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laridades do sistema de numeração decimal.
• Leitura e escrita de números.

tempo estimado
• Dez aulas.

material

• Um conjunto de cartas com números
de 1 a 40 para cada grupo de duas a
quatro crianças. Cada carta deve medir
5 por 5 centímetros, no mínimo, e ser
confeccionada com papel-cartão, cartolina ou outro material resistente, sem
desenho ou pista que indique a quantidade registrada.
• Um conjunto de cartas no mesmo estilo das anteriores com números de 1 a
9 e 10 cartas com o número zero para
cada grupo de duas a quatro crianças.
• Quadro numérico de zero a 100.

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Avancem mais nos conhecimentos a
respeito da comparação e ordenação
de números.
• Ampliem as reflexões no que diz respeito às regularidades do sistema de
numeração.
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conteúdos

• Resolução de problemas que envolvam
comparação, ordenação de números, composição numérica e análise do valor posicional.
• Exploração de escritas numéricas,
com levantamento de hipóteses sobre
elas com base na observação de regu-

O sistema de numeração organiza
os números que o compõem segundo
determinadas regras que variam de
acordo com as culturas existentes.
Nosso sistema de numeração é decimal e posicional.
A aprendizagem dos números e do
sistema de numeração não ocorre de
maneira imediata: as crianças precisam de muitas oportunidades e boas
situações para refletir sobre eles.
Esta sequência didática convida os
alunos a refletir sobre os números e
acessá-los em diferentes intervalos,
mesmo que ainda não conheçam a série numérica convencional. O fato de
não disporem desses conhecimentos
nesse momento é importante para que
coloquem em jogo suas hipóteses iniciais e genuínas a respeito do sistema
de numeração.
Durante muito tempo, acreditou-se
que, para compreender os números,

BATALHA DOS NÚMEROS - CADERNO DO PROFESSOR

os alunos precisavam aprendê-los um
a um, seguindo a ordem da série numérica. Era comum achar, por exemplo,
que primeiro era preciso saber até 10,
depois até 20, mais tarde até 50 e, por
fim, até 100. Com base em pesquisas
didáticas recentes, está comprovado
que ensinar os números um a um, limitando o intervalo, desconsidera toda a
experiência e o contato diário que as
crianças têm com o sistema numérico,
até muito antes de entrar na escola.
Como já explicado, na sequência didática Números em Salvador, do caderno do primeiro bimestre, as crianças
estão sempre rodeadas de informações numéricas em calendários, telefones, preços de produtos, numeração
de casas, linhas de ônibus, canais de
televisão etc. Com base nisso, elabo-

ram ideias originais sobre a escrita de
números e conceitualizações importantes que vão ajudá-las a compreender,
no decorrer do primeiro ciclo do Ensino
Fundamental nosso complexo sistema
de numeração decimal. Cabe à escola
ampliar essas experiências e permitir
que todos coloquem em jogo, cada vez
mais, seus saberes a respeito disso.
Nesta sequência didática, a ideia é
favorecer situações em que as crianças possam avançar em seus conhecimentos a respeito do sistema de numeração decimal, ampliando o intervalo
numérico conhecido e compreendendo
algumas regularidades de seu funcionamento. Especificamente na segunda
parte, quando a turma é convidada a jogar Batalha da composição, a questão
do valor posicional vai ser tornar um

bom problema para todos pensarem
sobre as características dele.

quer saber mais?
• Informações sobre
as hipóteses que as
crianças, desde muito cedo, elaboram
a respeito do sistema de numeração
decimal, você encontra no capítulo
5 (O sistema de numeração: um
problema didático) do livro Didática da
Matemática, Cecilia Parra e Irma Saiz
(orgs.), Ed. Artmed.

Eliabe Batista dos Santos
EM Educador Paulo Freire
2º BIMESTRE
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1 e 2 O objetivo é apresentar às crianças as regras do jogo e propor que
joguem algumas partidas. Para isso, é
interessante ler em voz alta todas as regras, perguntar o que entenderam, verificar se têm dúvidas e, por fim, contar
que, durante esta sequência didática,

10
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elas terão a oportunidade de jogar Batalha dos números de diferentes formas
(em duplas, trios, grupos, com determinada quantidade de cartas etc.). Nessa
primeira fase, o desafio é comparar as
cartas que cada jogador tirar e identificar qual apresenta o maior número.

Para esse momento de apresentação, proponha uma jogada coletiva:
você joga contra toda a classe. Outra
opção é convidar uma dupla para jogar
enquanto os demais alunos assistem e
procuram compreender as regras.
Para organizar as partidas, é possível montar quartetos ou duplas – a
quantidade de cartas distribuídas vai
aumentar ou diminuir de acordo com
o modelo escolhido. Por exemplo, no
caso de quartetos, cada aluno recebe
dez cartas, o que faz com que o jogo
acabe mais rápido. Em duplas, cada
criança recebe 20 cartas. Além do jogo
demorar mais, ao final da partida, elas
terão o desafio de contar mais cartas
para descobrir quem é o vencedor.
Ambos os formatos são potentes
para atingir o objetivo principal: propor
problemas de comparação de números
e descobrir qual é o maior. É interessante selecionar cartas de intervalos
menores (por exemplo, até 10 ou 20)
para crianças que estão começando a
fazer análises numéricas e ampliar o
intervalo (com cartas maiores que 40)
para aquelas que já dominam um intervalo numérico maior.
Lembre-se de que os alunos precisam ter a oportunidade de jogar diversas vezes e que você deve avaliar
quantas vezes é interessante propor o
jogo para a classe.
Durante as partidas, procure circular
entre os grupos e identificar as estratégias que as crianças estão utilizando
para comparar os números das cartas.
Para organizar as observações, faça
um diagnóstico inicial, evidenciando os
seguintes aspectos:
• Como o aluno compara o número?
Considerando o algarismo que aparece
na dezena? Considerando o algarismo
que aparece na unidade?
• Até que número já consegue ler com
autonomia?
• Utiliza o quadro numérico ou outros
portadores para identificar o número e
compará-lo com os demais?
• Reconhece algumas regularidades
do sistema de numeração decimal? Por
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exemplo, números que começam com
2 representam 20. Números que começam com 3 representam 30 e assim
por diante.
Essas informações são valiosas tanto no momento do planejamento dos
agrupamentos produtivos (quem vai
jogar com quem) como para você ter
mais clareza do que os alunos já sabem
e o que podem aprender, além de ser
um registro para acompanhar os avanços que as atividades visam promover.
Possivelmente, as estratégias que
os alunos vão utilizar para comparar os
números são: buscar apoio na dezena
ou na unidade para dizer se o número

é maior ou menor, consultar o quadro
numérico para ver se determinado número vem antes ou depois, lançar mão
do conhecimento que já têm sobre algumas regularidades ou identificar os
números terminados em zero para ler
os demais.
Se porventura aparecerem outras
estratégias, vale a pena registrá-las e,
no momento de conversa depois do
jogo, compartilhá-las com a turma.
É importante disponibilizar para as
crianças (nos próprios grupos ou expor
na parede da sala) um quadro numérico
com números de zero a 100, um calendário (disponível nos anexos do cader-

no do primeiro bimestre) ou qualquer
outro portador numérico (como cartelas de jogos de loteria ou de bingo) para
que elas possam usar tudo isso como
fonte de consulta nos momentos de dúvidas sobre qual é o maior ou o menor
número das rodadas.
Ao final das partidas, um encaminhamento enriquecedor é organizar uma
roda de conversa sobre o jogo. Questione sobre os desafios enfrentados e
estratégias utilizadas. Por exemplo:
“Qual foi o número mais difícil para descobrir? Por quê?”; “Ele era maior ou menor que 40?”; e “Quais números vocês
já conheciam e quais ainda não?”.
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PARTIDA 1
Qualquer número maior que 5.
PARTIDA 2
Qualquer número maior que 10.
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

3 A atividade apresenta como desafio
a comparação entre números, a fim de
que os alunos pensem qual é o maior
número que pode vencer a partida.
Essa é uma situação frequente nas
partidas do jogo Batalha dos números.
Por isso, é potente para as discussões
a respeito da comparação numérica
e vai contribuir para que as crianças
construam novos observáveis sobre
colocar números em relação. Se considerar oportuno para que as crianças

PARTIDA 3
Qualquer número maior que 20.

compreendam a atividade, organize um
momento coletivo no quadro, apresentando o desafio com outros números.
Para as crianças que ainda dominam
um intervalo menor, proponha números mais baixos e para aquelas que já
entenderam algumas regularidades do
sistema de numeração, apresente os
maiores que 20. Assim, a atividade fica
desafiadora para toda a turma, que,
como esperado, está em diferentes
momentos da aprendizagem.

2º BIMESTRE
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págs. 8 e 9

Helena

Helena

x
4 e 5 Essas atividades têm como objetivo levantar as hipóteses que as crianças têm sobre comparação de números
e analisar os critérios de escolha utilizados para definir o número maior.
Inicialmente, o desafio é identificar
a carta, pintando-a, mas, em seguida,
coletivamente, elas devem conversar
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sobre as estratégias utilizadas. É muito importante promover discussões
a respeito para que os alunos explicitem o que pensaram, compartilhando
suas ideias com a classe. Para isso,
você pode, após a atividade, organizar
uma roda de conversa e registrar em
um cartaz o que eles disserem para

depois, no decorrer das atividades
dessa sequência didática, retomar os
registros e analisar quanto avançaram
em relação aos conteúdos e objetivos
previstos. Isso pode complementar o
diagnóstico inicial, proposto na atividade 2, e ajudá-lo a ter mais clareza sobre
o que os alunos já sabem a respeito da
comparação de números. Também é interessante, durante a socialização das
estratégias, recorrer às falas das crianças para promover alguns confrontos
de ideias, como: “Camila disse que o
15 da Helena é maior que o 12 do Luís
porque 15 vem depois do 12. Vocês
concordam?”; “Antônio comentou que
32 é maior que 23. Por que será que
ele disse isso?”; e “Que outras estratégias vocês utilizaram para descobrir
qual é o maior número?”.
Na atividade 4c, é possível e desejável que os alunos digam, em relação
ao número 15, que ele é maior que 12,
vem depois de 12 ou é menor que 15.
Sobre o número 25, que ele é maior
que 23, vem depois de 23 ou ainda que
23 é menor que 25.
Durante as atividades, ofereça portadores (quadro numérico, calendário
ou fita métrica) que ajudem os alunos a
localizar e comparar números. Além de
recorrer a eles, é provável que as crianças se apoiem nos portadores numéricos ou recorram à sequência numérica
oral. Elas podem ainda pensar nos algarismos que começam e terminam os
números para decidir qual é o maior. Todas essas estratégias são válidas, enriquecedoras e devem ser difundidas.
Lembre-se de que é interessante observar se todos participam das discussões, conseguem expor as estratégias
e pedem ajuda para você ou para os
colegas quando têm dificuldades. Tudo
isso fornece parâmetros para encaminhar as próximas propostas e apresentar novamente desafios como esses.
Considere possível fazer ajustes nos
números sugeridos, utilizando os mais
altos ou mais baixos, conforme os conhecimentos da classe.

BATALHA DOS NÚMEROS - CADERNO DO PROFESSOR
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6 Da mesma forma que na atividade 4c,
existe mais de uma resposta possível:
31 é maior que 28, vem depois de 28
ou 28 é menor que 31. Ajude as crianças a compartilhar ideias. Elas podem
justificar que 31 é maior que 28 porque “vem depois quanto conta”. Podem
afirmar também que 31 é maior porque
começa com 3 e 28 começa com 2.
Outras podem afirmar que 28 é maior
porque 2 e 8 é maior que 3 e 1, pois
consideram os valores de cada algarismo.
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x

7a e b Nessa atividade, os alunos se
deparam com dois desafios. O primeiro
é comparar números compostos pelos
mesmos algarismos (1 e 2), mas que
representam grandezas diferentes. O
segundo, retomar uma fala comum das
crianças quando são convidadas a pensar qual é o maior número quando eles
são escritos com os mesmos algarismos. A ideia é desestabilizar os alunos
e provocá-los para que comecem a pensar, por exemplo, que um número que
começa com 2 é maior do que aquele
que começa com 1. Se considerar a
proposta complexa para a classe, você
pode fazer ajustes nos números. No en-

tanto, é importante eleger aqueles que
começam com o mesmo algarismo (por
exemplo, 13 e 18) ou que têm algarismos em posição trocada (como 12 e
21). Com essa diversidade, é esperado
que as crianças avancem nas análises e
nos procedimentos, além de possibilitar
uma rica discussão sobre os conteúdos
trabalhados.
A ideia de propor a resolução do
item a) em duplas é justamente favorecer um maior intercâmbio de ideias
entre os alunos e incentivar uma discussão sobre o que cada um pensa.
Ao final da atividade, faça uma roda
de conversa sobre as dicas que as

crianças dariam para definir qual carta é maior. É provável que digam ser
necessário olhar o primeiro algarismo
do número ou se apoiem na sequência
numérica oral ou escrita (por exemplo,
consultando o quadro numérico) para
justificar qual é o maior.
Incentivar que a turma fale e que
a informação não fique somente nas
mãos do professor é muito importante: quando os estudantes explicam
como pensam, contribuem para mostrar um novo recurso de pensamento
possível para os colegas.
No item 7b, espera-se que a turma
conclua que 21 é maior que 12, vem
depois do 12 ou que o 2 que vem na
frente é maior que o 1, por isso, 21 é
o número é maior.
2º BIMESTRE
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João

8

15

23

40

19

9

Patrícia

32

29

8 e 9 Nessa atividades, é apresentada
uma nova variável para as crianças analisarem: a ordenação numérica. Além de
comparar os números (o que já vinham
fazendo durante as partidas do jogo e
nas propostas desse caderno), agora a
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turma tem de ordenar do menor para
o maior e depois fazer o inverso, do
maior para o menor (ordem crescente
e decrescente, respectivamente).
Essa é uma atividade bastante desafiadora para os alunos do 1º ano. O

que está em jogo não é simplesmente a tarefa de ordenar os números, e
sim fazer aparecer as ideias que eles
têm sobre quais números são maiores
ou menores. Para isso, a classe pode
se apoiar nos portadores numéricos,
na récita oral da sequência numérica
e nos conhecimentos que já construiu
sobre o sistema de numeração escrito.
Não é esperado que as crianças acertem todos os números, e sim que pensem sobre eles e resolvam o problema
à sua maneira.
Antes de convidar a classe para realizar esta atividade no caderno, proponha outra semelhante, no quadro, para
ser realizada coletivamente. Coloque
várias cartas do jogo Batalha dos números e pergunte: “No grupo de Elaine, saíram essas cartas e as crianças
perguntaram como saber quem ficou
em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Como podemos ajudá-las a
descobrir o vencedor?”; “Qual dessas
cartas é a maior? Por quê?”; “Qual é a
menor? Por quê?”; e “Como organizaríamos da menor para a maior?”. Com
essas perguntas e as atividades, os
alunos são provocados, mais uma vez,
a explicitar suas hipóteses sobre o sistema de numeração escrito bem como
compartilhar os critérios que utilizam
para dizer que determinado número é
maior ou menor.
Se considerar interessante, retome
o cartaz organizado na atividade 4,
releia o que os estudantes disseram e
amplie a lista.

BATALHA DOS NÚMEROS - CADERNO DO PROFESSOR
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10, 11 e 12 Nessa variação do jogo
Batalha dos números é interessante
contar aos alunos que as regras serão
mantidas. Contudo, na Batalha da composição, em vez de receber as cartas
com o número já definido, as crianças

vão receber cartas de 0 a 9 e têm de
decidir como montar o maior número.
É possível que algumas já conheçam
essa variação. Se isso acontecer, peça
que comentem com os colegas o que
sabem. Durante a conversa, retome as

regras: os alunos devem ser organizados em duplas (mas dependendo dos
objetivos de cada partida, você pode
propor diferentes agrupamentos: trios
ou quartetos) e dividir as cartas entre
eles de forma que todos fiquem com a
mesma quantidade. As faces das cartas com números devem ficar viradas
para baixo.
Cada um terá um monte e, para jogar, deve utilizar as duas primeiras, formando o maior número possível com os
dois algarismos e comparando-o com o
número formado pelos oponentes. Em
outras palavras, se um aluno tirar 5 e
2, ele não deve somar (5 mais 2 são
7), e sim juntar as cartas de forma a
ficar o maior número possível, ou seja,
formar 52. Quem tiver o número maior
fica com as cartas e as reserva em
outro monte. Ganha o jogo quem tiver
mais cartas. Em caso de empate, as
cartas seguintes do monte de cada um
servirão para decidir o ganhador: os
jogadores devem escolher, no próprio
monte, duas cartas para formar o maior
número possível.
Para que a turma compreenda bem
como jogar Batalha da composição, a
primeira rodada pode ser feita coletivamente. Para isso, cada aluno deve receber duas cartas para formar o maior
número que conseguir. Outra estratégia
para apresentar o jogo é escolher duas
cartas e fazer junto com os alunos a
construção de um número, perguntando, por exemplo: “Como podemos
organizar as cartas 3 e 5 de modo a
formar o maior número possível?”. É
importante deixar que a turma fale livremente e monte as possibilidades, por
exemplo, 35 e 53.
Em caso de impasse, você pode
sugerir o uso de algum recurso (como
quadro numérico, calendário ou fita métrica), a fim de que as crianças decidam
qual é o maior. Em seguida, para dar
continuidade ao jogo, peça que cada
aluno forme o maior número com as
cartas que recebeu e conte para o grupo o procedimento utilizado. Depois, todos devem comparar entre si e verificar
2º BIMESTRE
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quem tem o número maior da roda.
Você também pode jogar contra a
classe ou fazer pequenos agrupamentos a fim de explicar as regras de forma
mais particularizada. Se preferir, concilie mais de uma estratégia.
O importante, independentemente
do formato escolhido, é fazer diversos
questionamentos às crianças durante
a apresentação do jogo. Por exemplo:
“Eu tirei 8 e 3. O que devo fazer com
essas cartas?”; “Posso colocar em qualquer ordem?”; “Vocês tiraram o número
maior. O que fazemos agora?”; “Eu tirei
o número maior. O que fazemos com
as nossas cartas?”; “Quem fica com as
cartas depois que as comparamos?”; e
“Quem ganhou o jogo? Como sabemos
disso?”.

Após explicar as regras, promova
diversas partidas para que as crianças possam jogar em duplas. Durante
o jogo, circule pela sala observando
como jogam e como decidem o número
maior. Lembre-se de que os possíveis
impasses e as indecisões podem servir
para discussões ao final das partidas.
Se considerar que o intervalo numérico até 99 é muito alto para a classe,
é possível, por exemplo, restringi-lo e
combinar que os alunos terão o desafio de formar números até 30, até 50
e, para os grupos que já dominam um
intervalo maior do que 100, você pode
desafiá-los a formar o maior número
com três cartas e não com duas. Todas essas variações garantem o atendimento à diversidade de conhecimentos
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X

41

13 e 14 Com essas atividades, a ideia
é propor uma conversa às crianças
de modo que elas comecem a pensar
sobre como a posição dos algarismos
interfere na composição numérica. É
muito importante problematizar as respostas dadas pela turma e levantar e
discutir as hipóteses formuladas.
Na atividade 13, o esperado é que
as crianças discordem de João e, no
momento em que são convidadas a
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contar para os colegas qual combinação fariam com 1 e 4 para formar o
maior número, organize uma roda de
conversa. Assim, elas poderão justificar
e defender a combinação feita.
Durante a discussão coletiva, as
crianças são convidadas a reafirmar
suas hipóteses sobre a comparação
numérica e começar a pensar sobre o
valor posicional. É importante salientar
que a compreensão do valor posicional

e permitem que o jogo seja possível e
desafiador para todos.
Lembre-se de que antes de realizar
as atividades do Caderno do aluno é
importante propor o jogo da Batalha da
composição algumas vezes, pois elas
apresentam problemas vinculados ao
jogo fora das partidas.
Caso perceba que a turma ainda não
compreendeu bem todas as regras,
continue jogando em mais algumas aulas. Você pode formar uma dupla com
os alunos ou fazer grupos pequenos
para que joguem sob sua supervisão.
Se, pelo contrário, a classe já conhece
o jogo e, em poucas aulas, compreendeu o funcionamento, avance e realize as atividades conforme considerar
mais adequado.

não é uma expectativa de aprendizagem para o 1º ano, pois essa característica de nosso sistema de numeração
é complexa. No decorrer de todo o Ensino Fundamental, as crianças vão ter
muitas oportunidades para construir
conhecimentos sobre isso. Nesse momento, o que se espera é que a classe
comece a pensar sobre o tema e elabore algumas conceitualizações.
É essencial, desde as séries iniciais,
trabalhar com o sistema de numeração
decimal em toda a sua complexidade,
considerando-o como objeto de ensino e de aprendizagem que vai passar
por sucessivas definições por parte
das crianças até que compreendam as
regras dele. Por isso, é fundamental
trabalhar com diferentes intervalos da
numeração escrita e dar às crianças a
possibilidade de produzir e comparar
escritas numéricas, bem como buscar
soluções para problemas que envolvam
tais conceitos, até conseguirem argumentar, validar ou rejeitar conhecimentos a esse respeito.
Durante a socialização dessa proposta, você pode lançar para a turma
perguntas como: “Felipe tirou 8 e 2
e formou o número 28. Ele formou o

BATALHA DOS NÚMEROS - CADERNO DO PROFESSOR

maior número? Não? Por quê?”; “Como
ficaria o maior?”; “Quando tiramos duas
cartas, como convém ordená-las? Por
quê?”; “Comparando 43 e 65, João disse que o número maior é 65 porque,
na contagem oral, ele vem depois. O
que vocês acham? Concordam com
ele? Quem pensa diferente? Por quê?”;

e “Alguém usou outro recurso para descobrir o número maior?”.
Muitas ideias interessantes podem
surgir durante a conversa. Por isso, é
importante registrar as respostas. Você
pode usar o mesmo cartaz utilizado na
atividade 4 ou um novo e avaliar as
melhores estragégias para descobrir o

maior número. O registro pode ser fixado na parede da sala para que, pouco
a pouco, as crianças o completem com
novas formulações. Por fim, na atividade 14, é possível e desejável que a turma discorde de Helena, já que com as
cartas 2 e 3 ela pode formar 32, maior
que 23, número formado pela menina.

pág. 12

X

32
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61

53

15 Mais uma vez, o foco da proposta,
é a reflexão sobre a posição que cada
algarismo ocupa em cada número bem
como a comparação entre eles. Note
que este problema é um exemplo de
uma situação que remete ao contexto
do jogo. Porém, ao refletir sobre ele
durante a atividade (o que é diferente
de jogar), as crianças são desafiadas
a explicitar os pensamentos feitos durante as partidas e avançam em suas
conceitualizações matemáticas.
Vale ressaltar que você pode utilizá-lo do modo como está e/ou criar outros problemas semelhantes para pro2º BIMESTRE
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mover tais reflexões e avanços.
A socialização das respostas dadas
nessa atividade é parte importante da
aula porque os alunos podem descobrir
na estratégia usada pelos colegas um

novo recurso para solucionar o problema. Por isso, mais que corrigir as respostas (definindo-as como certas ou erradas) deixe as crianças falarem sobre
suas ideias e formas de resolução.

pág. 13

PARTIDA 1
Qualquer número maior que 82.
PARTIDA 2
Qualquer número maior que 93.
PARTIDA 3
Qualquer número maior que 95.
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

16 Para este desafio, retome as discussões feitas anteriormente com a classe e o cartaz com as principais dicas
e conclusões da turma sobre comparação e ordenação de números. Para
encaminhar a resolução dos itens, você
pode pedir que os alunos, em duplas,
pensem sobre o que conseguiram descobrir e anotem no caderno para depois fazer uma discussão coletiva. Se
preferir, pode fazer de forma coletiva,
pedindo que cada dupla conte para toda
classe qual número pensou em formar,
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pois nesta proposta não há uma única
possibilidade de resposta correta.
Lembre-se de que é muito importante incentivar a participação de todos
durante a socialização e o registro das
informações.
Vale ainda esclarecer que é válido
fazer ajustes mudando, por exemplo,
a grandeza dos números, o enunciado
ou a problematização, considerando o
que observou durante as partidas realizadas nas atividades anteriores e as
especificidades da turma.

PARTIDA 4
Qualquer número maior que 76.
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17 Nesta atividade, o grande objetivo
é encerrar o trabalho com a sequência
didática e validar algumas discussões
sobre as estratégias utilizadas para a
comparação de números e sobre o valor posicional.
A escolha dos algarismos (0, 6 e 7),
assim como nas outras atividades, não
é aleatória. Com eles, o objetivo é fazer
com que as crianças pensem na comparação de números que apresentam o
mesmo algarismo em diferentes posições (67 e 70) e formulem argumentos
para dizer se são maiores ou menores
e o motivo.

Embora essa atividade esteja indicada para ser feita coletivamente, você
pode decidir como considera melhor
propô-la – individualmente, em duplas,
trios ou quartetos – e depois fazer a socialização das respostas com a turma
reunida. Todas as formas de agrupamento apresentam um grande potencial
para discussões.
Considere esse um momento importante do trabalho para avaliar se o grupo consegue usar as mesmas ou novas
estratégias com números de intervalos
diferentes, maiores que 30, 50 e 80,
por exemplo. Também é o momento de

avaliar se a maioria das crianças participa da discussão coletiva, se consegue
recorrer a outros recursos para decidir
qual é o número maior e se não fica estagnada em momentos de dificuldade.
Enfim, busque verificar o progresso da classe em variadas situações e
decida o tempo didático destinado ao
jogo. Lembre-se de que, ao final dessa
sequência didática, é esperado que os
alunos tenham criado estratégias para
comparação numérica, entre elas, de
afirmar que a quantidade e a posição
ocupada pelos algarismos influenciam
para a descoberta do número maior.

Ana Carolina de Jesus Felzemburgh
EM Xavier Marques
2º BIMESTRE
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receitas da bahia
pág. 15

tempo estimado
• Sete aulas.

produto final

• Livro de receitas da turma.

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Explorem os primeiros sentidos das
medidas não convencionais por meio
da realização de receitas culinárias e
da análise das quantidades envolvidas.
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conteúdos

• Resolução de problemas que envolvem
medidas não convencionais de capacidade e massa.
• Resolução de problemas que envolvem
analisar, designar e comparar quantidades dentro do contexto de medidas.

Desde pequenas, as crianças ouvem
falar de medidas e têm contato com
diferentes unidades (tempo, massa e
volume, entre outras). Por isso, é importante que a escola amplie esses conhecimentos do contexto social e proponha problemas com noções iniciais
de medidas não convencionais.
O trabalho com receitas (textos instrucionais) se revela um campo muito
fértil para discussões a respeito de
medidas não convencionais de capacidade e massa. Além disso, por meio
delas, a turma é convidada a pensar sobre os números num contexto diferente
do que está acostumada. Por exemplo,
sobre a relatividade das quantidades
com base no instrumento medidor.
Ao trabalhar com receitas, as crianças também pensam sobre situações
de medição e comparação, relacionando determinado dado numérico com a
quantidade que ele representa. Receitas incluem, por exemplo, 2 colheres
de margarina, 2 xícaras de acúcar e 2
copos de leite. Sabe-se que 2, nesse
caso, representa uma quantidade equivalente a todos os ingredientes. No
entanto, ela varia a depender do instrumento medidor (copo, xícara etc.).
Vale ressaltar que é comum utilizar
nas receitas medidores não convencionais, como os já descritos. Mas é possível medir a massa (o que se costuma
chamar de peso) e a capacidade (normalmente no caso dos líquidos) com
unidades convencionais padronizadas,
como grama e quilograma, mililitro e
litro, respectivamente.

RECEITAS DA BAHIA - CADERNO DO PROFESSOR
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1 a 4 Para introduzir o tema, é proposta
uma conversa sobre as receitas preferidas dos baianos. A ideia é fazer um levantamento dos conhecimentos prévios
dos alunos, observando quais relações
eles já construíram a respeito do assun-

to e o que já sabem sobre isso. Para
tal, leia o enunciado das atividades 1 a
4 para os alunos, certificando-se de que
todos entenderam o que está sendo pedido. Depois, proponha que façam os
registros à sua maneira, ou seja, por

meio da escrita ou do desenho.
É provável que apareça uma variedade de registros: o nome da receita, um
desenho dos ingredientes ou do prato
pronto, do forno, do fogão ou de outros
suportes para preparar o alimento, registros relacionados à quantidade, às
misturas realizadas e aos instrumentos
medidores. Essa diversidade é muito
rica, pois permite que as crianças vejam diferentes formas de representação para o mesmo tema.
Ao final do trabalho, é interessante
organizar uma roda de conversa, retomando as perguntas e deixando que
os alunos contem o que pensaram
para fazer o registro e apresentem sua
produção para o grupo. Para mediar a
conversa, faça perguntas como: “Todo
mundo registrou a receita do mesmo
jeito?”; “Por que você desenhou essas
colheres?”; e “O que elas significam?”,
entre outras que achar pertinente.
É válido também colocar os cadernos no centro da roda e propor uma
apreciação coletiva dos desenhos com
perguntas. Por exemplo: “Quais de vocês desenharam a mesma receita?”;
“Quais ingredientes aparecem mais
vezes nas receitas?”; e “Aparecem instrumentos como colheres, xícaras e
balanças?”. Lembre-se de que o mais
importante é tornar observável para a
turma que, para fazer uma receita, há
um preparo anterior à execução propriamente dita.
É necessário escolher a receita, ler
o texto para descobrir o que será necessário, providenciar os ingredientes,
antecipar quantas porções aquela receita vai render, analisar se será ou não
suficiente para determinada quantidade
de pessoas etc.
Além disso, outros aspectos precisam ser considerados, como separar
os utensílios a ser usados, preparar o
lugar de preparo e conferir se a receita
precisa ir à geladeira ou ser aquecida
no forno ou no fogão. Tudo isso supõe
planejamento e é com base nesse propósito que você deve dar continuidade
à sequência didática.
2º BIMESTRE
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No Caderno do aluno, na primeira
página desta sequência didática, há
imagens de receitas típicas da Bahia.
Esse é um contexto bem interessante
para ser explorado com as crianças,
questionando-as, por exemplo, sobre
quantas dessas receitas elas já experimentaram, quais ingredientes são necessários para prepará-las, se a receita
rende grande ou pequena quantidade.
Outro aspecto a ser abordado durante a discussão do planejamento de uma
receita é a análise sobre como se portar num espaço onde há instrumentos

distintos para cortar, aquecer e acondicionar alimentos. Note que isso não se
configura como uma atividade matemática, mas é um conteúdo procedimental
relevante e um cuidado para assegurar
higiene e segurança.
Propor que as crianças reflitam sobre isso e que o planejamento também
esteja atrelado ao uso do espaço e das
regras e combinados relacionados à segurança é interessante antes de iniciar
o trabalho com receitas.
Lembre-se então de que é preciso
também pensar no que cabe apenas

aos adultos e o que pode ser comum a
todos. Cortar alimentos, abrir latas, mexer com forno e fogão são atividades
que só os adultos podem fazer.
Já situações como lavar alimentos,
misturar e colocar ingredientes em um
vasilhame são tarefas que podem ficar
sob a responsabilidade das crianças.
Por fim, não se esqueça de abordar a
questão da higiene durante o preparo
de alimentos. As mãos e o ambiente devem estar limpos e, se possível,
providencie toucas e aventais para ser
usados por todos.

possam ser adquiridos com facilidade.
É possível verificar na cozinha da escola quais são os itens disponíveis e combinar com a merendeira o dia para a

turma realizar a receita com ela. Apesar
de todos esses cuidados, lembre-se de
que o que está em jogo não é a realização da receita em si, e sim provocar as
crianças para que comecem a pensar
no contexto de medidas com base nos
instrumentos não convencionais que serão usados para medir os ingredientes
como colheres, latas e xícaras.
Algumas sugestões de receitas comuns em Salvador, simples de realizar
e apreciadas pelos alunos: mingau de
milho, lelé, bolo de milho e sequilho.
Antes de propor a elaboração da
receita, vale a pena explorar esse tipo
de texto instrucional com os alunos,
planejando as etapas, verificando os
utensílios necessários para a execução
e os ingredientes, além da data em que
a receita será feita. É necessário ainda
que a turma conheça antecipadamente
os ingredientes, o modo de preparo e
a forma de acondicionamento dos alimentos para que no dia do preparo,
elas já saibam o que será necessário
e como devem preparar a receita. É
importante, ainda, apresentar às crianças alguns exemplos de receitas de
comidas típicas de Salvador. Leia os
textos com elas, mostrando o que é
característico do gênero, evidenciando
as quantidades que aparecem e os instrumentos de medidas.
Antes de executar a receita, também é válido explorar as quantidades e
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5 e 6 Essas atividades propõem fazer
uma receita com a turma. É importante
escolher uma que faça parte do repertório do grupo e que os ingredientes
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as relações com os instrumentos a ser
utilizados para medir os ingredientes.
Converse com a turma, questionando, por exemplo: “Quantas colheres
de margarina usaremos?”; “De quantas
xícaras de açúcar precisaremos?”; e
“Posso usar a mesma medida de açúcar e leite condensado? Por quê?”. Considere lançar outras perguntas levando
em conta as particularidades da receita
eleita. No dia do preparo, organize antecipadamente o ambiente a ser usado
para fazer a receita, separando com
as crianças os ingredientes e os utensílios. Retome o s combinados de segurança e higiene para o uso do espaço.
Lembre-se também da validade de
dividir as tarefas com o grupo sempre
que possível. No momento de separar
os ingredientes, explore as informações numéricas que aparecem em embalagens e rótulos, tornando observável o fato de que, apesar de usarmos o
mesmo número dentro de uma receita,
ele pode ter significados diferentes:
pode ser que ele represente a quantidade de colheres em um item e depois
indique a ordem do passo a passo a
ser cumprido. Essa é uma das maneiras de mostrar as diferentes funções
sociais e os significados dos números

aos alunos. Você pode, por exemplo,
pedir que eles comparem as informações referentes à massa de duas embalagens e questionar, por exemplo,
quanto pesa cada uma e se com base
na informação que consta em cada caixa é possível dizer que uma tem mais
que a outra.
Para que os alunos se aproximem e
se apropriem da experiência do preparo de uma receita, considere organizá-los em grupos menores e combine que
cada um será responsável por determinado passo (como mexer, quebrar os
ovos e colocar o açúcar).
Outro aspecto importante que pode
ser trabalhado é falar sobre questões
relacionadas ao tempo e ao modo de
preparo. Lance questões como: “Por
que precisamos aquecer os ingredientes nessa receita?”; “Por que só misturando os ingredientes não é possível
fazer a receita?”; “Posso deixar os
ingredientes mais tempo no fogo?”; e
“Quanto tempo vai demorar para a receita ficar pronta?”. Indagações como
essas faz com que os alunos tomem
consciência de outros elementos que
também devem ser medidos em receitas culinárias, como o tempo de preparo, o cozimento e o descanso.

Casiane
EM Coração de Jesus
2º BIMESTRE
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X

7 Esta atividade tem o intuito de provocar as crianças para que comecem
a refletir sobre a relação entre ingredientes e as respectivas quantidades.
É importante problematizar com elas
que, no caso da receita de cocada, as
unidades de medidas são várias: lata,
colher de sopa e pacote, mas que há
casos em que é usada a mesma unidade – lata, por exemplo. Você pode
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questionar quais outras formas os alunos conhecem e que são adequadas
para o mesmo fim.
É provável que os alunos falem sobre a balança, um instrumento muito
utilizado. Se possível, leve para a sala
instrumentos convencionais e não convencionais de medidas (como copo de
medidas e uma xícara) e explore-os na
companhia das crianças.

A questão sobre o ingrediente que
será utilizado em maior quantidade é
um problema que vai levá-las a comparar o tamanho do instrumento de
medida (por exemplo, a lata) com a
quantidade de ingrediente que cabe
nele e fazer estimativas. Nesse sentido, começarão a pensar, ainda que
não convencionalmente, em questões
sobre as medidas de capacidade.

RECEITAS DA BAHIA - CADERNO DO PROFESSOR
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8 A ideia é ampliar o repertório da classe com algumas curiosidades. Você
pode ampliar a conversa apresentando
outras possibilidades de medidas convencionais e não convencionais, não
usadas em receitas, mas que servem
para medir. Por exemplo, centímetros,
palmos, passos e pés para medir o

comprimento das coisas. Se considerar interessante, proponha também
uma pesquisa coletiva para investigar a
história das medidas que fazem parte
do dia a dia, onde surgiram e qual é a
importância delas para a humanidade.
Ao trabalhar com unidades de medida não convencionais, as crianças vão

percebendo, pouco a pouco, que medir significa comparar grandezas, mas
que para conseguir realizar medições
exatas é imprescindível ter padrões e
definir os melhores instrumentos para
fazer as medições.
O estudo de grandezas e medidas
desde as séries iniciais do Ensino Fundamental é muito importante não só
por ter relevância social, mas porque
propicia aos alunos situações interessantes, em que é possível articular
diversos campos matemáticos, como
aritmética, álgebra e geometria.

pág. 19

2

3

9 A proposta tem o intuito de fazer os
alunos pensarem nos fatos na ordem
em que eles aparecem. Portanto, concluir que planejar e seguir as instruções,
passo a passo, de acordo com o modo
de preparo faz com que se obtenha o
resultado esperado.
Além disso, retomando a ordem dos
fatos em algumas receitas, observa-se
que há números que não correspondem
a unidades de medidas dos ingredien-

4

1

tes, e sim o que se deve fazer primeiro
e o que vem na sequência.
Nesse caso, os números são usados como memória de posição em seu
aspecto ordinal (primeiro, segundo,
terceiro etc.). Lembre-se que discutir
os números de um mesmo contexto,
mas com significados tão distintos ao
mesmo tempo é importante para que
as crianças notem que, dependendo do
caso, eles têm significados e represen-

tações diferentes.
Para encaminhar a realização da
atividade, peça que a turma observe
as imagens e enumere os quadros de
acordo com os fatos na ordem temporal. Como muitas crianças ainda não
leem convencionalmente, antes de pedir que respondam ao desafio, releia o
modo de preparo da receita, um passo
de cada vez, e depois as etapas na ordem em que aparecem.
2º BIMESTRE
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realizar comparações e, com base nelas, observar a diferença entre as quantidades.
Para realizar a atividade, você pode
providenciar colheres de diversos tamanhos para que os alunos possam explorá-las e realizar testes, fazendo medi-

ções e comparando as quantidades de
cada uma. Para ampliar a discussão,
apresente outros utensílios culinários
de diferentes tamanhos, tais como: panelas, copos, xícaras e canecas, e deixe os estudantes analisá-los também.
A fim de promover reflexões sobre
os utensílios medidores, faça perguntas
como: “Para fazer uma receita, qual
panela é a mais adequada? Por quê?”;
“É possível fazer cinco receitas nessa
panela pequena?”; e “Qual é a mais adequada?”. Explore oralmente a capacidade dos objetos medidores permitindo
que os alunos os manipulem.
Por fim, leia a atividade 11 e solicite
que a classe compare as colheres de
chá e de sopa. Para isso, os estudantes poderão fazer a conferência com as
colheres disponíveis e observar que a
capacidade da colher de sopa é muito
maior que a da colher de chá (que é
maior, por sua vez que a de café). Sendo assim, para obter a mesma medida
de margarina usando a colher de chá
são necessárias mais colheres desse
tipo e não somente duas. Fazer isso
alteraria a quantidade de margarina na
receita de cocada.

não convencionais) e observar em qual
deles cabe maior quantidade de ingredientes. A ideia é que, analisando as

imagens, as crianças consigam realizar
comparações.
Nesse momento, questione-as:
“Será que consigo colocar todo o líquido da jarra dentro de um único copo?
Por quê?”; “Quantos copos será que
consigo encher com uma jarra semelhante?”; “E se a jarra fosse maior, daria
para encher mais ou menos copos que
a anterior?”; e “Quantas xícaras de café
preciso para guardar a mesma quantidade que há na xícara de chá?”. Para
que as crianças possam responder às
perguntas, utilize medidores semelhantes aos das imagens. Assim, a turma
pode fazer medições e comparações.
Por fim, certifique-se de que todos
entenderam a proposta e então, oriente os alunos a circular as imagens com
maior quantidade de ingredientes.

X

10 Esse desafio leva as crianças a fazer comparações entre medidores não
convencionais (colher de sopa e colher
de chá) para decidir qual possui a maior
e a menor capacidade para medir alimentos. Ou seja, ao observar os dois
modelos de colheres, os alunos devem

pág. 20

11 O propósito desta atividade é dar
sequência à comparação de objetos
diferentes (instrumentos de medidas
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12 Leia o quadro para aproximar os alunos da festa de São João, relacionando-a com receitas juninas. As curiosidades
podem contribuir com as atividades seguintes dessa sequência didática e com

as pequisas sobre receitas juninas. É interessante pedir que as crianças acompanhem a leitura e falem o que sabem
sobre o São João, costumes e suas comidas preferidas nessa época.

Iasmyn
EM Casa da Providência
2º BIMESTRE
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6
2
2

13a, b e c A atividade visa explorar as
relações entre as quantidades envolvidas em uma e duas receitas. Depois
de retomar a quantidade de ingredientes necessários para uma receita, os
alunos têm o desafio de encontrar a
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quantidade referente a duas. Para isso,
precisam dobrar as quantidades de todos os ingredientes, ou seja, não basta
aumentar apenas o amendoim, pois o
resultado não ficaria tal como é o esperado.

Antes que a turma comece a ler a
tarefa, faça perguntas como: “Se aumentarmos apenas a quantidade de
leite condensado, é possível fazer duas
receitas? Por quê?”. Lembre-se também
de ler o enunciado e se certificar de
que todos entenderam o que é para ser
feito. Enquanto as crianças trabalham,
circule pela sala a fim de auxiliar quem
precisa de ajuda e observar como elas
resolvem o problema.
Na atividade 13a, as crianças devem
compreender que é necessário dobrar
a quantidade de todos os ingredientes.
É esperado que falem sobre aumentar
a quantidade de ingredientes. Se julgar
necessário e for possível, faça uma receita e dobre somente a quantidade de
um ingrediente para ver o que acontece. Ao final, para que a receita dê certo,
complete com os demais ingredientes
na proporção correta e converse com
a turma: “Se dobrarmos apenas a quantidade de um ingrediente a receita dará
certo?”. Em 13c, é desejável que os
alunos reflitam que para fazer duas receitas é necessário aumentar todas as
quantidades de ingredientes na mesma
proporção.
A relação com o dobro de quantidades é um desafio grande para as crianças. Por isso, se considerar que a proposta é muito complexa para o grupo, é
possível propor a realização do desafio
coletivamente, no quadro. Depois da
discussão entre todos e o alcance de
um consenso sobre a quantidade necessária de ingredientes, os estudantes
podem copiar os números no Caderno
do aluno.
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Faltaram 5 pedaços.

Sobraram 3 pedaços.

14 A proposta tem como objetivo fazer
os alunos resolverem problemas em
que precisam analisar as quantidades
de pedaços que a receita rendeu e se
foi possível todos os alunos receberem,
ao menos, um pedaço.
No item a), a quantidade de pedaços é menor que a de alunos e por isso
ficam faltando 5. Para resolver esse
problema, as crianças lançam mão de
estratégias pessoais e é bem provável que apareça grande variedade de
registros: desenhos dos doces e dos
alunos, símbolos (como pauzinhos e
bolinhas) para representar o cálculo
envolvido e representações numéricas.
O mesmo deve acontecer com as
respostas do item b). No entanto, a
quantidade de pedaços envolvida no
problema é maior que a quantidade
de crianças. Por isso, é possível que
todos comam o doce e ainda sobrem
três pedaços.
Lembre-se de que como os alunos
ainda não são leitores convencionais, é
essencial ler o enunciado em voz alta
para eles e tirar todas as dúvidas para
que, em seguida, eles possam realizar
a atividade individualmente.
Quando todos terminarem de resolver o desafio, oriente que compartilhem as estratégias encontradas. Isso
possibilita que os alunos formulem hipóteses, validem e comuniquem o que
fizeram, procedimentos extremamente
importantes na aprendizagem matemática. Com isso, as crianças ampliam os
conhecimentos com base na troca com
os colegas, além de observar que para
resolver problemas é possível trabalhar
de diversas formas.
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X

15 A atividade propõe o desafio de descobrir quantas receitas é possível fazer
com a quantidade de ingredientes indicada. Se antes os alunos precisavam
apenas dobrar as quantidades de ingre-
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dientes para conseguir duas receitas,
agora precisam estabelecer relação
entre a quantidade de ingredientes das
duas receitas para saber quantas receitas a classe fez. Ou seja, observar que

na receita original é preciso utilizar 3
ovos e que na receita feita pelas crianças foram utilizados 6. Pode ser que os
estudantes calculem mentalmente 3 +
3 (2 X 3) para formar 6 ovos ou 6 – 3 =
3 (6/2). Essa última estratégia é bem
mais complexa e difícil de ser encontrada.
Para encaminhar a resolução do desafio, leia o enunciado em voz alta, observe se todos entenderam a proposta
e proporcione uma roda de conversa
depois. Nesse momento, é possível observar distintas estratégias colocadas
em cena e selecionar aquelas que gostaria de discutir com a turma.
O foco da atividade é analisar a
quantidade de ingredientes, então, é
interessante anotar as conclusões das
crianças no quadro de acordo com o
que cada uma delas falar. Dessa maneira, fica mais evidente para os alunos
por meio de desenhos, símbolos ou
até mesmo de números, a questão de
aumentar a receita, o grande objeto de
análise da atividade.
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16 Esta atividade, bem como as próximas, apresenta a possibilidade da
elaboração de um livro coletivo com receitas juninas. No item a, a ideia é que
as crianças levem o Caderno do aluno
para casa, contem para os familiares
sobre as atividades que têm realizado,
pesquisem com elas uma receita típica

de festa junina e apresentem opções
para compor o livro.
Ao encaminar a atividade, conte para
as crianças a ideia de fazer o livro de receitas e converse sobre quais comidas
elas costumam comer nas festividades
juninas. Isso vai ajudá-las a entender
que esses pratos, apesar de ser con-

sumidos em outras datas, são comuns
durante as festas em questão. Como
essa é uma atividade de pesquisa, lembre-se de planejar um tempo maior para
que os estudantes possam realizar a
pesquisa em casa e conseguir a receita
para o dia combinado.
Depois de estipulada a data do retorno da lição de casa com a receita,
certifique-se de que todos fizeram a
pesquisa. Caso seja necessário, deixe
algumas receitas disponíveis para as
crianças que, por algum motivo, não
conseguiram realizar a proposta. Assim, elas podem escolher uma das receitas para fazer parte do livro.
No item b), os alunos devem observar a receita que pesquisaram em casa,
encontrar e circular, dentre as opções
apresentadas no Caderno do aluno, os
ingredientes que necessitam para fazê-la. Você pode propor que, depois de
realizado o desafio, eles comparem os
cadernos e contem quantos ingredientes foram circulados.
Como essa é uma atividade que
exige a leitura de receitas e as crianças, de maneira geral, ainda não são
leitoras convencionais nesse momento, é importante agrupá-las conforme
as orientações para as atividades de
leitura, previstas no Caderno do professor de Língua Portuguesa do segundo
bimestre e propor que tentem ler a receita, mesmo que não o façam convencionalmente.
Pode ser que muitas, como pesquisaram a receita com os familiares,
saibam de memória alguns dos ingredientes e por isso vão precisar de sua
ajuda apenas para conferir e observar
se não está faltando nenhum. É bem
provável que os estudantes consigam
localizar as quantidades, porém, dificilmente vão saber dizer a qual ingrediente correspondem. Por isso, sua ajuda
é fundamental. Novamente é preciso
avaliar a melhor forma para encaminhar
a proposta – fazer as crianças trabalharem em grupos pequenos é uma opção
interessante.
2º BIMESTRE
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17 A atividade tem como objetivo fazer
com que os alunos decidam e selecionem as receitas que farão parte do
livro. Lembre-se de que, ao escolher
as receitas com as crianças, é importante analisar a viabilidade de realizar
cada uma delas, considerando o espaço disponível na escola, o acesso aos

ingredientes e aos utensílios de cozinha. Lembre-se também de conferir se
a receita é apropriada para crianças:
o prato a ser produzido é saudável? A
execução do passo a passo oferece algum risco para elas?
Além disso, leve em conta que provavelmente haverá receitas repetidas

NOME DA RECEITA

ou muito parecidas, portanto, apenas
uma delas é o suficiente.
Para a votação, organize em um cartaz uma tabela, conforme o exemplo,
com os nomes das receitas e a quantidade de votos. Essa é uma boa situação de contagem, de comparação de
quantidades com sentido e, também,
de análise de dados em tabelas, um
dos objetivos previstos para o 1º ano
no eixo tratamento da informação.

VOTOS

QUANTIDADE TOTAL DE VOTOS

BOLO DE FUBÁ

IIIIIII

7

ARROZ-DOCE

IIIIIIIIIII

11

CURAU

IIIII

5

PAMONHA

III

3

PÉ DE MOLEQUE

IIIIIIIIII

10

RECEITAS MAIS VOTADAS:
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18 Nessa atividade, a ideia é que a turma produza um livro de receitas. Reunidos em duplas, trios ou grupos, os
alunos têm de dividir as funções para
organizar as quantidades dos ingredientes e a escrita de uma ou mais receitas
(analise o que é viável).
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Lance mão de algumas estratégias,
como pedir que as crianças copiem a
receita em um papel entregue por você
dividido da seguinte forma: no terço superior, um retângulo é destinado para
que sejam desenhados os ingredientes
e indicadas as quantidades da receita.

O espaço restante é reservado para a
escrita do nome da receita, dos ingredientes e do modo de preparo. Outra
possibilidade é você digitar o texto e
pedir que cada grupo complete com
as quantidades e/ou o nome dos ingredientes. Com esse material, as crianças
produzirão o livro coletivo de receitas
que cada uma poderá levar um dia para
casa e compartilhar com a família. Se
possível, faça cópias de cada receita e
dê um exemplar para cada criança.
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19 Com essa atividade, a ideia é que
os alunos desenhem os ingredientes no
espaço destinado para tal. Isso vai permitir a uma criança que ainda não seja
leitora convencional também saber as
quantidades envolvidas com base nesse tipo de registro.
Retome o que foi feito até o momento e pergunte: “Uma criança que
ainda não sabe ler conseguiria separar

os ingredientes da receita sozinha?”; e
“Será que a imagem pode ajudar?”. Sugira que os alunos desenhem os ingredientes para ajudar identificá-los. Outra
possibilidade é fazer uma pesquisa em
jornais e revistas e utilizar recortes
para compor o material. Analise o que
é mais viável.
Organize os grupos de acordo com
as divisões anteriores e combine o que

cada estudante deve fazer. Depois de
prontos os registros, compartilhe com
a turma o que cada um dos grupos fez
para que todos possam ver como ficou
cada uma das páginas.
Por fim, monte o livro. Se for possível, tire uma cópia de cada página,
uma para cada um dos alunos, ou confeccione um único volume. Ele pode ficar na biblioteca da sala ou da escola.
Você pode fazer um rodízio para que as
crianças o levem para casa e possam
fazer as receitas com os pais. Lembre-se de organizar capa, sumário, página
de agradecimentos, dentre outros elementos, para compor um bom livro de
receitas.
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20 Entregue o livro, deixe que manipulem e diga a eles que poderão levá-lo
para casa e ficar com ele por uma
semana. Assim, vão poder fazer as re-

ceitas com os familiares. Combine que
caso alguém faça alguma das receitas,
vai compartilhar a experiência com os
colegas da classe.
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21 A atividade encerra a sequência didática. Com ela, os alunos têm a oportunidade de refletir e organizar o que
aprenderam sobre medir quantidades.
Ou seja, a ideia é realizar uma pequena
sistematização dos saberes apreendi-

dos referentes aos conteúdos ligados
a medidas não convencionais.
Antes de pedir que realizem a proposta, leia o enunciado em voz alta e
analise se todos entenderam o desafio.
Durante a atividade, é interessante que

você ouça os estudantes e organize o
que eles formularam durante a conversa. Essa é uma boa oportunidade para
observar o que de fato ficou bastante
presente e claro para as crianças ao
medir quantidades.
Além dessa proposta, faça perguntas para ajudá-los a explicar o que
aprenderam. Você pode retomar algumas atividades, orientando os alunos a
voltar a consultar o livro e observar o
que fizeram.
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juntar, acrescentar, tirar e comparar
pág. 26

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Avancem no que diz respeito aos
conhecimentos que possuem relação
com os primeiros sentidos de somar
e subtrair ligados às seguintes ações:
reunir, agregar e tirar.
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tempo estimado
• Oito aulas.

introdução

Durante muitos anos, se acreditou
que para aprender as quatro operações (adição, subtração, multiplicação
e divisão), as crianças deveriam ser
ensinadas primeiramente a realizar

essas contas por meio do algoritmo
convencional, para só depois resolver
problemas que as envolvem. Por isso,
muitas vezes, ao propor problemas a
elas, antes mesmo de pensar sobre
o modo de resolução, elas costumam
perguntar: “É de mais ou de menos?”,
se mostrando preocupadas só em definir qual operação usar para chegar à
resposta. Outra crença comum quando
tratamos do ensino das operações é
que os problemas de adição, por exemplo, sempre estão ligados às ações de
acrescentar e ganhar e, os de subtração, de tirar e perder.
Hoje existem pesquisas didáticas
que caminham noutra direção e mostram que os significados que as crianças constroem acerca dessas operações e os procedimentos de resolução
que utilizam estão fortemente ligados
aos contextos que lhes são oferecidos
para pensar.
Outro avanço importante, baseado
nas pesquisas e investigações do estudioso francês Gérard Vergnaud sobre
os campos conceituais, mostra que os
problemas de estrutura aditiva são todos aqueles que precisam de adições
e subtrações e esses não podem e/ou
não devem ser trabalhados de maneira
isolada, pois pertencem a um mesmo
campo conceitual. Assim, essa teoria
rompe com a ideia (diferentemente do
que se acreditava até então) de que adição e subtração são operações opostas ou conflitantes. Muitas vezes, é
possível resolver um problema utilizando uma ou outra operação. O mesmo
acontece com o campo conceitual multiplicativo, que engloba as operações
de multiplicação e divisão.
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1 e 2 Esta sequência didática propõe
problemas do campo aditivo em torno
de uma mesma situação: um dia de
passeio no Parque Metropolitano de
Pituaçu, com o propósito de que, com
base nas reflexões sobre os procedimentos utilizados em cada um deles,
os alunos possam avançar nos conhecimentos sobre os primeiros sentidos
de somar e subtrair ligados às ações
de reunir, agregar e tirar. Foram escolhidos problemas que envolvem transformação (positiva e negativa), comparação e combinação de medidas.
O propósito das atividades é apresentar o contexto para o qual os problemas foram planejados. A ideia é conversar com as crianças sobre o parque, as
atividades que lá acontecem, quem já o
visitou e do que mais gostou.
Para iniciar, é interessante fazer

um diagnóstico inicial com problemas
do campo aditivo a fim de identificar o
que os alunos já sabem e as estratégias que utilizam. Para tal, proponha,
por exemplo, dois problemas apenas,
como os sugeridos abaixo, explicando
que a turma deverá resolvê-los utilizando as estratégias que considera mais
adequadas.
1. Joana foi com a família ao Parque de
Pituaçu. Foram 5 adultos e 6 crianças.
Quantas pessoas foram ao parque?
2. A mãe de Joana fez 10 sanduíches
para levar ao parque, mas no caminho,
as crianças comeram 3. Quantos sanduíches sobraram?
Entregue meia folha de papel para
que os alunos possam regristrar o que
considerarem necessário para resolver
os problemas propostos. Se por acaso
algum deles, no momento da resolu-

ção, registrar só o resultado, questione
sobre como pensou para que você entenda em qual estratégia ele se apoiou.
As principais estratégias utilizadas
pelos estudantes, nesse momento do
1º ano, giram em torno de desenhos
(representando a própria situação que
o problema narra), pauzinhos (registrando as quantidades que aparecem no
problema), sobrecontagem (colocando
um número que aparece no problema e
contando a partir dele) e ainda cálculo
mental (usando resultados de que eles
já dispõem de memória, como conhecimentos sobre os dobros, por exemplo,
5 + 5 = 10, então 5 + 6 = 11.
Se considerar oportuno, organize as
informações sobre os procedimentos
utilizados pelas crianças em uma tabela, como os exemplos que seguem.
Isso vai ajudar a ter clareza dos conhecimentos já construídos pela classe e
permitir intervenções e agrupamentos
mais ajustados.
As duas tabelas são boas para organizar os dados e permitem dar maior
visibilidade aos conhecimentos de que
as crianças já dispõem sobre o campo
aditivo. Escolha a que prefere usar.
2º BIMESTRE
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Exemplo de tabulação 1
NOME E QUANTIDADE DE ALUNOS

PROCEDIMENTO UTILIZADO
Desenhos
Pauzinhos
Se apoia em resultados que conhece para calcular
Sobrecontagem (contar a partir de um dos números dos
problemas)
Outros

Exemplo de tabulação 2
Problema: Joana foi com a família ao
Parque de Pituaçu. Foram 5 adultos e 6
crianças. Quantas pessoas foram?
Aluno

Procedimento

Resultado

JOÃO

Desenhou a família no parque

Errado

PEDRO

Desenhou cada pessoa e contou

Certo

MARIA

Fez 5 + 6 pauzinhos e depois somou

Certo

PAULA

Escreveu 5 e contou 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Certo

JOSÉ

Usou procedimentos de cálculo como 5 + 5 = 10 e 10 + 1 = 11

Certo

Gustavo Lapa Brandão
EM Lagoa do Abaeté
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págs. 27 e 28

Há 12 crianças brincando no parque.

21 crianças foram pegas durante a brincadeira.

Eles levaram ao todo 25 balas.

32 crianças participaram do passeio.

3 Os problemas da atividade envolvem
a combinação de medidas, isto é, são
combinadas duas quantidades para dar
origem a uma terceira. Isso apresenta o
desafio de considerar a primeira quantidade e agregar a segunda. É provável
que a maioria das crianças, nesse momento do 1º ano, vai se apoiar na con-

tagem (desenhando a cena ou fazendo
pauzinhos).
É proposto que os estudantes resolvam os desafios ora individualmente,
ora em duplas. A escolha dessas duas
maneiras de resolução tem como propósito incentivar o aparecimento de
diferentes estratégias e de momentos

de trocas e discussões entre a classe.
Lembre-se de que é importante
propor os problemas aos poucos, no
máximo dois por aula. Não é aconselhável apresentar todos ao mesmo tempo porque isso faz com que os alunos
não tenham tempo para refletir sobre a
estratégia utilizada nem tampouco socializá-la com os colegas. Além disso,
é essencial lê-los em voz alta e dedicar
tempo para comentar o contexto dele,
verificando se há algo que as crianças
não compreenderam. Esclareça que
há diferentes maneiras de buscar a
resposta: cada uma pode resolver a
questão como achar melhor e anotar
o que considerarem necessário para a
resolução. Se julgar necessário, você
pode oferecer materiais de contagem a
algumas crianças para apoiar a realização dos cálculos.
Enquanto a turma trabalha, circule
pela classe, respondendo a dúvidas,
observando como os alunos estão resolvendo e selecionando os procedimentos a ser discutidos posteriormente. Não informe nem dê nenhuma pista
sobre o tipo de cálculo que resolve o
problema para que os alunos desenvolvam procedimentos próprios.
Depois de as crianças resolverem
as tarefas, organize um momento de
socialização das estratégias utilizadas.
Você pode pedir que os alunos que
resolveram de maneira diferente (com
contagem, sobrecontagem ou utilizando números) compartilhem a estratégia
com a turma, mostrando-a no quadro.
Peça que expliquem como pensaram,
descrevendo o passo a passo, e organizaram os registros. Para alguns, o
fato de explicitar as estratégias (seja
oralmente ou no quadro) é um grande
desafio e por isso mesmo eles vão precisar de sua ajuda. Você pode contribuir
pedindo que contem como pensaram
enquanto você faz o registro no quadro.
É fundamental considerar que o momento de compartilhar as estratégias é
riquíssimo e deve ser feito em todas as
aulas desta sequência didática.
2º BIMESTRE
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págs. 29 e 30

Ele tem 18 bolinhas agora.

Ele ficou com 9 figurinhas.

Ela tem 5 balas agora.

Ele ganhou 5 bolinhas.

Chegaram 8 crianças.

4 a 8 As atividades propõem a transformação de quantidades (aumentam ou
diminuem). Os números selecionados
não foram escolhidos de forma aleatória: facilitam a resolução das questões
com cálculo mental apoiado no domínio
do repertório aditivo ou no conhecimento sobre o sistema de numeração.
O problema 4 pede que o aluno descubra o estado final (tinha 10, ganhou
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8, ficou 18). Nessa situação, ocorre
uma transformação das quantidades
no tempo. No início (estado inicial),
Davi tinha 10 bolinhas de gude. A transformação (positiva porque sua coleção
aumentou) faz com que depois ele tenha 18 bolinhas de gude (estado final).
Nesse caso, o sentido da adição não
é muito complexo para as crianças do
1º ano.

Os problemas 5 e 6 envolvem uma
transformação negativa. Pedem que
o aluno descubra o estado final. Esse
tipo de desafio também não costuma
apresentar grandes dificuldades para
as crianças, pois o sentido de subtração envolvido é um dos primeiros a ser
construído: perdeu e a quantidade que
tinha diminuiu.
Já o problema 7 apresenta um desafio maior, embora envolva uma transformação positiva, isto é, a quantidade
inicial de bolinhas de gude aumenta e
a pergunta recai sobre qual transformação ocorreu. Sabe-se a quantidade
inicial, a quantidade final e quer se saber quantas bolinhas Helena ganhou. A
busca pela transformação é muito mais
complexa para as crianças. É comum,
por exemplo, que as crianças resolvam
esse tipo de problema somando os dois
valores que aparecem no enunciado (10
+ 15 = 25), chegando a um resultado
incorreto. Algumas crianças identificam
o estado final com a transformação e
dizem que Helena “ganhou 15” no total.
Têm dificuldade em reconhecer o que
está sendo perguntado. Por outro lado,
por se tratar de números baixos, é possível que algumas crianças utilizem procedimentos de contagem para resolver
o problema. Isto é, contem do 10 ao
15 (10, 11, 12, 13, 14 15).
A ideia de propor que os estudantes
resolvam a questão em grupos é, justamente, para abrir espaço de conversa
sobre o que está sendo perguntado.
Não é esperado que os alunos
consigam acertar logo na primeira
tentativa, e sim que sejam desafiados
a usar os conhecimentos de que dispõem para resolver outros problemas
mais complexos. Para organizar esses
agrupamentos (o ideal é que tenham,
no máximo, quatro crianças por grupo), considere as estratégias que os
alunos utilizam (desenham a situação,
fazem pauzinhos, usam números e resolvem mentalmente) e procure reunir
os que resolvem problemas de diferente maneiras. Essa forma de trabalhar
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vai enriquecer a discussão e oferecer
um campo fértil para o momento de
socializar as estratégias. Trabalhar em
grupos não é uma tarefa fácil, sobretudo, para crianças pequenas. Sendo
assim, faça alguns combinados antes,
por exemplo: todos devem pensar juntos para resolver a questão e só depois

registrar, cada um em seu caderno;
todas as ideias dadas precisam ser
consideradas; todos precisam ouvir as
sugestões dos colegas do grupo antes
de decidir por uma estratégia.
Após os grupos resolverem o item 7
(mesmo que não consigam acertá-lo),
convide-os a contar como pensaram,

págs. 30 e 31

Participaram mais crianças no pedalinho.

Pedro. Ele tem 3 bolinhas a mais.

A irmã tem 3 anos de diferença de Mariana.

A equipe azul fez 2 gols a mais.

9 a 12 Desde pequenas, as crianças
são convidadas a comparar coleções
(a união de duas ou mais quantidades).
Na sequências didáticas propostas no
Caderno do aluno do primeiro bimestre,
elas puderam vivenciar com as sequências Jogo do tabuleiro e Coleções situa-

ções que desafiavam a comparar coleções para estabelecer qual tinha maior
quantidade de elementos.
À medida que desenvolvem o conhecimento sobre os números, elas podem
determinar qual é maior e se tornam
capazes até de calcular a diferença

compartilhando com a classe.
Por fim, o problema 8 também envolve uma transformação positiva com
a incógnita na transformação e tem
como objetivo oferecer a possibilidade
de as crianças enfrentarem novamente
a mesma classe de problema e, assim,
aprimorar suas estratégias.

entre duas coleções. No problema 9,
as crianças têm apenas o desafio de
dizer em qual atividade no parque há
mais crianças, sem calcular a diferença
entre elas.
Os problemas de 9 a 12 convidam a
turma a pensar sobre a comparação de
números e quantidades. Os de comparação são mais complexos: envolvem
uma relação estática, isto é, não existe
uma transformação, a quantidade não
muda. No 1º ano, propõe-se apenas
uma aproximação com eles, de modo a
provocar os alunos a pensar em caminhos para resolvê-los.
Para muitos deles, inicialmente,
é difícil entender a relação mais que.
Normalmente, assim que identificam a
palavra mais decidem somar os valores apresentados no problema. Será
interessante se isso acontecer com
alguém, pois abre espaço para discussão sobre o sentido de a mais. Um
encaminhamento que pode contribuir é
tentar reconstruir o problema oralmente. Converse com as crianças: “Vejam
o que está sendo questionado no problema: qual dos dois tem mais bolinhas
de gude e quantas a mais. O problema
não pergunta quantas bolinhas eles têm
juntos”. Essa explicação ajuda a turma
a manter o foco em identificar quem
tem mais, para estabelecer a diferença. Você pode oferecer materiais de
apoio para os cálculos, mas deixe as
crianças criarem as próprias estratégias de resolução.
Os quatro problemas envolvem distintos contextos (lazer, anos, pontos,
bolinhas) e a ideia é que os alunos, com
2º BIMESTRE
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um um longo trabalho com problemas
dessa natureza, aprendam a interpretar
expressões que fazem parte da natu-

reza de cada um e a estabelecer relações entre a linguagem cotidiana e os
modos de formular os enunciados.

pág. 32

Ele perdeu 3 figurinhas jogando.

13 As atividades visam discutir procedimentos de resolução para um mesmo problema. Nesse momento, a ideia
é dar um passo além na resolução de
um problema de transformação negativa com a incógnita no meio.
Avançar nos modos de resolução
dos tipos de problema que as crianças
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podem lidar exige um trabalho contínuo, intencional e específico. Considerar os problemas do campo aditivo
como objeto de ensino significa trabalhar com sua amplitude e diversidade.
Inicialmente, as crianças vão ter dificuldades para resolver alguns. Contudo,
quanto mais oportunidades tiverem

para pensar sobre eles e tentar resolvê-los, mais vão aprender.
Observe que, em vários problemas,
foi proposta, em primeiro lugar, a resolução individual, para abrir espaço a
inúmeros procedimentos de resolução
e diferentes respostas para o mesmo
problema. Se todas as crianças resolvessem o problema de imediato e do
mesmo jeito, seria constatado que elas
apenas estão aplicando uma técnica.
Depois da resolução individual da
atividade, é proposta uma fase de
trabalho coletivo. Nesse momento,
são compartilhados os procedimentos utilizados. É importante provocar
um debate para analisar as diferentes
respostas e depois vale estabelecer
algumas convenções sobre as estratégias mais eficazes. É esperado que os
estudantes comecem a se dar conta de
que nem sempre o desenho é a melhor
estratégia: algumas vezes é trabalhoso
demais desenhar toda a situação e na
hora de resolver a questão propriamente dita eles acabam se perdendo.
No item a) é esperado que as crianças percebam que Janaína desenhou
12 livros, depois riscou 5 e contou os
que sobraram para encontrar a resposta 7. Já Clara escreveu os números de
1 a 12, contou os 5 que ficaram na
biblioteca, depois circulou os demais
que foram emprestados e chegou na
resposta 7.
No item b), as crianças são convidadas a escolher um dos procedimentos
e experimentá-lo para resolver a questão. Com isso espera-se desestabilizar
aquelas que ainda resolvem os problemas contando nos dedos ou desenhando e abrir um campo para que pensem
em outras estratégias, experimentem-nas e validem-nas como mais econômicas e eficazes.

construir com figuras geométricas
pág. 33

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Relacionem algumas características
das figuras geométricas: formas, lados
retos e curvos e número de lados.

as características das figuras: formas,
lados retos e curvos e número de lados.
• Exploração e análise das figuras geométricas com base na observação, na
descrição de suas características e nas
relações existentes entre as figuras.

conteúdos

tempo estimado

• Resolução de problemas envolvendo

• Sete aulas.

No caderno do primeiro bimestre,
foram trabalhados problemas espaciais
na sequência didática Trajetos na escola. Agora, a proposta é propor desafios
geométricos para que as crianças reflitam sobre as propriedades das figuras
e estabeleçam relações entre elas.
Desde bem pequenas, elas encontram boas oportunidades para resolver
problemas relacionados ao espaço
ideal não apenas como representação
do entorno mas também como um
espaço geométrico que já tem características definidas. Sabe-se que os
alunos aprendem quando têm bons
problemas para resolver e, no caso do
trabalho com geometria, não é diferente. É preciso fornecer situações que os
convidem a observar atentamente as
particularidades de figuras e corpos
geométricos, caracterizando-os, descrevendo-os e aproximando-se cada
vez mais das propriedades deles.
Tradicionalmente, o ensino da geometria já esteve muito apoiado na nomenclatura das figuras e distante de
oferecer aos estudantes problemas
que enfocassem a análise das propriedades.
Nessa sequência didática, as crianças terão a oportunidade de resolver
problemas geométricos no contexto de
cópias de figuras e no estabelecimento de relações entre as características
delas. Serão propostas situações para
que discutam com toda turma ou com
os colegas sobre tais propriedades,
tenham de selecionar dentre várias figuras as necessárias para reproduzir
outras configurações geométricas e,
depois, comprová-las por meio da superposição.
2º BIMESTRE
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1 e 2 Para a realização da primeira atividade, é interessante organizar a classe em grupos de quatro crianças e colocar no centro da mesa uma bandeja
com as figuras geométricas, que estão
no anexo do Caderno do aluno, página 55. Depois, lançar o desafio: cada
aluno deve preencher os dois desenhos
em seu caderno, usando as figuras disponíveis na bandeja. É importante que
as figuras geométricas da bandeja estejam misturadas para que as próprias
crianças tenham que selecioná-las a fim
de preencher os desenhos 1 e 2. É possível que, inicialmente, elas escolham
as figuras mais conhecidas como círculo, quadrado e triângulo. Nesse caso,
você pode dar a dica para que usem
mais de uma figura para preencher os
desenhos.
Após os alunos terminarem de preencher os desenhos, seria importante
organizar uma conversa em torno da
atividade e com base na pergunta 2:
“Você conseguiu preencher todas as
figuras?” e questioná-los sobre o que
deu certo e o que não deu na atividade, se foi difícil, quais espaços não
puderam ser preenchidos e o que mais
aconteceu. Além disso, proponha uma
exposição dos desenhos.

quer saber mais?
• O capítulo 8, Geometria nas séries iniciais do ensino
fundamental 1: problemas de seu ensino e para o seu ensino,
do livro Ensinar Matemática na educação infantil e nas séries iniciais: análise e
propostas, de Mabel Panizza e colaboradores, Ed. Artmed, discute o que significa
fazer geometria na escola, possibilidades e desafios.
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3 Nesta atividade, a ideia é agrupar
as crianças em quartetos novamente,
dando a elas uma nova tarefa: copiar
uma configuração dada como modelo.
É interessante dar os mesmos encami-

nhamentos da atividade 1, colocando
uma bandeja com as figuras que os
alunos de cada grupo terão recortado.
Contudo, dessa vez, eles vão ter de enfrentar dois desafios. Primeiro, encon-

trar formas para preencher o modelo
geométrico dado e, depois, reproduzir
a mesma figura, colando-as ao lado do
desenho original.
Vale a pena realizar a tarefa coletivamente no quadro pelo menos uma
vez, desenhando uma configuração
diferente das apresentadas no Caderno do aluno. Peça que a turma ajude a
preenchê-la com as figuras disponíveis
na bandeja. Desse modo, os estudantes poderão compreender melhor o
desafio proposto e realizá-lo com mais
tranquilidade no próprio caderno.
Para compor os quartetos, pense
nos agrupamentos com cuidado. Para
essas atividades é necessário que
cada grupo tenha crianças que consigam recortar bem para ajudar os colegas. Caso as figuras fiquem muito mal
cortadas, a realização e a finalização
dessa e de outras atividades serão prejudicadas.
Quando as crianças terminarem de
reproduzir os desenhos no Caderno
do aluno, é interessante socializar as
produções e discutir com elas quais
as estratégias utilizadas, provocando-as a pensar, por exemplo, se todas
perceberam a posição e a localização
corretas das figuras. Pergunte também
quem conseguiu reproduzir exatamente a mesma figura dada no modelo e
peça que todos explicitem o modo que
pensaram para resolver o problema. É
provável que nesse momento os estudantes comecem a utilizar vocabulário
geométrico. Você pode ajudá-los fazendo perguntas e introduzindo na discussão algumas palavras do repertório da
linguagem geométrica – por exemplo,
número de lados retos, curvos, semelhanças e diferenças entre as figuras.
2º BIMESTRE
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X

X

4 Assim como nas propostas anteriores, essa tem como objetivo aprofundar
a reflexão sobre as figuras geométricas, especialmente, a relação existente entre quadrados e retângulos.
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Para isso, discuta com os alunos
que algumas figuras podem ser compostas por outras. Por exemplo, um
quadrado pode ser formado por retângulos ou por quadrados menores.

Agrupar as crianças em duplas para
a realização da proposta é uma estratégia potente, pois favorece o intercâmbio de ideias, o confronto de hipóteses e os avanços nas análises sobre
as propriedades das figuras. É dessa
maneira que as crianças são colocadas
na condição de protagonistas na elaboração de conceitualizações a respeito
de quantos retângulos são necessários
para cobrir o quadrado.
É importante levantar todos esses
aspectos, pois com base neles as
crianças conseguirão se aproximar das
propriedades das figuras geométricas.
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X

5 e 6 As tarefas apresentam novos desafios: a reprodução e a comparação
de um quadrado com base na análise
de algumas características. Copiar
e comparar não são atividades que
podem ser resolvidas apenas olhan-

do e desenhando. Elas provocam as
crianças a reparar em características
e semelhanças para assim conseguir
copiar as figuras de maneira idêntica.
Na atividade 5, é esperado que os
alunos não consigam reproduzir o qua-

drado exatamente igual ao apresentado. Isso é muito bom, pois vai provocar
uma excelente oportunidade para que
eles analisem o que precisam considerar a respeito das características da
figura a fim de conseguir copiá-la da
maneira mais próxima possível. Por
exemplo, é preciso considerar a quantidade de lados e de quadradinhos que
a figura ocupa no papel quadriculado, a
posição deles e como se cruzam, dentre outras questões.
Na atividade 6, é importante chamar
a atenção dos estudantes para algumas características que João e Pedro
consideraram (por exemplo, os quatro
lados) e as que eles não consideraram
(o tamanho do quadrado e um dos lados inclinado), inviabilizando a reprodução idêntica da figura.
Sobre o item b), caso considere interessante, produza um cartaz para ser
fixado na parede da sala, com as dicas
que as crianças derem para fazer cópia de figuras. O registro pode fornecer
pistas importantes sobre o que elas já
aprenderam sobre as figuras geométricas e em que ainda precisam avançar.
É esperado que os alunos digam
que João desenhou um dos lados do
quadrado inclinado e maior que o quadrado modelo e que Pedro desenhou
um retângulo. Sobre as dicas, a turma
pode mencionar contar os quadradinhos para saber melhor o tamanho do
quadrado e marcar em que lugar começa e termina o quadrado.
2º BIMESTRE
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cálculos no farol da barra
pág. 38

tempo estimado
• Seis aulas.

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Explorem os primeiros sentidos da
proporcionalidade direta por meio de
estratégias pessoais para resolver os
problemas do campo multiplicativo.
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conteúdos

• Resolução de problemas que envolvam
o campo multiplicativo.
• Problemas que envolvam os primeiros
sentidos da proporcionalidade direta.

Durante muito tempo, acreditou-se
que para as crianças compreenderem
os sentidos da multiplicação, primeiramente precisavam aprender a adição,
pois a multiplicação estava sempre relacionada à soma de parcelas iguais.
Com isso, problemas envolvendo a
operação só apareciam no 3º ano do
Ensino Fundamental, quando os alunos
já tinham aprendido a adição e a subtração. O enfoque dado aos problemas de
multiplicação eram baseados sempre
no ensino do algoritmo da multiplicação, a famosa conta de vezes. Nunca
eram oferecidos espaços para que as
crianças pudessem, antes de formalizar a técnica, compartilhar suas ideias
a respeito do campo multiplicativo. Felizmente, muitos estudos e pesquisas
têm sido feitos a esse respeito e hoje
sabe-se que, desde muito cedo, as
crianças já pensam sobre os sentidos
da multiplicação ainda que não tenham
aprendido a operação.
Resolver problemas do campo multiplicativo aproximando os alunos de
seus primeiros sentidos por meio de
estratégias pessoais é uma escolha
didática importante. Mas quais são
bons problemas para as crianças do
início do Ensino Fundamental pensarem
sobre a multiplicação? Um exemplo
interessante são os problemas que envolvem a proporcionalidade direta: “Um
pacote tem 5 figurinhas. Quantas figurinhas há em 4 pacotes?”. Para resolver
um desafio como esse, os alunos do
1º ano ainda que não tenham clareza
da operação a ser realizada, vão trabalhar com ideias como: a (5) x b (4)
= c (20), sendo que a corresponde ao
número de figurinhas em cada pacote,
b ao número total de pacotes e c ao
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número total de figurinhas em todos os
pacotes. Como se vê, é uma relação
proporcional que pode ser compreendida da seguinte maneira: quando uma
das variáveis aumenta, a outra aumenta proporcionalmente à primeira.
Nessa sequência didática, a proposta é que as crianças tenham boas
oportunidades para pensar sobre os
primeiros sentidos da multiplicação e
da proporcionalidade direta, por meio
de recursos pessoais e de diferentes formas de registro, como os que
aparecem abaixo. Eles foram feitos
por crianças de 7 e 8 anos e revelam
conhecimentos importantes sobre proporcionalidade direta.
O mais importante no trabalho com
o campo multiplicativo é que ao longo
da escolaridade as crianças tenham

boas oportunidades para ampliar, progressivamente, seus conhecimentos a
respeito desse campo conceitual.
Os registros apresentados levam
os alunos a refletir sobre as diferentes
formas de representar um mesmo problema. Um trabalho de análise coletiva
permite que eles ampliem o repertório
e percebam, pouco a pouco, que há diferentes modos de resolver o mesmo
problema. Alguns são mais eficazes,
econômicos e organizados. Pode ser
até mesmo que o problema esteja correto do ponto de vista numérico, mas o
resultado não corresponda ao que foi
pedido – como ocorre no último exemplo: o aluno fez 4 + 5 = 9, o que está
correto, porém não é a resposta para
o problema enfrentado.
Analisar os erros que as crianças

cometem também é uma estratégia
importante para a construção dos conhecimentos, já que não se tratam de
erros aleatórios. Existem pensamentos
e organizações por trás deles e que
devem ser considerados, pois promovem a reflexão e possibilitam trocas
entre os estudantes de modo a fazê-los
avançar nas hipóteses em busca por
soluções.
As propostas apresentadas no Caderno do aluno desafiam os alunos a
resolver problemas com proporcionalidade direta diante de um contexto de
compras na Praia do Farol da Barra.
O tema foi escolhido por se tratar de
um lugar importante para a história de
Salvador e oferecer situações provavelmente já vividas pelas crianças do 1º
ano.

2º BIMESTRE

47

pág. 39

João Gabriel Honorato Costa
EM Parque São Cristóvão
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págs. 39 e 40

Mariana levou 9 brinquedos.

3 A atividade têm como propósito oferecer o primeiro problema para que as
crianças pensem sobre proporcionalidade direta. Com base nos modos de
resolução apresentados por elas, você
pode identificar o que a turma já sabe e
propor novas situações para que os es-

Criança/Estratégia

tudantes pensem sobre as séries proporcionais. Então, para que eles possam refletir sobre proporcionalidade
direta, proponha os problemas e peça
que resolvam lançando mão de estratégias pessoais. É importante ler em voz
alta o enunciado e conversar com os

Soma os números
que aparecem na
questão sem pensar na
proporcionalidade 3 + 3

Representa
quantidades
com desenhos,
agrupando-as

alunos sobre o que eles entenderam.
Se considerar que os números são baixos demais, você pode aumentá-los de
modo a tornar a proposta mais desafiadora. Caso julgue-os altos demais, é
possível alterá-los também.
Lembre-se de que no 1º ano é muito
comum as crianças utilizarem desenhos como estratégia para representar
os cálculos envolvidos. No entanto, é
possível que outros recursos apareçam, como a utilização de pequenos
cálculos de adição. Considerando as
diferentes estratégias que aparecerem,
organize uma tabulação para fazer um
diagnóstico inicial, como o exemplo
abaixo, destacando os procedimentos
utilizados por cada um.

Soma os números
tantas vezes quanto Resolve a questão
aparecem
mentalmente
(3 + 3 + 3)

JOÃO
PEDRO

X
X

MARIA

X

PAULA

Com base na tabulação, você pode
acompanhar os avanços nas estratégias utilizadas e planejar melhor os
agrupamentos, garantindo boas parcerias e circulação de conhecimentos.

X

Após a resolução do problema, um
bom encaminhamento é organizar momentos de discussão coletiva sobre
a diversidade de procedimentos, ampliando os recursos dos alunos.

Na atividade, aparece a ideia de que
se em cada saco a menina guardou 3
brinquedos e se ela tem 3 sacos, precisa usar a multiplicação 3 (brinquedos)
X 3 (sacos) = 9 (brinquedos).
Mirella dos Anjos Ribeiro
EM Maria Constância Moraes de Carvalho
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Eles gastarão 8 reais.

Gastariam 16 reais para comprar 4 cocos.

4 Com esta atividade, os alunos são
convidados a pensar novamente na
proporcionalidade direta e a analisar os
dados do problema, levando em conta
um contexto real envolvendo o sistema
monetário. É importante ler o problema em voz alta e conversar com eles
sobre o que entenderam do que está
sendo pedido.
Depois de explorar oralmente os
dados encontrados, proponha que eles
solucionem individualmente a atividade. Nesse momento, circule pela sala
e observe como as crianças resolvem
os problemas. É muito provável que
utilizem recursos semelhantes ao do
problema 3 (ou seja, se apoiem em
desenhos, registros numéricos, representação por bolinhas, pauzinhos, desenho da própria situação que o problema coloca etc.).
Nesta questão, a proporcionalidade
direta aparece na quantidade de cocos
e o preço deles. Ou seja, para um coco
gastam-se 4 reais, para dois cocos
gastam-se 8 reais, para três cocos
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gastam-se 12 reais e assim por diante.
Os itens a) e b) apresentam dois desafios, inicialmente: os estudantes devem
pensar sobre 4 (reais) x 2 (crianças)
= 8 reais. Em seguida, refletir a respeito do dobro disso, considerando a
hipótese de que os pais de Luísa e André também vão tomar água de coco.
Para resolver esse segundo desafio, os
alunos podem recorrer às mesmas estratégias do primeiro, mas você pode
provocá-las a pensar na possibilidade
de usar os conhecimentos de que já
dispõem sobre o dobro.
Quando os estudantes terminarem
de resolver os problemas, é interessante selecionar alguns registros diferentes para compartilhar e explorá-los
com a classe. Explique para a turmaque os escolheu para que, juntos, possam analisar as diferentes estratégias
que apareceram diante da resolução
de uma mesma problemática.
Durante a discussão coletiva, quando as crianças forem convidadas a comunicar aos colegas como elaboraram

os registros, é interessante fazer perguntas como: “Alguém fez parecido?”;
“Vocês conseguem entender e explicar
o que o colega fez?”; “O que seus colegas entenderam foi realmente o que
você pensou?”; “Como você fez para
resolver o problema?”; e “Agora que
vimos todas as estratégias, alguém
complementaria ou mudaria o registro
que fez?”.
Isso ajuda a turma organizar e selecionar aquilo que cada um quer contar
ao outro, bem como aprimorar as próprias estratégias. Também vale a pena
pedir que as crianças reproduzam no
quadro o que fizeram no Caderno do
aluno. Assim, a resolução fica mais visível e serve de base para complementar
a fala delas. Outra alternativa é realizar
uma roda de conversa para apreciação
dos cadernos, na qual todos mostram
o que fizeram e como pensaram.
Especificamente a respeito da
pergunta “Agora que vimos todas as
estratégias, alguém complementaria
ou mudaria o registro que fez?”, você
pode dar a oportunidade de os alunos
completar os registros ou anotar outra
estratégia que acharam interessante.
Esse tipo de situação possibilita que
eles retomem o que fizeram e comparem e ampliem a forma de registrar
para além do que conseguiram organizar individualmente.
Situações coletivas permitem trocas
entre os alunos e os fazem recuperar
o que registraram. Também ajudam a
comunicar aos colegas o que quiseram
representar com o registro, validando
as hipóteses ao compará-las com as
dos outros e ampliando o olhar. Nesse
momento, as crianças consideram o
que os colegas observaram, que pode
ser diferente do que elas viram, mesmo
que ambas as soluções sejam válidas.
Ao término da conversa, considere
ampliar o campo numérico e propor
mais desafios. Por exemplo: “E se chegasse um grupo com 10 pessoas para
tomar água de coco? Quantos reais as
pessoas gastariam?”.
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6 reais
9 reais
12 reais
15 reais

5 Neste desafio, o objetivo é que as
crianças continuem refletindo sobre
proporcionalidade direta no contexto
do sistema monetário. Após conversarem coletivamente sobre os preços
do queijo coalho e como poderiam
resolver o problema, proporcione um
momento para que possam analisar
a tabela em branco, com apenas as
quantidades. Explore-a, perguntando o
que os alunos acham que ela significa
e como poderiam preenchê-la de modo
que fiquem claras as quantidades de
queijo e os preços que seriam pagos.

pág. 41

Cada um ganhará 2 castelos.

6 O problema apresenta o desafio de
pensar na relação existente entre a
quantidade de crianças e de castelos
feitos para chegar à resposta. É um
contexto de repartição em que a multiplicação pode servir como um ponto
de apoio para a resolução.
Por exemplo, em vez de dividir 6

castelos por 3 crianças, outra possibilidade de resolução é desenhar 3 crianças e ir colocando um castelo para
cada uma até chegar aos 6. É importante discutir com a turma como cada
um pensou para resolver a questão e
socializar as diferentes estratégias que
aparecerem.
2º BIMESTRE
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págs. 41 e 42

Dois caranguejos têm 20 patas.

Ela tem de levar 12 lanches.

52

MATEMÁTICA - 1º ANO

7 e 8 Nas duas atividades, a ideia é
compartilhar duas estratégias de resolução muito utilizadas pelas crianças
do 1º ano, colocando-as em discussão
para que a turma pense a respeito e
identifique que há caminhos mais econômicos do que outros e, com base
nisso, comece a experimentá-los.
É importante organizar um momento de discussão com os alunos sobre
as duas maneiras de solucionar o problema, o que eles conseguem identificar, o que acham que cada uma das
crianças da atividade pensou e o porquê. Se considerar interessante, pode
apresentar, além das duas estratégias,
outras que já apareceram na classe ou
em outras turmas de modo a ampliar
o olhar dos estudantes sobre os diferentes jeitos de resolver uma questão.
Na atividade 7a, é esperado que os
alunos digam que Paula desenhou três
equipes e colocou 5 crianças em cada
uma. João foi somando 5 + 5 + 5 e
chegou a 15. Na 7b, provavelmente,
alguns vão afirmar que o jeito mais rápido é o de João, porque não é necessário desenhar.
Depois de explorar e discutir bastante as resoluções de Paula e João, na
atividade 8 a ideia é convidar os alunos
a experimentar uma das estratégias e
resolver os problemas propostos. Discuta com a turma qual das duas possibilidades é a mais econômica, o motivo
e, novamente, provoque os estudantes
a pensar em outras estratégias que
poderiam ser usadas para resolver as
questões.

CÁLCULOS NO FAROL DA BARRA - CADERNO DO PROFESSOR
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1

3

4

10

A sequência 1 aumenta de 1 em 1 e a sequência 2 aumenta de 2 em 2.

9 e 10 Na atividade 9, a ideia é que as
crianças, ao tentar descobrir o segredo das sequências numéricas, reflitam
sobre as escalas ascendentes começando com a contagem de 1 em 1 e
passando para a de 2 em 2 e, na atividade 10, consigam compartilhar os
conhecimentos nos quais se apoiaram.
Para que isso ocorra de modo satisfatório, é importante organizar as duplas
de acordo com a proximidade de conhecimentos. Assim, você possibilita
um diálogo entre os pares de modo a
formularem ideias acerca do desafio
encontrado.
As duplas podem ser feitas com
base nos dados levantados nos problemas resolvidos até esse momento e
na tabulação dos dados no diagnóstico
inicial. Cada criança deve contar ao colega de dupla como fez para descobrir
o segredo de cada sequência. Vale a
pena anotar, durante a realização da

proposta, o que os alunos dizem. Isso
vai fornecer elementos para fazer uma
análise dos conhecimentos que eles já
construíram e quais precisam ser focos de investimento.
Após a conversa em duplas, é interessante propor que as crianças
validem suas ideias a respeito de
quanto as sequências aumentaram.
Para isso, organize um momento de
socialização. Atente para este ponto:
as crianças precisam ter claro que
nas sequências elas estão somando
em escalas diferentes: na primeira, o
número anterior + 1 e na segunda, o
número anterior + 2. Pode ser que
algumas também observem que, da
direita para a esquerda, os números
vão diminuindo, respectivamente, –1
e – 2. Avalie se é possível conversar a
respeito com a classe ou somente nas
duplas que de fato observaram essa
regularidade.
2º BIMESTRE
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1

3

4

10

11 O desafio é continuar as escalas ascendentes até um dado número (10 e
20). É interessante encaminhar a resolução do desafio fazendo com que elas
trabalhem nas mesmas duplas formadas na atividade 10.
Pode ser que algumas duplas tenham mais facilidade para resolver as

6

7

8

9

12

14

16

18

questões. Nesse caso, amplie o intervalo numérico até, por exemplo, 30 ou
50. Pode também ocorrer que para outras duplas, no início de reflexões dessa natureza, seja necessário diminuir o
intervalo numérico. Decida o que fazer,
caso a caso, conforme o que sabe sobre as crianças.

pág. 43

12 Para encerrar a análise realizada
em dupla pelos alunos sobre de quanto
em quanto as sequências 1 e 2 aumentaram, proponha uma discussão coletiva para que eles comuniquem aos
colegas as estratégias que utilizaram
ao completá-las.
Esse é um momento interessante
para validar o que descobriram. É bem
provável que as respostas sejam pare-

54

MATEMÁTICA - 1º ANO

cidas. No entanto, também é possível
que a forma como as crianças fizeram
os registros não esteja completa ou
compreensível por todos. Por isso,
esse fechamento é tão importante: de
alguma maneira, ele torna possível retomar o que os alunos fizeram e possibilita uma pequena institucionalização
dos estudantes diante dos saberes envolvidos na atividade.

QUEM CONSEGUE FORMAR 10? - CADERNO DO PROFESSOR

quem consegue formar 10?
pág. 44

material

• Seis jogos de cartas com números
de 1 a 9 para cada grupo de 2 a 4
alunos. Cada carta deve medir 5 por 5
centímetros, no mínimo, e ser confeccionada com papel-cartão, cartolina ou
outro material resistente, sem desenho
ou pista que indique a quantidade registrada.

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Avancem nos conhecimentos sobre
as somas que resultam 10, conseguindo construir um repertório inicial
de cálculos referentes à adição de um
algarismo.

conteúdos

• Resolução de problemas que envolvem
somas do tipo a + b = 10.
• Construção de repertório de cálculos
memorizados.

tempo estimado
• Seis aulas.

O objetivo do trabalho com os alunos no decorrer do ano e dos investimentos realizados nas propostas de
cálculo mental é fazer com que eles
construam um repertório de cálculos
mentais de somas que dão 10 para,
posteriormente, fazer novas generalizações importantes para cálculos com
números maiores, como 7 + 3 = 10 e
70 + 30 = 100.

2º BIMESTRE
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1 Essa atividade foi pensada para que
os alunos conheçam o jogo e compreendam as regras e os desafios que
serão propostos. É um momento oportuno para fazer um diagnóstico inicial
sobre quais cálculos eles já construí-
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ram na memória. Para tal, faça uma tabulação, conforme a tabela da página à
direita. Use-a para registrar os procedimentos de cálculo das crianças.
O diagnóstico inicial contribui muito
para identificar os conhecimentos e os

avanços da turma no decorrer da sequência. Cada professor pode escolher a
melhor maneira de realizá-lo e em quais
momentos é importante retomá-lo e ou
realizar novos diagnósticos.
Para jogar Quem consegue formar
10? é possível organizar a classe em
quartetos, duplas ou propor que a classe toda jogue contra você.
Nesta atividade, como será a primeira vez que os alunos vão jogar, experimente propor o jogo coletivamente. Organize uma roda de conversa e convide
quatro alunos para jogar. Combine que
os demais devem observar as jogadas
para, ao final do jogo, conversar sobre
a partida. Depois, explique que a turma
vai jogar em duplas ou quartetos.
É essencial realizar a leitura compartilhada das regras e abrir espaço para
que as crianças exponham as dúvidas,
além de avaliar se é necessário fazer
algum ajuste ou uma flexibilização nas
regras de modo à torná-las mais claras
e compreensíveis.
Pelo fato de esse ser o primeiro
contato com o jogo, é provável que os
alunos demorem um pouco para fazer
os cálculos, mas esse é um momento
importante para colocar em discussão
com toda a classe quais são as melhores estratégias para calcular. Possivelmente, os estudantes vão se apoiar na
contagem dos dedos, um a um.
É interessante, inclusive, que essa
estratégia apareça para que aos poucos os alunos consigam abandonar estratégias menos econômicas e passem
a lançar mão das mais rápidas e eficazes. Por exemplo, a sobrecontagem
(quando conseguem calcular a partir
de um número, sem ter de contar um
a um) e o cálculo de memória (como 5
+ 5 = 10).
Após jogar algumas partidas coletivamente, você pode propor um novo
desafio: jogar em grupos menores (de
quatro a seis alunos), sendo que, a
cada partida, um dos alunos do grupo
pode assumir o papel de juiz, controlando os números formados e checando
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se os colegas conseguiram formar 10.
Para definir quem será o juiz, as crianças podem fazer um sorteio com as
próprias fichas. Quem tiver a de número mais alto fica com a responsabilidade. Outras opções: escolher de acordo
com a ordem alfabética de nomes ou
determinar que quem vencer a partida
será o juiz da próxima. É importante
que todos tenham a chance de atuar
como jogador e juiz e que a segunda
tarefa não fique nas mãos de um aluno.
Você pode optar por realizar a primeira partida com as crianças organizadas em duplas, trios ou quartetos,
mas para isso é preciso planejar os
agrupamentos. O critério principal para
Nome do aluno
JOÃO

formar os grupos deve considerar os
conhecimentos matemáticos de que
as crianças dispõem de modo que seja
possível um bom intercâmbio de ideias
e avanços na elaboração das estratégias de cálculos individuais e coletivos.
Como esse é um jogo em que os
alunos precisam calcular, é interessante colocar em um mesmo grupo crianças que contam um a um (nos dedos
ou fazendo tracinhos) com as que utilizam a sobrecontagem. Essa diferença
de procedimento pode ser uma riqueza
para ambas: as primeiras têm a chance
de considerar um dos números (em vez
de contar um a um) e somá-lo ao outro,
realizando a sobrecontagem e assim

Conta nos dedos

Utiliza a
sobrecontagem

PAULA
LUCAS

Calcula
mentalmente

Cálculos que já
sabe de memória

X

7+3

X

PEDRO
MARIA

resolvendo o problema de maneira
mais rápida. As outras, que utilizam a
estratégia de sobrecontagem, poderão
validar seu modo de resolução e tentar
novas formas de contar.
Avalie quantas vezes você considera necessário propor o jogo coletivamente e, quando achar oportuno,
siga adiante nesta sequência didática.
É importante compreender que quanto
mais as crianças puderem jogar, melhor. Assim, além de se apropriarem
das regras, elas vão estabelecendo
relações entre os números que podem
formar 10. Com isso, poderão fazer
os cálculos de maneira cada vez mais
eficaz.

X
X

5+5
X

8+2

Filipe Rogaciano
EM Irmã Dulce
2º BIMESTRE
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2 Com esta atividade, as crianças
são desafiadas a registrar o valor das
cartas retiradas no jogo e marcar na
tabela apenas as que somam 10. A
ideia é que elas joguem Quem consegue formar 10? em pequenos grupos
novamente (ou duplas ou trios), mas
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tendo de trabalhar com a tabela. Todos
devem preencher a sua.
Possivelmente, será a primeira vez
que elas terão contato com o registro
de informações em tabelas simples.
Por isso, é interessante realizar uma
partida coletivamente com o preenchi-

mento da tabela no quadro e conversar
com a turma sobre a organização das
informações e para que elas vão servir. No final dessa partida, as crianças
devem conferir as tabelas e identificar
quantas vezes conseguiram formar 10
e quem foi o vencedor do grupo.
Também pode ser interessante ter
um juiz para ajudar a conferir se as somas das cartas estão corretas e se os
alunos conseguiram preencher a tabela
com as informações das cartas. Vale
ressaltar que a interpretação de dados
em tabelas é um conteúdo previsto no
eixo tratamento da informação, e explorar os dados que aparecerão nas linhas
e na coluna das somas é de grande valia para os estudantes compreenderem
esse recurso como uma boa ferramenta para organizar dados.
O ideal é que a atividade seja realizada em etapas: primeiro as crianças
jogam, preenchem a tabela e depois
analisam coletivamente os dados registrados, conversam sobre o que pode
ser observado nas linhas e colunas e
só em seguida devem responder oralmente às perguntas e preencher no
Caderno do aluno as respostas para os
itens a), b), c) e d) da atividade 2.
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3 Após jogar a partida e cada um preencher sua tabela, você pode propor
uma retomada da atividade 2 em que
as crianças devem, com base nos registros feitos, identificar os cálculos
mais fáceis e os mais difíceis e justificar por que os consideram assim. Se
essa discussão for realizada de forma
coletiva, desenhe um quadro como o
da atividade 2 no quadro e vá preenchendo com os alunos. Possivelmente,
alguns vão discordar algumas vezes,
dizendo que cálculos que são difíceis
para a maioria não são para eles.
Esse é um momento enriquecedor
da atividade, pois permite que as crianças conversem e argumentem sobre
o que torna um cálculo mais fácil ou
mais difícil. É esperado que os alunos
digam, por exemplo, que 5 + 5 é um
cálculo fácil, pois vão se apoiar em um
cálculo que já têm de memória. Em

contrapartida, podem julgar que 5 + 8
é mais difícil, pois precisam contar um
a um para chegar à resposta.
É interessante propor perguntas
sobre como fizeram para decidir os
cálculos fáceis e difíceis, por que os
consideraram fáceis ou difíceis, de maneira coletiva, e deixar que as crianças
respondam oralmente para depois registrá-las.
É esperado e desejável que as crianças digam que julgaram fáceis os cálculos que tinham números menores e
os que sabiam de memória e difíceis os
que tinham números maiores e os que
precisavam contar nos dedos.
Você pode socializar as respostas
escrevendo em um cartaz e organizando uma lista dos cálculos fáceis e
dos cálculos difíceis. O material deve
funcionar como uma fonte de consulta
e, por isso, deve ficar exposto na sala,

em um lugar a que as crianças tenham
fácil acesso. No decorrer da sequência, não se esqueça de atualizá-lo com
os avanços na aprendizagem delas: os
cálculos que inicialmente se mostram
mais difíceis devem passar para a coluna dos fáceis.
Organizar momentos de debates e
discussões entre as crianças, como
nessa proposta em que são convidadas a falar sobre os cálculos fáceis e
difíceis, tem se mostrado um campo
bastante fértil para a aprendizagem da
Matemática. As discussões durante e
ao final das atividades envolvem muito
mais do que uma mera explicitação dos
caminhos e ou das escolhas que foram
tomadas. Elas geram confrontos entre
as estratégias e instâncias potentes
para reflexões e argumentações acerca do conhecimento que se pretende
construir.
2º BIMESTRE
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X

• Apenas Luísa e Helena conseguiram formar
10. Gabriela formou 12.
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia exemplos à direita.

4 e 5 A proposta destas atividades
é que, com base nos conhecimentos
construídos até esse momento da
sequência didática, as crianças comecem a formular justificativas sobre as
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somas que dão 10 e, por meio da análise das somas incorretas, consigam
identificar, por exemplo, que em 8 +
3 há 1 a mais e por isso não se forma
10. Isso não é algo observável para os

• Apenas Luísa e Helena conseguiram formar
10. Gabriela passou de 10.

alunos de imediato. É preciso chamar
a atenção deles com perguntas como:
“Por que não foi possível formar 10? O
que aconteceu?”; e “O número formado
é maior ou menor do que 10? Quantos
a mais ou a menos?”.
Assim como as atividades anteriores, as propostas 4 e 5 também têm
esse propósito: que as crianças consigam, aos poucos, validar seus conhecimentos sobre as somas que resultam
10. É interessante agrupar a turma em
duplas tendo como critério os conhecimentos de que cada aluno dispõe sobre os cálculos e as estratégias que utiliza. As duplas devem conversar sobre
as somas e, somente após chegarem a
uma conclusão, registrar as respostas
no Caderno do aluno. Dessa forma, a
interação será favorecida tal como a
circulação de conhecimentos.
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4
2
5
7
3

6 O desafio é a turma realizar os cálculos para formar 10 considerando o
valor da primeira carta. Você pode propor que os estudantes trabalhem em
duplas e preencham juntos a coluna
em branco. Formar duplas favorece a
discussão sobre quais são as possíveis
cartas para formar 10 e faz com que,

desse modo, as crianças coloquem em
jogo os conhecimentos a respeito dessas somas. Em duplas, elas também
podem discutir sobre o valor da segunda carta de que precisam para preencher a tabela antes de fazer a tarefa.
Ao final da atividade, é interessante
organizar uma roda de conversa para

que todos contem como foi realizá-la e
o que pôde ser observado. Vale ainda
retomar a lista de cálculos fáceis e difíceis (discutida na etapa anterior) para
verificar quais estiveram presentes no
desafio e quais poderiam passar da coluna dos difíceis para a dos fáceis.
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X

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia abaixo.
• Porque 5 + 3 é menor do que 10.
• Porque 5 + 3 é igual a 8.

7 a 10 Os problemas propostos foram
escolhidos como mais uma possibilidade para as crianças pensarem sobre os
cálculos que somam 10 e ampliar o repertório de cálculos memorizados sem
ter de recorrer à contagem. Você pode
escolher como e quando propô-los às
crianças e qual é a melhor maneira
para encaminhar os desafios (individualmente, em duplas, trios ou grupos menores).
2º BIMESTRE
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4

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

3+7
6+4
9+1

pág. 50

11 O objetivo da proposta é fazer uma
sistematização dos conhecimentos
construídos pelas crianças durante
a sequência didática. Para isso, você
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pode organizar uma lista com o que
elas aprenderam e dicas para calcular
mais rápido as somas que formam 10,
bem como os cálculos que são mais

fáceis ou mais difíceis. A lista pode ser
elaborada coletivamente no quadro ou
em um cartaz e depois copiada pelos
alunos ou xerocopiada para ser colada
no caderno.

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR

Atividades de avaliação
As atividades a seguir têm como propósito retomar algumas das discussões
ocorridas no decorrer do trabalho com
as sequências didáticas do segundo
bimestre, ampliar reflexões, resgatar
ideias das crianças, avaliar avanços e
identificar novos focos de investimento.
Como muitos alunos do 1º ano ainda
não leem nem escrevem com autonomia, é preciso que você leia cada uma
das atividades, pergunte se entenderam o que é para ser feito, acompanhe
a realização delas e esclareça as dúvidas que surgirem. Quando terminarem
de realizá-las, você poderá recolher os
cadernos ou destacar essas páginas,
analisar que conhecimentos matemá-

ticos eles já construíram e identificar
que aspectos ainda precisam ser trabalhados. Uma sugestão é pôr o nome
das crianças em uma tabela e assinalar
quais das atividades elas conseguiram
realizar com êxito e autonomia e em
quais ainda precisaram de ajuda e de
que tipo (compreender a proposta, resolver o problema em si, registrar suas
ideias). Isso fará com você tenha um
panorama do que elas sabem e possa
retomar alguns conteúdos no terceiro
bimestre com a turma ou alguns alunos
que precisam de mais ajuda.
Note que o objetivo da avaliação não
é atribuir nota aos estudantes, classificando-os, e sim identificar o que aprenderam com as sequências trabalhadas

e obter informações para os conteúdos
que precisam ser revisitados.
Observe que nas propostas sugeridas há atividades variadas e que trabalham com diferentes eixos da Matemática (números, operações, espaço e
forma e medidas). Você pode escolher
como é melhor propô-las: na ordem em
que se apresentam, um eixo de cada
vez, ou variando os eixos, com uma
questão de cada dois eixos por aula.
As crianças não devem fazer todas as
atividades no mesmo dia: isso poderá
sobrecarregá-las e inviabilizar a realização da tarefa. Você pode, por exemplo,
trabalhar com apenas duas propostas e
deixar a terceira para a aula seguinte,
quando focará em mais duas.
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Qualquer número maior
que 8.

Qualquer número maior
que 15.

Qualquer número maior
que 20.

1 e 2 A proposta das atividades é fazer a comparação entre números, colocando-os em relação, a fim de pensar

qual é o maior e o menor. Essa é uma
situação comum nas partidas do jogo
Batalha dos números. Antes de propô-

-las, retome algumas partidas do jogo
realizadas com as crianças para que
elas compreendam melhor o sentido
dos desafios.
É possível que alguns alunos precisem de portadores numéricos (como
calendário, quadro numérico e fita métrica) para resolver as atividades. Se
isso acontecer, não há problema em
oferecê-los, avaliando como as crianças fazem para encontrar os números
e compará-los.
Se considerar que para a classe os
números das atividades são muito altos, é possível alterá-los. Para as crianças que ainda dominam um intervalo
menor, proponha números menores e,
para aquelas que já compreenderam
algumas regularidades do sistema de
numeração, apresente números mais
altos, maiores que 20, 30 e 50. Assim,
as atividades poderão ser realizadas
por todas as crianças em diferentes
momentos da aprendizagem e você vai
ter clareza do que elas já sabem e do
que ainda precisam aprender.
2º BIMESTRE
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X

X

X
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51

3 Com esta atividade, o que está em
jogo é a reflexão sobre a posição que
cada algarismo ocupa no número bem
como a comparação entre eles. Este é
um problema desafiador e que remete

Isabele da Conceição Gonçalves
EM Educador Paulo Freire
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73

a situações vivenciadas pelas crianças
nas partidas do jogo Batalha da composição. Assim como nas atividades 1
e 2, se considerar que para algumas
crianças esses números estão além

ou aquém das possibilidades delas, é
possível escolher outros de forma que
a atividade se torne mais interessante,
possível ou desafiadora para elas.
Para tornar a proposta mais compreensível para os estudantes, é importante ler em voz alta o enunciado
e os números. Se, porventura, alguém
não conseguir escrever o maior número, não há problema e não é necessário corrigi-lo, pois essa situação é um
diagnóstico sobre o que os alunos já
aprenderam e vai fornecer indícios sobre quais números eles já reconhecem
e quais ainda não leem com autonomia.
Além disso, vai contribuir com o planejamento das próximas atividades envolvendo o sistema de numeração escrito
a ser trabalhadas no decorrer do ano.
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15 crianças estão brincando no parque.

Ela tem 5 adesivos agora.

4 e 5 O primeiro problema envolve a
combinação de medidas, ou seja, são
combinadas duas quantidades para dar
origem a uma terceira, o que apresenta o desafio de considerar a primeira
quantidade e agregar a segunda. Esse
tipo de questão favorece o uso de procedimentos de contagem e de adição.
Como explicado na sequência didática
Juntar, acrescentar, tirar e comparar,
o sentido da adição, nessa proposta, é

simples, pois envolve apenas a ideia de
acrescentar e é facilmente reconhecido pelos alunos do 1º ano.
O problema 5 propõe a transformação de quantidades (elas aumentam e
diminuem). É preciso descobrir o estado final (tinha 11 e ganhei 10 = 21).
Isso quer dizer que houve transformação positiva porque a coleção de figurinhas aumentou: o estado inicial 10
passou para 21 no estado final.
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Ela conseguiu 15 figurinhas.

Cada um ganhará 2 sanduíches.

Possivelmente, a maioria das crianças, neste momento do 1º ano, vai se
apoiar na contagem (desenhando a
cena ou fazendo pauzinhos). Algumas
podem realizar o cálculo de memória
(considerando que 10 – 5 é igual à 5).
É importante ler o problema em voz
alta e dedicar algum tempo para comentar o contexto dele, verificando se
há algo que os estudantes não compreenderam. Esclareça que há diferentes
maneiras de buscar a resposta e que
por isso cada um pode resolvê-lo como
achar melhor.
Procure observar as estratégias utilizadas e o quanto os alunos avançaram
em relação aos primeiros problemas
resolvidos no início da sequência didática Cálculos no farol da Barra.
Se você considerar que para algumas crianças os números dos problemas estão além ou aquém das possibilidades delas, é válido escolher outros
de forma que as atividades se tornem
mais interessante, possíveis ou desafiadoras para todos.

6 e 7 Aqui, o objetivo é retomar discussões realizadas na sequência didática
Cálculos no farol da Barra. A questão
6 desafia as crianças a pensar na relação de proporcionalidade direta entre a
quantidade de pacotes e de figurinhas:
se a quantidade de pacotes aumenta,
a de figurinhas também. Já a questão
7 apresenta um contexto de repartição
em que a multiplicação pode servir
como ponto de apoio para a resolução.
Por exemplo, em vez de dividir 8 sanduíches por 4 crianças, outra forma
de solucionar é desenhar 4 crianças e
ir colocando um sanduíche para cada
uma até chegar aos 8.
2º BIMESTRE

65

Possivelmente, a maioria das crianças, nesse momento do 1º ano, vai se
apoiar em desenhos para resolver os
problemas. Mas algumas podem começar a pensar em somas sucessivas
(como 5 pacotes com 3 figurinhas cada
um = 3 + 3 + 3 + 3 + 3). O importante
é analisar como elas estão começando
a entender as ideias do campo multiplicativo e as noções de proporcionalidade direta. Não é esperado que todas os
resolvam do mesmo modo. Pelo con-

trário: quanto mais variadas as estratégias, mais elementos para saber como
as crianças estão pensando sobre proporcionalidade direta e da repartição.
Lembre-se de que é importante ler
os problemas em voz alta e dedicar algum tempo para comentar o contexto
de cada problema, verificando se há
algo que os alunos não compreenderam. Deixe claro para eles novamente
que há diferentes maneiras de buscar
as respostas e que cada um pode re-

solver os desafios como achar melhor.
Procure observar as estratégias de
que as crianças lançam mão e quanto
avançaram em relação aos primeiros
problemas que resolveram no início
da sequência didática em questão. Se
considerar que para algumas os números de cada problema estão além ou
aquém das possibilidades delas, escolha outros de forma que as atividades
se tornem mais interessantes, possíveis ou desafiadoras.
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X

8 Com este desafio, a ideia é que, com
base nos conhecimentos construídos
durante a sequência didática Quem
consegue formar 10?, as crianças consigam identificar as somas que dão 10
e as que não dão, compreendendo, por

X

exemplo, que em 8 + 3 há 1 a mais e
por isso não forma 10.
É importante ler em voz alta o enunciado e as falas das crianças para a
classe, reforçando os números que
aparecem e provocá-las a pensar se
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cada dupla de cartas soma ou não 10.
Se julgar pertinente, realize a atividade
em mais de uma aula. Dessa forma,
as crianças podem analisar alguns cálculos em um dia e, em outra aula, os
que faltam. O que está em jogo aqui
é o repertório de cálculos construído
pelo grupo e por cada um. Com esse
desafio é possível ter clareza de quais
cálculos os estudantes já dominam e
em quais ainda é preciso mais investimentos.
Se considerar necessário, use as
cartas do jogo Quem consegue formar
10? para organizar uma nova partida
com os números que aparecem na
atividade, de modo que as crianças
retomem o contexto vivenciado por
elas e realizem a proposta com mais
facilidade.
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truir com figuras geométricas, os alunos realizaram atividades semelhantes.
Agora, o objetivo é que olhem para a figura e consigam identificar quantos triângulos caberiam dentro do quadrado.

Retome a conversa sobre o fato de que
algumas figuras podem ser compostas
de outras.
Por fim, lembre-se de que, como nas
propostas anteriores, é importante ler
o enunciado para as crianças em voz
alta, perguntar o que entenderam e oferecer ajuda para aquelas que apresentarem dúvidas.

tre medidores não convencionais para
decidir qual deles possui a maior e a
menor capacidade de armazenamento.

Ou seja, ao observar a jarra, o copo,
a lata e a colher de sopa, a turma tem
de fazer comparações e então elaborar hipóteses sobre as quantidades.
Se considerar interessante, apresente
à classe os objetos (jarra, copo, lata e
colher) e realize a atividade na presença das crianças. Também é válido apresentar os objetos depois que os alunos
tiverem feito a atividade para que eles
confirmem a hipótese sobre em qual
instrumento cabe maior quantidade.

X

9 Nesta atividade, a turma é desafiada
a retomar as reflexões feitas sobre as
figuras geométricas e a relação existente entre quadrados e triângulos.
Durante a sequência didática Cons-
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10 Para responder ao desafio, as
crianças precisam retomar a discussão a respeito das comparações en-
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págs. 55 e 57
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