7 é equilátero (tem três lados iguais) e, portanto, equiângulo (tem
todos os ângulos iguais).
• Os triângulos 1, 6 e 8 são escalenos
(têm todos os lados e também os ângulos diferentes).
Caso os estudantes não tenham se
aproximado dessas questões (a maioria
das perguntas do jogo foi “É o triângulo
número tal?”), não se preocupe: logo
seu grupo vai começar a se aproximar
das características dos triângulos para
fazer suas jogadas.
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7 O objetivo destas novas partidas é
dar à classe mais oportunidades de
pensar em perguntas que ponham em
jogo as características que diferenciam
os triângulos e, aos poucos, adquirir
vocabulário mais preciso.
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8 O propósito desta atividade é fazer
com que os alunos observem que as
boas perguntas ajudam a separar al-

guns triângulos dos restantes.
Vale a pena, então, destacar as
questões que eles fizeram nesse sen-

tido ou propor algumas com estas características, por exemplo, para a análise dos estudantes: “Perguntar se tem
um ângulo de 90º é uma boa pergunta?
Por quê?”; e “Perguntar se tem dois lados iguais ajuda?”
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9 Este é o momento de apresentar aos
alunos a nomenclatura dos ângulos das
figuras geométricas.
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10 O propósito desta atividade é ajudar
os alunos a planejar algumas boas perguntas para ganhar o jogo. Para isso,
considere circular entre os grupos duran-

te os trabalhos e questionar o que estão
pensando em perguntar e problematizar
com dúvidas como as seguintes: “Se vocês já sabem que o triângulo tem dois

lados iguais, o que podem perguntar em
seguida?”; e “Se um grupo perguntar se
o triângulo tem 90º e eu responder que
sim, o que seria interessante vocês perguntarem em seguida?”.
Depois desta atividade, é importante jogar novas partidas para que todos
tenham a oportunidade de avançar em
sua reflexão sobre as características
dos triângulos.
1º BIMESTRE
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O triângulo escolhido tem dois lados iguais? (ou)
O triângulo escolhido tem dois ângulos iguais?

Todos os ângulos são agudos? Se a resposta for sim, ficam de fora o triângulo
2, que tem um ângulo obtuso, e o 5, que tem um ângulo reto. Os lados iguais
têm 5 (ou 6 ou 7) centímetros?

Não existe uma única pergunta capaz de ganhar o jogo. São três as possibilidades. É possível perguntar se todos os ângulos são agudos (em caso afirmativo,
trata-se do triângulo 8); se um dos ângulos é reto (em caso afirmativo, trata-se do
triângulo 1); ou se um dos ângulos é obtuso (nesse caso, trata-se do triângulo 6).

11 e 12 O propósito das atividades 11
e 12 é convidar o grupo todo a analisar
alguns casos do jogo e assim avançar
na reflexão sobre as características
dos triângulos. Por isso, é importante
propor uma instância de troca de ideias
após a resolução individual.
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13 Esta atividade permite aos alunos
sistematizar tudo o que podem dizer
sobre um dos triângulos. A troca de
ideias após esta atividade é uma excelente ocasião para propor uma sistematização coletiva.
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pág. 38

Triângulos

Ângulos

Lados

1

90º – 60º – 30º

Lado menor = 4 cm

2

40º – 40º – 100º

Lados iguais = 6 cm

3

70º – 70º – 40º

Lados iguais = 5 cm

4

70º – 70º – 40º

Lados iguais = 7 cm

5

90º – 45º – 45º

Lados iguais = 7 cm

6

120º – 15º – 45º

Lado maior = 8 cm

7

60º – 60º – 60º

Lados iguais = 5 cm

8

80º – 70º – 30º

Lado maior = 8 cm
1º BIMESTRE
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desafio das tartarugas
pág. 39

MATERIAL

• Conjunto de cartas que está nos anexos deste caderno e no do aluno.

INTRODUÇÃO
COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Façam a conversão de medidas entre
centímetros e metros e entre gramas e
quilogramas.
• Observem a regularidade nessas
transformações.
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CONTEÚDO

• Estudo das relações de equivalência
de medidas do sistema métrico decimal
– no contexto da medição de comprimento e massa.

TEMPO ESTIMADO
• Cinco aulas.

Atividades, cálculos e um divertido
jogo de cartas sobre as tartarugas
marinhas são as estratégias usadas
nesta sequência didática para retomar
as unidades de medidas de comprimento e massa que podem já terem sido
abordadas nos anos anteriores. Dessa
maneira, é possível aprofundar o estudo das relações de equivalência e conversão entre as unidades de medidas
convencionais.

DESAFIO DAS TARTARUGAS - CADERNO DO PROFESSOR
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1 É natural que, enquanto seus alunos
se apropriam do jogo, algumas dúvidas apareçam. Por isso é importante
circular entre as mesas, retomando as
regras e encorajando-os a anotar suas
dúvidas para compartilhar com os co-

legas na próxima atividade.
Além das regras do jogo, é esperado que surjam algumas dúvidas sobre
o conteúdo das cartas, especialmente
sobre a distinção entre massa e peso.
Explique para os alunos que massa é

a quantidade de matéria presente em
um corpo (ela pode ser medida por
uma balança). No Sistema Internacional
de Unidades (SI), a unidade padrão escolhida desde 1960 para a massa é o
quilograma (kg). Já o peso é a relação
entre a massa de um corpo e a gravidade do lugar onde ele está. A unidade
padrão do peso no SI é o newton (1 N
= 1 kg.m/s2).
1º BIMESTRE
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2 É esperado que seus alunos tragam
dúvidas relativas à comparação de valores que estão em unidades de medida
diferentes, já que este é o nó do jogo.
É importante alimentar essa discussão,
problematizando as questões dos alunos: “Ele está me dizendo que a carta

tem 1 como comprimento, mas é maior
que a carta do colega, que tem 70, porque o 1 é em metros e o 70, em centímetros. Vocês concordam? Alguém mais
passou por uma situação como essa?”;
e “Se temos cartas em centímetros e
em metros, como saber qual é maior?”.

Apresente novas questões: “Como
vocês fizeram para escolher, entre as
quatro cartas que receberam inicialmente, as duas com as quais jogariam e as
duas que não usariam?”.
O objetivo é ajudar o grupo a ter mais
conhecimentos sobre as variáveis do
jogo e alimentar a reflexão sobre a conversão de medidas entre centímetros e
metros e entre gramas e quilogramas.
Um encaminhamento possível é fazer um
cartaz que possa ser consultado durante
as partidas, com os seguintes valores:
• 1 metro (m) = 100 centímetros (cm)
• 1 centímetro (cm) = 0,01 metro (m)
• 1 quilograma (kg) = 1.000 gramas (g)
• 1 grama (g) = 0,001 quilograma (kg).

pág. 41
3 O objetivo destas novas partidas é
dar ao grupo mais oportunidades de
converter medidas para compará-las.
Se, ao circular entre alunos, você notar
que há muitas dúvidas ainda, proponha
outra conversa entre todos, para que
eles compartilhem como estão fazendo
para comparar as medidas.
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1
0,55
0,73
1,23
1,7 ou 1,70
2,85
4
3,15
1,98
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4 O propósito desta atividade é ajudar
os alunos a observar qual a regularidade nas transformações de centímetros
para metros – dividir por 100.

DESAFIO DAS TARTARUGAS - CADERNO DO PROFESSOR
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Divisão por 100.
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1
0,5
3,5
25
43
85,5
0,4
31,5
198

6 O propósito desta atividade é ajudar
os alunos a observar qual a regularidade nas transformações de gramas para
quilogramas – dividir por 1.000.
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Divisão por 1.000.

pág. 43

8 Aqui o mais importante é ajudar os alunos a trocar ideias para antecipar a estratégia para converter quilogramas em gramas e metros em centímetros. Ao final da
discussão, é provável que já apontem, com
base em seus conhecimentos prévios, que
se trata de fazer o caminho inverso: multiplicar por 100 ao transformar metros
em centímetros e multiplicar por 1.000
ao transformar quilogramas em gramas.
Caso tenham dúvidas, peça que olhem as
tabelas preenchidas nas atividades 4 e 6
e pergunte que conta é preciso fazer para
que os valores que eles transformaram retornem à sua unidade de medida original.
1º BIMESTRE
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É a tartaruga-de-couro. Tanto sua massa como seu comprimento são bem maiores do que aqueles das outras tartarugas.

9 Após discutir por que a carta da tartaruga-de-couro vence todas as outras,
vale a pena apresentar aos alunos o quadro de conversão de medidas (massa e
comprimento) e relacioná-lo com a sistematização feita na atividade 8, formalizando assim as explorações realizadas
ao longo desta sequência didática.
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quer saber mais?
• A distinção entre massa
e peso no site do Inmetro
(http://goo.gl/aAUwcB), acesso em 29/12/2015

William de Jesus Santos
EM Professora Hilda Fortuna de Castro
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COMPARAÇÃO DE REPRESENTAÇÕES DECIMAIS - CADERNO DO PROFESSOR

comparação de representações decimais
pág. 44

• Multiplicações e divisões de números
decimais por 10, 100 e 1.000.

TEMPO ESTIMADO
• Sete aulas.

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Estabeleçam relações entre representações fracionárias e decimais de
um mesmo número racional.
• Comparem e ordenem números racionais na representação decimal, localizando-os na reta numérica.

• Avancem na reflexão sobre o valor
posicional nos números decimais.

CONTEÚDOS

• Leitura e escrita de números racionais
na representação decimal.
• Representações fracionárias e decimais.
• Análise do valor posicional nas escritas decimais.

Os números racionais foram criados
para resolver problemas que não podiam ser resolvidos utilizando números
naturais. Estes dois campos numéricos
têm características diferentes. O estudo dos números racionais pressupõe
uma ruptura essencial em relação aos
conhecimentos das crianças acerca
dos números naturais, o que torna esse
conteúdo complexo. Envolve uma gama
variada de situações que permitem aos
alunos identificar seus diferentes usos
e sentidos. Além disso, requer também
um estudo específico acerca do comportamento desses números em suas
duas formas de expressão – decimal
e fracionária – de modo a estabelecer
suas características e propriedades,
evidenciar as diferenças com os números naturais.
1º BIMESTRE
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1 Esta atividade convida os alunos a
estabelecer relações entre as experiências pessoais deles e o contexto
dos números decimais. Para favorecer
essas relações, faça perguntas que os
ajudem a observar os distintos contextos de uso dos decimais no nosso cotidiano (além do sistema monetário, os
decimais estão presentes, por exemplo, nas medidas de massa, comprimento e distância).
Outra possibilidade é pedir que os
estudantes pesquisem preços de pipas, doces e brinquedos e propor, na
aula seguinte, uma rodada de socialização e comparação desses preços.
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x

x

x

x

2 Com esta atividade, é possível fazer
uma avaliação diagnóstica dos saberes
dos alunos no que diz respeito à interpretação de números decimais, já que, para
decidir qual o maior número, é preciso
compreender o papel da vírgula, separando a parte inteira e a parte fracionária

pág. 45
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(casas decimais) dele. Nessa avaliação,
além de acertos e erros, é importante
observar como os estudantes justificam
suas escolhas e se têm clareza dos motivos que os levam a fazê-las. Comparações com o contexto do dinheiro certamente podem ajudar.
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a)
Cinco moedas de 10 centavos; duas moedas
de 25 centavos; dez moedas de 5 centavos.
b)
Três moedas de 1 real e uma moeda de 5

Estas questões possuem mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

centavos; quatro moedas de 50 centavos,
três moedas de 25 centavos e três moedas
de 10 centavos; duas moedas de 1 real,
duas moedas de 50 centavos e uma moeda
de 5 centavos.
c)
Uma moeda de 1 real e uma moeda de 25
centavos; duas moedas de 50 centavos e
uma moeda de 25 centavos; duas moedas
de 50 centavos, duas moedas de 10 centavos e uma moeda de 5 centavos.
d)
Duas moedas de 1 real, uma moeda de 50

No item a, o algarismo 5 representa 50 centavos; e no item b, 5 centavos.

centavos e uma moeda de 25 centavos; cinco moedas de 50 centavos, duas moedas de
10 centavos e uma moeda de 5 centavos;

No item c, o algarismo 2 representa 20 centavos; e no item d, 2 reais.

uma moeda de 1 real, duas moedas de 50
centavos e três moedas de 25 centavos.
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O quadro sistematiza as relações entre representações fracionárias e decimais. É interessante explorá-lo com
os alunos, pedindo que pensem em
outros exemplos de frações decimais
e registrar no quadro para que todos
juntos possam transformar as representações fracionárias em decimais e
dizer o nome dessas representações
“em voz alta”.
1º BIMESTRE
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- Como 1,5 é metade de 3, basta achar o meio
da reta.
- 1,5 fica exatamente entre o 1 e o 2, basta

1,5

medir a distância entre os dois pontos e achar
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

1,25

o meio.

1,75

Uma possibilidade é primeiro encontrar 1,5, que fica entre 1 e 2. Daí, 1,25
fica no meio, entre 1 e 1,5. E 1,75 fica no meio, entre 1,5 e 2.

4 e 5 O objetivo destas atividades é
que os alunos se apropriem de um procedimento para comparar e localizar
números racionais, na representação
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decimal na reta numérica. A próxima
atividade permite avançar nessa apropriação, pois os alunos localizarão,
além de décimos, os centésimos.

Michael Lima da Silva
EM Professor Aristides Novis
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6 O objetivo desta atividade é que seus
alunos compartilhem ideias e conversem sobre a localização dos números
racionais na reta numérica. Por isso,
é importante alimentar essa conversa,
pedindo que expliquem melhor alguma
ideia ou fazendo perguntas que levem
a turma a refletir em conjunto: “E se
fôssemos localizar o 1,75, onde ele ficaria? Alguém tem alguma ideia?”; “E o
3,25? Onde ele deve ficar, à direita ou à
esquerda do 3?”.

O ponto B é 2,5 porque está no meio entre 2 e 3.
O ponto A é 2,25 porque está no meio entre 2 e 2,5.
O ponto C é 2,75 porque está no meio entre 2,5 e 3.
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0

0,75

1

7 Os alunos precisam agora planejar
uma forma de construir a reta numérica. Além disso, é hora de observar se
toda a turma compreendeu a relação
entre números decimais e medidas,

1,5

2

que vem sendo explorada desde a atividade 3. Vale a pena propor novas atividades como essa, caso notar que seus
alunos ainda precisem de mais instâncias de resolução e discussão.

pág. 49

1,7

17

8,7

87

12,5

125

20,4

204

10,06

100,6

120,3

1.203

333,3

3.333

121,21

1.212,1

105,01

1.050,1

8 Agora é hora de os estudantes observarem o que ocorre na multiplicação de
um número decimal por 10 e por 100.
A próxima atividade vai tematizar os
efeitos da divisão de decimais e inteiros por esses números. Juntas, as duas
tarefas vão contextualizar a sistematização proposta na atividade 10.
1º BIMESTRE
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0,1

0,01

0,187

0,0187

1,025

0,1025

20,01

2,001

0,16

0,016

1,203

0,1203

3,333

0,3333

1,2121

0,12121

1,0501

0,10501
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10 Espera-se que os alunos apontem
que os algarismos permaneçam os
mesmos, mas muda o valor que eles

ocupam no número, com a mudança de
posição da vírgula e, em alguns casos,
a entrada do 0 antes da vírgula.

pág. 50

1.111,1111 multiplicado por 1.000 dá como resultado 1.111.111,1. E
1.111,1111 dividido por 1.000 dá como resultado 1,1111111. Ou seja, a vírgula se move três casas para a frente no caso da multiplicação e três casas para
trás no caso da divisão.
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11 Esta questão amplia o que foi discutido nas atividades 8 e 9 para o contexto das multiplicações e divisões de um
número decimal por 1.000.
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2 + 0,3 + 0,01 (2 inteiros, 3 décimos e 1 centésimo)

3 + 0,2 (3 inteiros e 2 décimos)

4 + 0,5 + 0,05 + 0,005 (4 inteiros, 5 décimos, 5 centésimos
e 5 milésimos)

0,2 + 0,04 (2 décimos e 4 centésimos)

12 + 0,1 + 0,02 (12 inteiros, 1 décimo e 2 centésimos)

1 + 0,2 + 0,01 + 0,002 (1 inteiro, 2 décimos, 1 centésimo
e 2 milésimos)

1 + 0,5 (1 inteiro e 5 décimos)

23 + 0,2 + 0,03 + 0,002 (23 inteiros, 2 décimos, 3 centésimos
e 2 milésimos)

12 Esta atividade retoma questões
apresentadas no quadro sobre frações
decimais do início desta sequência e
tem por objetivo apoiar os alunos nas
relações entre representações fracionárias e decimais de um mesmo núme-

ro racional, proposta na atividade 13.
Pode ser uma boa oportunidade para
verificar se não ficaram dúvidas quanto
à leitura de representações decimais.
Se for o caso, proponha atividades
como esta antes de seguir adiante.
1º BIMESTRE

57

pág. 52

8
10

55
100

313
1.000

14
10

28
10

285
100

2.851
1.000

1.033
100

1.033
10
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14 O objetivo desta atividade é favorecer a circulação de ideias para organizar uma lista de instruções coletiva
sobre a escrita de números racionais
na forma de frações. Para isso, pro-

blematize tanto os exemplos como as
respostas da atividade 12, perguntando
sobre o caminho que seguiram, no caso
do número em questão ter uma, duas ou
três casas decimais.
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>

>

<

<

<

>
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16 A exemplo do que foi feito em outras atividades, coordene o debate entre
os alunos e, ao final, construa um texto
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coletivo com as informações mais importantes, que pode ser registrado no caderno e usado como fonte de consulta.

15 O que está em jogo aqui é o valor
posicional nos números decimais. Uma
forma de ajudar os alunos a avançar
nessa reflexão é evitar confirmar as respostas corretas. Discuta cada exemplo.
Como tomar a decisão ao compará-los?
Caso note que ainda há dúvidas, repita a
atividade, com novos números.

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR
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x

x

Não.

Ao fazer a conta, esqueceu-se de levar em consideração a dezena obtida com a
soma de 5 + 6 e a centena obtida com a soma de 70 + 40. O resultado correto
é 621.

Atividades de avaliação
Avaliar é uma tarefa que se faz ao
longo do tempo, conhecendo os alunos, observando que elementos eles
têm para resolver os problemas apresentados, intervindo para ajudá-los a
organizar suas estratégias, observar
e aprender com seus erros e perceber
seus avanços.
Além dessa avaliação diária, processual, o ensino se beneficia também de
avaliações pontuais, como a apresentada nestas páginas do Caderno do
aluno. Ela foi pensada para ser um dos
instrumentos de que você pode dispor
para acompanhar seus estudantes,
identificando aprendizagens que precisam de maior investimento.
Para ajudar a compor esse panorama, algumas orientações permitirão
clareza e confiança nos resultados da
avaliação. Uma delas é ler as questões
da prova em voz alta para a turma.
Esse é um cuidado importante no início do ano para que a eventual falta de
habilidade de um aluno com a leitura
não venha a mascarar seus saberes
em Matemática.
Outra orientação é distribuir as
questões num tempo adequado, uma
vez que o cansaço intervém no desempenho. Assim, vale prever se essas
atividades serão feitas em dois ou três
dias e quanto tempo de aula será reservado em cada um deles para sua
realização.
Por fim, oriente os alunos a conferir
resultados, reler o que escreveram e
entregar só quando estiverem seguros
de que fizeram o melhor possível. Com
isso, você vai obter informações importantes sobre o aprendizado de sua
turma usando esse instrumento.

Savio dos Santos
EM General Labatut
1º BIMESTRE
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110

119

518

111

30

305

375

4.356

Sim.

Renata Cruz
EM General Labatut
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240

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR
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7 Esta questão admite muitas respostas,
em relação ao tamanho da reta desenhada pelos alunos. O que realmente importa é que a distância entre os números
0,5 e 1 seja igual à distância entre os
números 1 e 1,5.

4,7

47

0,047

0,0047

19,7

197

0,197

0,0197

112,5

1.125

1,125

0,1125

250,4

2.504

2,504

0,2504

1.390,06

13.900,6

13,9006

1,39006

0,78
89
2,83
470
8,85
40
40.000
0,01

Taissa Senci Santos
EM Professora Hilda Fortuna de Castro
1º BIMESTRE
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90 kg ou 90 quilogramas.

Sim, porque permite eliminar um ou dois triângulos do jogo: apenas dois têm
ângulo reto.

Ele deveria perguntar se o triângulo tem ou não dois lados iguais.

Ester Souza Santana
EM Batista de São Caetano
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anexos
adivinhe qual triângulo
1

2

3

4

5

6

7

8

1º BIMESTRE
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ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR

adivinhe qual triângulo
1

2

3

4

5

6

7

8
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ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR

adivinhe qual triângulo
1

2

3

4

5

6

7

8

1º BIMESTRE

67

68

MATEMÁTICA - 5º ANO

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR

adivinhe qual triângulo
1

2

3

4

5

6

7

8
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ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR

adivinhe qual triângulo
1

2

3

4

5

6

7

8
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Massa (peso): 160.000 g

Comprimento: 143 cm de
carapaça

Alimentação: ervas, folhas e
plantas

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

Massa (peso): 25 kg

Comprimento: 0,7 m de
carapaça

Alimentação: frutas, talos,
folhas, sementes e algas

Distribuição: Bacia Amazônica

tartaruga-da-amazônia

Massa (peso): 86.000 g

Massa (peso): 140 kg

Nome científico: Podocnemis expansa

Comprimento: 110 cm de
carapaça

Comprimento: 1,36 m de
carapaça

tartaruga-verde

Alimentação: esponjas,
anêmonas, lulas e camarões

Alimentação: caranguejos,
moluscos e mexilhões

Nome científico: Chelonia mydas

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

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

tartaruga-de-pente

Nome científico: Eretmochelys imbricata

tartaruga-cabeçuda

Nome científico: Caretta caretta

tartaruga-de-couro

Massa (peso): 42 kg

Comprimento: 0,7 m de carapaça

Alimentação: salpas, peixes,
moluscos, crustáceos, águas-vivas,
ovas de peixe e algas

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

Nome científico: Lepidochelys olivacea

tartaruga-oliva

Massa (peso): 400 kg

Comprimento: 1,78 m de
carapaça

Alimentação: zooplâncton
gelatinoso, como celenterados,
pyrossomos e salpas

Distribuição: todos os mares
tropicais e temperados do mundo

Nome científico: Dermochelys coriacea

Massa (peso): 50.000 g

Comprimento: 70 cm de
carapaça

Alimentação: caranguejos,
moluscos, camarões e mexilhões

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

Nome científico: Lepidochelys kempii

tartaruga-de-kemp

Massa (peso): 90.000 g

Comprimento: 1 m de carapaça

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

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

Nome científico: Natator depressus

tartaruga-de-carapaça-achatada
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