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COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Leiam e escrevam números de dois e
três algarismos.
• Observem regularidades do sistema
entre os números de três algarismos.
• Levem em consideração o valor posicional dos números.
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INTRODUÇÃO

CONTEÚDOS

• Leitura e escrita de números.
• Valor posicional.

TEMPO ESTIMADO
• Dez aulas.

MATERIAIS

• Dados e calculadora.

As crianças costumam ter muitas hipóteses em relação à escrita de números. Em geral, elas se baseiam na lógica
da numeração falada e nas relações que
estabelecem com os números redondos. Podem grafar o número 26 como
206, por exemplo, porque pensam que
os números são escritos da mesma forma como são falados. Ou seja, aplicam
ao sistema de numeração escrita todos
os conhecimentos construídos sobre as
características do sistema de numeração falada.
Essa, porém, não é posicional como
a escrita. Ao lermos o número 2.541,
por exemplo, não dizemos dois, cinco,
quatro, um. Em função do conhecimento
que possuímos, lemos dois mil, quinhentos e quarenta e um. Quando a criança
escreve esse mesmo número como
2000500401 mostra que está se pautando na numeração falada. E aplicando
o conhecimento sobre a escrita dos números redondos (10, 20, 30, 80, 100,
200, 500, 1.000 etc.) que boa parte já
grafa convencionalmente.
Para as crianças avançarem não basta você avaliar a forma como escrevem,
dando certo ou errado. É preciso criar
situações que as façam pensar a respeito da escrita apresentada.
Pesquisas mostram que esse progresso acontece quando o aluno reconhece que um número é maior do que o
outro se possui mais algarismos e que
a numeração falada não é posicional
como a escrita. Se ele sabe, por exemplo, que 24 é menor do que 30 e escreve 24 como 204, poderá reconsiderar
sua hipótese quando reconhecer que
204, com três algarismos, não pode ser
menor do que 30, com dois.
Várias atividades desta sequência
têm o objetivo de estimular a reflexão
sobre hipóteses prévias e de ampliar
os conhecimentos sobre valor posicio-
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quer saber mais?
nal dos algarismos. Baseados nesses
conhecimentos, será possível iniciar
a operação com números em lugar de
pauzinhos ou outras marcas para apoiar
a contagem. O que levará, então, à elaboração de estratégias de cálculos.
Se precisarem somar 24 + 20, por

exemplo, e souberem que no número
20 há 2 x 10 (10 + 10), eles poderão
somar 4 x 10 + 4, ou seja 10 + 10 +
10 + 10 + 4. Algumas atividades nesta
sequência despertam a reflexão sobre o
valor posicional dos algarismos a favor
da realização de cálculos.
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147

32

100

283

90

428

86

150

121

2.015

1.324

638

1 O objetivo do ditado é observar como
os alunos escrevem os números. Pode
ser que eles se apoiem na numeração
falada e produzam uma escrita aditiva
não convencional, grafando 806 para

Aluno

86, por exemplo. Quando fazem isso,
estão considerando 80 e 6 e não 80 + 6,
por acreditar que a escrita numérica tem
correspondência com a falada. As duas,
porém, são diferentes. A numeração

Escreveu os números
de dois algarismos
convencionalmente

Escreveu os números
de três algarismos
convencionalmente

• Artigo no site da
Revista Nova Escola
sobre como diagnosticar o que a
turma já sabe a respeito da escrita
numérica (http://goo.gl/32Y5aB),
acesso em 2/2/2016

escrita é posicional e a falada não. Ou
seja, para 86 não dizemos oito e seis,
dizemos oitenta e seis.
Para o número 428, por exemplo, a
numeração falada sugere uma multiplicação: 4 x 100 + 20 + 8 (quatrocentos
significa 4 x 100). Pode ser que alguém
escreva 4100208. A justaposição de
palavras supõe sempre uma operação
aritmética – em alguns casos é uma
soma e em outros, uma multiplicação.
Como trabalharam leitura e escrita de
números no bimestre anterior, pode ser
que os alunos já registrem convencionalmente números de dois algarismos, mas
ainda escrevam de forma aditiva os de
três ou mais. A comparação entre esses
números e a discussão sobre o valor
posicional vai ajudar na aprendizagem.
Por isso é importante que o ditado tenha
números de dois algarismos também.
Para verificar e registrar como eles estão escrevendo, organize uma tabulação
como a da sugestão de pauta a seguir:
Escreveu os números
de quatro algarismos
convencionalmente

ANITA

BRUNO
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Evite que as crianças se sintam avaliadas e criem a expectativa de receber
o ditado corrigido com certo, errado e
uma nota. A proposta aqui é que você
use a atividade para observar o estágio
em que se encontra a turma e, com

base nisso, planeje situações e agrupamentos a favor do avanço do grupo
em relação à escrita dos números. Por
isso, incentive todos a participarem e
lembre-os de que os erros ajudam a pensar e a aprender cada vez mais.

Garanta um ambiente respeitoso no
qual, por princípio, erros e dúvidas são
acolhidos da melhor maneira possível.
Dessa forma, todas as crianças se sentirão mais confiantes para participar, arriscar e refletir sobre as dúvidas.

Essa discussão é válida também
para os que já escrevem o número convencionalmente. Muitos podem saber
de memória como se escreve oitenta
e seis, mas, nesse caso, precisam justificar a escrita para tentar convencer
quem produziu escritas diferentes.
Convide para escrever no quadro
algumas crianças que pintaram formas
diferentes de 86 e peça que justifiquem
a escolha. A escrita de uma data, por

exemplo, pode apoiar essa discussão:
“Como escrevemos 26 ou 22?”. O ano,
com quatro algarismos, também é um
exemplo de recurso interessante.
Proponha outras atividades parecidas antes de discutir a escrita de números de três algarismos. Pode ser
que algumas crianças ainda escrevam
convencionalmente números mais baixos e de forma aditiva números mais
altos. Para o grupo que apresenta a
escrita aditiva para números de dois algarismos, apresente diferentes propostas, como bingo de números, número
oculto no quadro numérico, leitura de
números em diversos contextos (páginas de livros, índices, calendário etc.).
Elas costumam ser muito produtivas
nesses casos.
Para o grupo que escreve de maneira convencional os números de dois
algarismos, proponha situações de escrita e leitura de números de três algarismos, por exemplo: listas de números
escritos com algarismos, para que eles
escrevam por extenso e vice-versa, outros ditados etc.

pág. 7

1a e b É muito comum que os alunos
se apoiem na numeração falada para
escrever os números. Dessa forma, podem pensar na escrita desse número
de diferentes formas: 86 (considerando
o valor posicional que nesse caso dá
ao oito o valor de oitenta), 806 (como
80 e 6) e algumas vezes, colocando
um ou mais zeros para representar os
números redondos e acrescentando o
seis, como 8006.

Natiele Araujo
EM Irmã Dulce
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1c e d Nesse momento, é esperado
que muitos escrevam de forma aditiva
os números de três algarismos porque
se apoiam na numeração falada. Pode
ser que eles grafem 428 convencionalmente; ou podem usar 400 e 20 e 8,
juntando os números; ou 4 centos, 4 x
100 e acrescentar o 28 = 410028; ou

escrever de forma aditiva os números
que representam as centenas e convencionalmente os números de dois
algarismos = 40028; ou ainda diferenciar o algarismo da centena colocando
um zero ao lado, pois sabem que 400
tem mais zeros do que 40.
Todas essas escritas evidenciam o

pensamento sobre a escrita dos números
e sobre o sistema de numeração. Proponha que discutam essas formas de escrita e pergunte: “O que podem estar pensando as crianças que escrevem dessa
forma?”. Peça que discutam em grupos
primeiro e depois, coletivamente.
Esse tipo de atividade pode ser
proposto ao longo do bimestre e, se
necessário, ao longo do ano. É muito
provável que os alunos, mesmo escrevendo convencionalmente números de
dois e três algarismos, escrevam de
forma aditiva números de quatro ou
mais algarismos, porque buscam o que
sabem para resolver os problemas que
encontram.
As discussões potencializam as
aprendizagens. Ao dizer em voz alta o
que pensa, a criança tem a possibilidade de organizar os saberes que possui
para tentar convencer o outro. Quando
os argumentos não se sustentam, ela
pode se apropriar de outra forma de
pensar, oferecida pelos colegas.

pág. 8

Trezentos e vinte e nove.
Cento e quinze.
Quatrocentos e vinte e cinco.
Novecentos e trinta.
Duzentos e cinquenta e quatro.

2a É esperado que os alunos precisem usar a reta numérica para saber
o nome desses números. Antes de
propor a atividade, leia em voz alta os
números da reta e peça que eles acompanhem a leitura.
Para escrever por extenso os números sugeridos, é preciso considerar
que os algarismos têm valores diferentes a depender do lugar que ocupam
no número. E que têm nomes diferentes, ou seja, o 4 pode ser quatro, qua2º BIMESTRE
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renta ou quatrocentos. O lugar que ele
ocupa no número vai determinar o valor e, consequentemente, o nome. Não
se pode escrever três, dois, nove para
trezentos e vinte e nove.
Converse também sobre o lugar
que o zero ocupa. Embora não tenha
valor, ele é necessário para que outros
algarismos ocupem suas posições. No
número 930, por exemplo, o zero faz
com que o três valha 30 e sua presen-

ça mantém o 9 na casa da centena, valendo 900. Ele não pode ser retirado,
porque seu papel é representar a unidade e indicar que existe zero unidade.
Nesse momento vale uma conversa
mais detalhada sobre o lugar que o
zero ocupa nos números. É muito provável que a turma já tenha visto números em um calendário, por exemplo, da
seguinte maneira: 01, 05, 06, 08.
Esses números, em outros contex-

tos, são escritos sem o zero da frente
porque não há dezenas ou centenas a
registrar, apenas unidades. O zero no
início do número torna-se portanto desnecessário. No calendário, porém, ele
é acrescentado para garantir a mesma
quantidade de algarismos em todos os
números apresentados. Depois, converse sobre a diferença de posição
desses algarismos nos números 10,
50, 60, 80.

págs. 8 e 9

115

254

329

425		

930

d)

•Q
 uando o algarismo da frente for maior,
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta.
Leia exemplos à direita.

o número será maior.

• 9 00 é maior do que 400, então 930 é
maior do que 425.

• 1 00 é menor do que 200, então 115 é
menor do que 254.

2b, c e d Depois de propor que os
alunos ordenem os números de três
algarismos, retome o que sabem sobre
como ordená-los. Verifique se consideram o valor posicional dos números
de três algarismos. Para os que ainda
têm dúvidas em relação à ordem dos
números, planeje outras atividades nas
quais tenham que discutir em grupos
os critérios em que podem se apoiar;
por exemplo: ordenar três figurinhas
do menor para o maior pedindo que
justifiquem suas decisões. Para os que
já se apropriaram dos critérios, propo-
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nha números de quatro algarismos. A
ideia é que ampliem os saberes sobre
o sistema de numeração e possam utilizá-los para resolver os problemas, por
exemplo, que 400, tem quatro cens, já
300 tem três cens; logo 432 é maior
do que 392.
Na atividade d), proponha que eles
se reúnam em duplas para pensar nas
dicas e depois socializarem com a turma toda. Seria interessante se essas
dicas pudessem ser consultadas posteriormente. Se for possível, afixe uma
cópia no mural da classe.

ESCRITA DE NÚMEROS - CADERNO DO PROFESSOR
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317

que justifiquem a escrita correta e incorreta dos números. Se for preciso,
retome com alguns deles atividades da
sequência Álbum de figurinhas, do pri-

meiro bimestre, e peça que escrevam
123 e 423. É provável que alguns escrevam 123 convencionalmente e 423
de forma aditiva. Nesse caso, peça que
justifiquem a diferença.
Mesmo para os alunos que escrevem convencionalmente números de
dois ou três algarismos, é muito comum que tenham dificuldade para escrever números com zero em um dos
algarismos, por exemplo: 203 e 108.
É a discussão sobre o valor posicional
que vai ajudá-los a avançar. Faça perguntas para o número 203 como: “Para
ser 200, onde o 2 deve estar?”; “E para
ser 3?”; e “Quanto vale este zero?”.

tos, depois trinta e depois nove. Os
alunos que optaram por ela precisam
ter a oportunidade de compará-la com
outras escritas presentes em materiais
diversos como números de página de
um livro e quadro numérico.
Além disso, precisam ouvir a explicação de colegas que não aceitaram esse
jeito de escrever. Chame crianças que

concordam com Davi para escrever os
números abaixo no quadro.
• Duzentos e vinte e seis: 20026.
• Cento e cinquenta e um: 10051.
• Quatrocentos e quarenta e quatro:
40044.
Como seria a escrita desses mesmos
números de forma convencional? Chame
outros alunos que fizeram isso para irem
ao quadro fazer esse registro e justificar
as escolhas.
Ouvir o que os alunos pensam sobre
a escrita aditiva é uma forma de conhecer o que eles sabem. A discussão coletiva permite que todos confrontem os
saberes. Proponha outros momentos
de discussão sobre a escrita dos números para medir a evolução da turma
nessa questão.

539
965
227
114

2e Assim como no ditado, é esperado
que alguns escrevam números de forma aditiva. Organize grupos de alunos
com saberes diferentes e proponha

pág. 9

X

2f e g Essas atividades levam a turma a
pensar sobre a escrita convencional dos
números. Pode ser que alguns escolham
a escrita de Davi, outros escolherão a
de Ricardo. Abra a discussão para que
todos justifiquem as escolhas.
A escrita numérica de Davi é aditiva e está sustentada na forma como
falamos o número: primeiro quinhen-

2º BIMESTRE
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3 e 3a No caderno do primeiro bimestre, o quadro numérico foi trabalhado
com números de dois algarismos. A
ideia agora é retomar o que as crianças
lembram sobre os números. Vale reforçar: aqui o que muda nas colunas não é
o algarismo da frente, como acontece
com os números de dois algarismos, e
sim o do meio.
Proponha que elas pensem e justifiquem a diferença, para que concluam
que o algarismo do meio muda porque
os números continuam aumentando e
diminuindo de 10 em 10. Já os núme-

12
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ros das linhas, continuam aumentando
e diminuindo de um em um. Se achar
conveniente para alguns alunos, proponha outras atividades como o jogo
Número oculto (as regras estão na sequência Quadro numérico, trabalhada
no primeiro bimestre) e use os quadros
numéricos que estão nos anexos da página 62 deste caderno.
Esses saberes ajudarão a compreender o sistema de numeração, que
por sua vez ajudará a resolver cálculos.
Peça que conversem em duplas, mas
depois proponha uma discussão coletiva.

ESCRITA DE NÚMEROS - CADERNO DO PROFESSOR
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126

124

135

115

225

25

138

136

147

127

237

37

149

147

158

138

248

48

4 e 4a Depois de resolverem no caderno, convide os alunos para fazerem
essa atividade no quadro. Em seguida,
discuta coletivamente. Isso potencializará a reflexão sobre o sistema de
numeração. “Quanto é 148 mais 1? E
menos 1?”; “Quanto é 148 mais 10?
E menos 10?”; e “Quanto é 148 mais
100? E menos 100?”.
Atividades desse tipo devem ser
propostas ao longo do bimestre e do
ano todo. Essas relações ajudarão os

alunos a ampliar o que sabem sobre os
números, a fazer uso da decomposição
(ou seja, que 148 = 100 + 40 + 8; 100
+ 10 + 10 + 10 + 10 + 8; etc.) e a
elaborar estratégias de cálculos.
A análise proposta pela atividade 4a,
logo após a realização dos cálculos, deve
evidenciar algumas regularidades com os
números propostos na atividade: 125,
137 e 148.
Os alunos poderão concluir que ao
somarem 1 a esses números, haverá mu-

dança apenas no algarismo da unidade
(125 + 1 = 126); quando somarem 10,
a mudança será no algarismo da dezena
(125 + 10 = 135); e ao somarem 100,
a mudança será apenas no algarismo da
centena (125 + 100 = 225).
Com relação à subtração de 1, 10
e 100 é importante que os alunos percebam que, ao subtrair 1 dos números
propostos na atividade, o algarismo da
unidade diminuirá uma unidade (125 – 1
= 124); ao subtrair 10, o algarismo da dezena diminuirá em uma dezena (125 – 10
= 115); e ao subtrair 100, o algarismo da
centena diminuirá em uma centena (125
– 100 = 25).
2º BIMESTRE
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5 Leia as regras com os alunos, peça
que acompanhem passo a passo e tirem
as dúvidas durante a leitura. Se decidir
chamar um deles para demonstrar o
jogo, tome cuidado para que ele não
antecipe a maneira de somar a maior
pontuação. O objetivo não é ensinar as
crianças a vencer o jogo, e sim fazer
com que pensem para construir sozinhas a estratégia que as levará à maior
pontuação. Para algumas, organizar
o número 641, por exemplo, não quer
dizer que compreendam que o 6 deve
ser o dado supermágico para valer 600
e, se fosse dado mágico, seria 60 e o
comum, 6. É preciso que joguem e se
coloquem a pensar sobre esses valores.
Em seguida, divida a classe em grupos para que joguem algumas rodadas
e circule para tirar as dúvidas dos que

14
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não entenderam bem como se joga. Enquanto estiver num grupo, peça que alguém jogue os dados e pergunte: “Qual
você acha que deve ser o supermágico?
Então, anote no lugar do supermágico.”;
”Qual deve ser o dado mágico? Então,
anote”. E assim por diante.
A proposta não é dizer se a escolha
está certa ou errada, ou que existe um
jeito de anotar a pontuação. Os resultados serão objeto de análise posteriormente. De início, deixe que os alunos se apropriem das regras e depois
discutam quem fez mais pontos. Após
algumas rodadas, peça que verifiquem
quais foram os maiores pontos obtidos
em cada uma e qual foi a escolha que
contribuiu para isso. Proponha que joguem pelo menos duas vezes para se
apropriarem das regras e que refletam

sobre as decisões que tomaram.
Dois conceitos importantes são trabalhados nesse jogo: a decomposição
dos números e o valor posicional. A primeira é explorada na tabela de registro
das contagens, onde os alunos precisam
anotar a pontuação separadamente –
centena, dezena e unidade. O valor posicional surge na escolha dos dados como
supermágico ou mágico. A depender da
decisão tomada pelo aluno, o dado com
a face 6 pode representar 6, 60 ou 600.
Se o objetivo é fazer a maior pontuação,
é preciso antecipar a ordem dos algarismos para obter a maior contagem. Essa
noção, porém, não costuma aparecer
nas primeiras partidas. Para trazê-la à
tona, são necessárias algumas discussões sobre as decisões tomadas ao anotar a pontuação na tabela. Na sequência
existem atividades para favorecer essa
discussão.
O jogo pode ser trabalhado de maneira diversificada. Para quem ainda tem
dificuldade, proponha partidas iniciais
com dois dados (um valendo 1 ponto
cada bolinha e o outro valendo 10 pontos cada uma). No decorrer do trabalho,
se for muito fácil para alguns, amplie o
jogo para quatro dados.
Observação: a calculadora pode ser
usada para calcular a pontuação final
de cada participante.

ESCRITA DE NÚMEROS - CADERNO DO PROFESSOR
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5a e b Inicialmente, é provável que
os alunos escolham aleatoriamente os
dados supermágico, mágico e comum,
sem perceber que aquele que tiver a
maior pontuação deve ser considerado o supermágico porque vai compor
o maior número possível. Deixe que
joguem à vontade nos pequenos grupos e, depois de algumas rodadas,
proponha estas atividades para discutir
a pontuação dos dados. Se quiser propor novas jogadas, utilize os quadros
de pontuação do anexo da página 64
deste caderno.
Outra questão a se discutir está relacionada ao registro. Não explique antes
do início da brincadeira como registrar
a pontuação. Deixe que eles registrem
com bolinhas ou números, decompondo-os ou não. Depois, proponha uma
conversa sobre os registros que apareceram: “Qual é a diferença entre esses registros?”; e “Como dá para saber
quanto você tirou?”.

pág. 13

5c Depois que os alunos jogarem algumas partidas e discutirem em pequenos grupos sobre a escolha dos
dados, proponha uma discussão coletiva. É possível que alguns digam que
o dado com maior número deve ser o
supermágico porque faz ganhar mais
pontos, considerando o dado com a
pontuação 6. Pergunte se vale para
qualquer pontuação no dado. Proponha
que experimentem nos grupos: que lancem os dados e componham as possí-

veis pontuações com as mesmas faces
dos dados, mudando apenas a posição
dos algarismos.
Peça que registrem todas as possibilidades para verificarem se o dado
com mais pontos deve mesmo ser o
supermágico. Depois de algumas rodadas, solicite que os grupos falem sobre
os dados e os números que conseguiram compor. Para favorecer a discussão, registre no quadro as pontuações
obtidas por cada grupo.
2º BIMESTRE
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págs. 13 e 14

16

500

40

3

543

300

40

5

345

600

30

1

631

100

30

6
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5d, e, f, e g Nestas atividades, procure validar o que foi discutido anteriormente sobre a pontuação obtida nos
dados, lembrando que cada ponto no
supermágico vale 100; no mágico, 10;
e no comum, 1.
Para a menor pontuação, verifique
se os alunos consideram que o dado
comum deve ser o de maior pontuação, porque cada bolinha corresponde
a apenas 1 ponto. Isso não é óbvio
para as crianças, portanto proponha
outras situações em grupos para que
elas lancem os dados e procurem formar o menor valor. Depois, proceda da
mesma forma que na atividade anterior: peça que registrem todas as possibilidades para verificarem se o dado
com mais pontos deve mesmo ser o
dado comum e se o com menos pontos
deve ser o supermágico.
Novamente, estimule a socialização,
pelos grupos, dos números que conseguiram compor com os dados após
algumas rodadas. Registrar no quadro
as pontuações obtidas por cada grupo
pode ser de grande ajuda no momento
de propor essa discussão.

ESCRITA DE NÚMEROS - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 14 e 15

5h Há diversas possibilidades de registro. Valorize todas elas. O importante
é discutir sobre o que há em comum.
Confira o exemplo no quadro abaixo
para o número 543: os registros mais
frequentes são os três primeiros. Converse sobre o que há de parecido entre eles: “Quantos cens há no 500?”;
“Quantos dez há no 40?”; ”Quantos uns
há no 3?”. Ao conversar sobre quantos
cens cabem em 500, faça a anotação
no quadro e diga: “Vocês estão falando
que no 500 há 5 vezes o 100”. Depois,
anote a conta 5 x 100. Não se espera
que a turma aprenda contas de multiplicação nesse momento, mas que entenda o que essa conta significa (500
= 5 x 100 = 100 + 100 + 100 + 100
+ 100). Proceda da mesma forma com
outros números.
Para os alunos que ainda registram
com bolinhas, proponha uma discussão
sobre o total de pontos. Como registrar
para saber a pontuação obtida na rodada? Se for necessário, trabalhe apenas
com o dado mágico e o dado comum e
discuta o registro. Quando achar que é
possível, acrescente o outro dado.

X

Dado supermágico

Dado mágico

Dado comum

Total de pontos

5

4

3

543

500

40

3

543

100 + 100 + 100 + 100
+ 100

10 + 10 + 10 + 10

1+1+1

500 + 40 + 3 = 543

5 x 100

4 x 10

3x1

500 + 40 + 3 = 543

2º BIMESTRE
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pág. 15

100 + 100 +
100 + 100 +

10 + 10 + 10

1+1

532

30

2

532

100

500

5i e j Enquanto os alunos realizam a
atividade, vá tirando as dúvidas e auxiliando-os a verbalizar o que estão
pensando. Lembre-os de que nessa
atividade devem registrar os dados
observando o jeito de Pedro e João.
Se necessário, volte à página anterior
e retome as duas estratégias, convidando alunos para explicarem os jeitos
usados pelos dois meninos. Assim que
concluírem a atividade, convide alguns
deles para mostrarem como fizeram
e, caso apareça algum jeito diferente,
convide a turna a analisá-lo e a verificar
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se corresponde ou não às estratégias
de Pedro e João. Na questão J, retome com os alunos os jeitos de Pedro
e João, levando-os a se posicionarem
sobre qual dos jeitos eles gostam mais
ou preferem usar. Além disso, é uma
ótima oportunidade de discutir qual dos
jeitos é mais econômico, mais rápido.
É possível que alguns alunos usem outras estratégias e, da mesma forma,
leve-os a refletir sobre qual delas utiliza
menos tempo e a importância de experimentarem outras estratégias como as
de Pedro e João.

VAMOS CALCULAR? - CADERNO DO PROFESSOR

vamos calcular?
pág. 16

CONTEÚDOS

• Cálculo mental.
• Cálculo memorizado.

TEMPO ESTIMADO
• 12 aulas.

MATERIAL

• Calculadora.

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Façam cálculos com números de um
algarismo.
• Façam cálculos com números de 10
em 10.
• Utilizem a calculadora.
• Identifiquem os cálculos que sabem

de memória.
• Usem cálculos que já sabem de memória para resolver outros cálculos.
• Elaborem estratégias de cálculos.
• Organizem seus registros.
• Comparem estratégias de resolução
com colegas e reconheçam semelhanças e diferenças entre elas.

Esta sequência tem como proposta
ampliar o repertório de cálculos de memória dos alunos e propor situações que
favoreçam o cálculo mental. Espera-se
que eles, com base em cálculos de memória, possam buscar estratégias para
resolver outros não memorizados sem
recorrer a sinais gráficos de contagem.
Passar da contagem ao cálculo é
um passo importante e implica abandonar estratégias em que se tem o
total dos elementos, considerando-os
um a um, para trabalhar com grupos
de elementos. Para isso, as crianças
precisam compreender que o resultado
do cálculo é a quantidade de elementos
que se busca sem que sejam contados.
À medida que passam a dispor de
vários procedimentos de cálculo, elas
se tornam capazes de selecionar os
mais pertinentes em função dos problemas que buscam resolver e aprendem
a utilizar alternativas para controlar os
resultados.
2º BIMESTRE
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pág. 17

quer saber mais?
• Artigos sobre
a importância de
trabalhar corretamente com a
calculadora em sala de aula no blog
da Escola da Vila (http://goo.gl/
N8sLLX) e no site da revista Nova
Escola (http://goo.gl/qWLoj0),
acessos em 6/2/2016

82

200

78

18		

10		

70		

35		

1, 2 e 3 Pergunte à turma: “Vocês já
usaram uma calculadora?”; “Em quais
situações?”; e ”Quando vocês acham
que uma calculadora deve ser usada?”.
Permita que os alunos explorem a
calculadora para que se familiarizem
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120
34

com o funcionamento dela. Eles costumam demonstrar muita curiosidade
por esse tipo de material. Gostam de
explorar e aprender a usar, mostrar o
que sabem e descobrir possibilidades.
Apresente as teclas, sugira a resolução

de diversas contas e proponha que
eles mesmos criem contas para outros
fazerem. Assim, o foco para as atividades propostas deixa de ser apenas a
exploração do material.
A calculadora deve ser usada no trabalho em sala de aula por vários motivos. A começar pelo fato de, socialmente, ela ser bastante utilizada. Além
disso, ela ajuda a aprender mais sobre
os números e operações. Mais do que
obter e verificar resultados, ela é uma
ótima ferramenta para explorar propriedades do sistema de numeração e para
encontrar regularidades.
Isso não quer dizer, porém, que a
calculadora deva estar disponível em
qualquer situação. A formação matemática dos alunos deve contemplar
não apenas o aprender a usar mas
também o decidir quando usar.
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13

10

4

20

24

10

8

23

9

10

2

35

11

10

12

15

35

10

6

41

16

10

14

30

4 e 4a Uma análise coletiva sobre as
contas resolvidas mais rápido, mentalmente, sem o uso da calculadora, ajudará os alunos a reconhecer quais são
os cálculos que já sabem de memória.
Peça que respondam: “Quais contas vo-

cês já sabem de memória?”. Se achar
oportuno, organize uma lista com esses
cálculos e pergunte: “Que outras contas
poderiam fazer parte dessa lista?”. A
lista de cálculos de memória da turma
pode ser organizada em um cartaz a ser

afixado no mural da classe. A ideia é
que os alunos possam retomá-la sempre que quiserem consultá-la. De tempos em tempos, proponha que novos
cálculos aprendidos pela turma sejam
acrescentados a ela.

Lorena Alves dos Santos
EM Educador Paulo Freire
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13

10

3

1

7

10

4

8

9

10

5

15

19

10

1

5

22

10

2

20

16

10

6

22

5 e 5a Se os alunos ainda não tiverem
explorado a calculadora, é importante
que o façam antes dessas duas atividades. Dessa forma, eles poderão decidir
sobre usá-la ou não levando em consideração o que já sabem sobre cálculos,
e não apenas pautados pela curiosidade
sobre o funcionamento do material.
É possível que uma parte da turma
não precise usar a calculadora para
resolver a maioria das somas. Porém,
espera-se que boa parte precise usá-la
com as subtrações. No cotidiano das
crianças, contas de subtração são menos frequentes. Por essa razão, é importante que haja um investimento em
ambas as operações.
Com base na análise dos dados da
operação e dos conhecimentos que pos-

Raí Santos de Novais
EM Casa da Providência
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sui sobre o sistema de numeração, o aluno pode dispor de estratégias para chegar
ao resultado. Exemplos: 23 + 1 é igual ao
sucessor de 23 (o que vem depois) e 23
– 1 é igual ao antecessor de 23 (o que
vem antes); um número + 10 aumenta um
número da dezena, assim como um número – 10 diminui um número da dezena; 16
– 6 é igual ao que sobra da dezena, pois
as unidades foram retiradas.
A ideia é ampliar o repertório de cálculos e trabalhar com o cálculo mental,
entendendo-o como o conjunto de procedimentos que o aluno vai escolher
para resolver o problema sem recorrer à
conta armada, por exemplo. A proposta
é criar situações para que eles possam
lançar mão de estratégias de cálculos
com base nos conhecimentos, incluindo

os cálculos de memória que possuem.
Usar cálculo mental não significa resolver a questão sem escrever, mas sim
que há diferentes maneiras de calcular
e que se pode eleger a forma mais adequada a cada situação e aos números
apresentados. Por exemplo: 5 + 7 pode
ser resolvido em 5 + 5 + 2 (decompondo o 7 em 5 + 2) ou 6 + 6 (passando
1 do 7 para o 5). Os cálculos que eles
sabem de memória interferem nas decisões, e é preciso ampliar esse repertório para que possa ser disponibilizado
em outras situações.
Feita a atividade, peça que socializem
estratégias de cálculos para que todos
possam pensar sobre as diversas maneiras de resolver a conta sem que a calculadora seja acionada.

VAMOS CALCULAR? - CADERNO DO PROFESSOR
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12 – 10 = 2

12 + 10 = 22

35 – 30 = 5

5 + 30 = 35

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 56

6 Estas atividades permitirão aos alunos
estabelecer relações entre o valor posicional dos números e as decomposições
aditivas. Por exemplo, quantos 10 cabem no número 56? Para isso, eles pre-

cisarão antecipar o que vão fazer com a
calculadora, que não é encontrar o resultado. É necessário que registrem as possíveis resoluções e depois comprovem
usando a calculadora. Por exemplo, se

tiverem de escrever o número 46 apertando somente as teclas 1 e 0, podem
decompor o número de diversas formas:
apertar 1 + 1 + 1 + 1 + 1... (46 vezes),
mas também podem pensar: “Quantos
10 cabem nesse número? E, para fazer
o 10, devem apertar quais teclas? O que
sobraria? Como poderiam continuar?”.
Todos esses questionamentos os levam
ao 10 + 10 + 10 + 10 = 40, 1 + 1 +
1 + 1 + 1 + 1 = 6. Também poderiam
fazer 10 + 10 + 1 (repetindo o número
1 26 vezes).
Depois que os alunos resolverem as
atividades, proponha que socializem as
maneiras como resolveram. O registro é
importante para recuperá-las posteriormente e socializar o que fizeram.
2º BIMESTRE

23

pág. 20

7 e 7a O repertório de cálculos de
memória construído pode ajudar a fazer cálculos mais trabalhosos ou com
números maiores. A proposta dessas
atividades não é necessariamente a
busca pelos resultados, mas sim a promoção de situações nas quais os alunos possam estabelecer relações entre
certos cálculos com base nas características do sistema de numeração. Dessa forma, eles podem concluir que contas com números menores ajudam a
resolver contas com números maiores,
tanto de adição como de subtração.
Uma possibilidade de resposta para
a questão 7a, por exemplo, seria: “Sim,
porque saber os cálculos de números
de 1 em 1, ajuda a saber os cálculos
dos números de 10 em 10”.

pág. 20
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90

3+6=9

90

7+2=9

100

8 + 2 = 10

110

6 + 5 = 11

30

2+1=3

100

6 + 4 = 10

50

3+2=5

90

4+5=9
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págs. 21 e 22

50

9–4=5

70

9–2=7

20

8–6=2

30

8–5=3

10

3–2=1

20

3–1=2

50

10 – 5 = 5

40

7–3=4

8 a 12 Proponha que as discussões em
dupla sejam socializadas. O objetivo das
atividades é levar os alunos a estabelecer relações entre cálculos com números menores e números maiores, que
envolvem de um lado as unidades e do
outro, as dezenas.
É bastante comum que, ao observarem a regularidade, eles somente acrescentem o zero ao final dos resultados,
sem que compreendam o que se passa.
É preciso evidenciar que as contas de
um algarismo envolvem os cálculos de 1
em 1 (unidades) e com números maiores
envolvem cálculos de 10 em 10 (dezenas), tanto para a adição quanto para a
subtração. Para ampliar essa observação, depois que as respostas forem socializadas, escolha algumas das contas
para somar de 10 em 10.
A proposta é ajudar as crianças a reconhecer que o resultado de certos cálculos permite resolver outros que não
conhecem.

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta.
Leia exemplos à direita.
12)

• 7 + 3 = 10 / 70 + 30 = 100
• 3 + 4 = 7 / 30 + 40 = 70
• 8 – 3 = 5 / 80 – 30 = 50

2º BIMESTRE
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págs. 22 e 23

140
208
85
100
55
47
80

13, 13a e b É esperado que boa parte da turma resolva os cálculos com
números redondos sem a calculadora.
Depois que as crianças resolverem as
contas, proponha uma revisão coletiva
e pergunte quais as ajudam a saber,
rapidamente, qual é o resultado de algumas delas; por exemplo de 60 + 20,
que é 6 + 2.
Acolha igualmente as decisões, mesmo que alguns tenham escolhido todas
elas para resolver com a calculadora.
Não deixe de mostrar, porém, que já
possuem muitos conhecimentos sobre
os cálculos e que isso, certamente, os
ajuda a resolver tantos outros.

pág. 23

60
190
68
30
30
8
30
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13c e d É esperado que boa parte da
turma resolva as contas com minuendo
e subtraendo redondos, por exemplo
60 – 30 (essa nomenclatura é só para
o professor, não precisa ser usada com
as crianças nesse momento). A ideia é
que se discuta apenas que o número
maior deve ficar na frente e é dele que
se tira o outro número.
Acolha igualmente todas as decisões, mesmo que alguns tenham
escolhido todas as contas para resolver com a calculadora. Não deixe de
mostrar, porém, que eles já possuem
muitos conhecimentos sobre os cálculos e que isso, certamente, os ajuda
e os ajudará a resolver tantos outros.
Converse sobre cada uma das contas
na correção coletiva e pergunte quem
poderia pensar em algum cálculo que
ajudaria a resolvê-las.

VAMOS CALCULAR? - CADERNO DO PROFESSOR

subtração
Subtração é a operação em que se encontra a diferença entre dois
valores. Uma subtração é representada por:
A–B=C
A é o minuendo, B é o subtraendo e C é a diferença ou resto.

pág. 23

13e Depois de terem realizado diversas
propostas de cálculo e discutido sobre
diferentes estratégias, espera-se que
os alunos reconheçam que dispõem de
vários procedimentos que os ajudam a
chegar aos resultados sem o uso da calculadora. Com as aprendizagens sobre
o sistema de numeração e as próprias
estratégias, espera-se que eles se sintam mais seguros e se arrisquem, elaborando novas estratégias com base no
que sabem.
É importante que reflitam acerca dos
cálculos, busquem procedimentos, discutam as próprias escolhas e analisem
a pertinência e a validade delas, assim
como as dos procedimentos escolhidos
por seus pares, apropriando-se daqueles que acharem mais convenientes.
Se achar oportuno, retome a lista de
cálculos de memória. Provavelmente há
novos, que podem ser agregados a ela.
Com isso, a turma vai poder acompanhar o quanto avançou.

Gleiciane
EM Coração de Jesus
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Jogo dos pontinhos
O propósito destas atividades é promover situações nas quais os alunos
possam fazer uso da contagem e da
soma reiterada, contando de 10 em 10,
de 2 em 2, de 5 em 5. O jogo pode ser
organizado com várias pontuações. Se
desejar, providencie cópias com pontuações diferentes para que joguem em
outras ocasiões, considerando a diver-

sidade de possibilidades dos alunos.
Antes de apresentar a pontuação de
10 em 10, proponha o jogo com a pontuação de 2 em 2 e verifique como eles
calculam – se contam um por um, se
contam de dois em dois, se calculam
pelo dobro etc. Peça que socializem a
estratégia utilizada. Se achar pertinente, proponha outro jogo de 5 em 5 para
alguns alunos, antes de jogar de 10 em

10. Os alunos podem jogar duas vezes
cada jogo, já que usarão uma página de
um dos cadernos. Se achar pertinente,
proponha novamente o jogo em dias
diferentes. As duplas jogarão quatro vezes antes de realizar as atividades.
Sugestões de tabuleiros com pontuação de 2 em 2 e de 5 em 5 estão
nos anexos das páginas 65 e 66 deste
caderno.

pág. 24

14 Antes de propor o jogo, leia as regras e peça que os alunos acompanhem
a leitura. Copie uma parte de um tabuleiro no quadro e convide um aluno para
jogar com você. Inicie a partida fazendo
um traço para unir dois pontinhos próximos. Convide o aluno a fazer o mesmo.
Os pontos unidos devem estar sempre
próximos e o traço pode ser vertical ou
horizontal. Para diferenciar seus riscos
dos feitos pelo aluno, use giz com cores
diferentes.
Quem conseguir fazer o quarto traço
que compõe o quadrado fica com a pontuação escrita em seu interior. Nesse
caso, o jogador deve pintar, circular ou
riscar o ponto obtido para que facilite a
visualização de quem é o dono daquela
pontuação.
Ao final, quando não sobrar mais pontinhos para serem unidos, proponha que
o aluno verifique quantos pontos fez.
Peça ajuda ao grupo todo para fazer o
cálculo de quantos pontos cada um fez.
Veja quem ganhou e comemore!
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15 e 16 Neste jogo, os alunos precisarão organizar o registro para saber a
pontuação de cada um. Pode ser que
eles consigam fazer a soma apenas contando as casas conquistadas por cada
um, que estão identificadas com a tinta
colorida. Se não for possível, peça que
usem o espaço para registrar não só as
contas mas também a pontuação.
Por exemplo, eles podem marcar
quantos 10 tiveram como pontuação e
registrar 10 + 10 + 10 + 10 + 10 e
chegar ao resultado = 50, no caso do
jogo com 10 pontos em cada casinha.
Já no jogo com números variados podem marcar: 10 + 10 + 10 = 30, 2 +
2 + 2 + 2 = 8, 1 + 1 + 1 = 3 e somar
30 + 8 + 3 = 41. Podem tentar fazer os
cálculos de cabeça ou contar no dedos,
mas a chance de se perderem é grande.
Por isso, sugira que marquem os pontos no lugar indicado e depois façam as
contas. Aqui não é recomendável o uso
da calculadora porque espera-se que as
crianças busquem estratégias de cálculo para chegar ao resultado – se vão somar de 10 em 10, ou de 1 em 1.
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17 e 17a O objetivo dessa atividade é
oferecer possibilidades para a ampliação dos conhecimentos sobre o sistema
de numeração e seu uso em diversas
situações. Quem ainda resolve com
pauzinhos pode experimentar outras
maneiras de organizar os dados e usar
números. É preciso salientar que não é
errado resolver com pauzinhos, mas que
os números podem facilitar a resolução
considerado os saberes dos alunos.

Clara

pág. 27

18)

• 1 0 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 60;
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10;
1 + 1 = 2;
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta.
Leia exemplos à direita.

60 + 10 + 2 = 72

• 2 + 2 = 4 + 10 = 14 + 10 = 24 + 2 = 26
72 pontos

+ 1 = 27 + 2 = 29 + 10 = 39 + 1 = 40 +
2 = 42 + 10 = 52 + 10 = 62 + 10 = 72
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resolução de problemas
pág. 28

TEMPO ESTIMADO
• Sete aulas.

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS

gias de cálculos.
• Estimem quantidades.
• Leiam gráficos.

• Resolvam problemas.
• Selecionem as informações necessárias para resolver os problemas.
• Resolvam cálculos de adição e subtração.
• Discutam sobre diferentes estraté-

• Resolução de problemas de adição e
subtração.
• Estimativa.
• Leitura de gráficos.
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CONTEÚDOS

A resolução de problemas propõe
que os alunos reflitam e acionem o que
sabem para enfrentar novos desafios,
gerando novas aprendizagens. Por
meio deles, a criança precisa tomar decisões, expressar de diversos modos
sua produção (seja oralmente, por meio
de desenhos ou por escrito), se fazer
entender e compreender o que o outro
diz utilizando a linguagem matemática e
ainda julgar procedimentos adequados
ou não em busca dos resultados.
A primeira pauta na página à direita já
foi sugerida no caderno do primeiro bimestre na sequência didática Álbum de
figurinhas. Mesmo que os alunos ainda
recorram a desenhos ou a outras marcas gráficas, é desejável que demonstrem avanços em relação à resolução
de problemas. A mesma pauta pode ser
usada para que, após as anotações, os
avanços possam ser registrados. Se alguns deles continuarem procedendo da
mesma forma, passe a acompanhá-los
mais de perto e planeje atividades extras para que comparem estratégias e
reflitam sobre elas.
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Aluno

Responde
sem
explicar
como
resolveu

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

Resolve
com
desenhos

Resolve
com
pauzinhos

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

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

Usa
números
para
calcular

ANITA
BRUNO

Para os que já resolvem os problemas usando números, organize outra
tabulação para mapear as estratégias

Aluno

utilizadas. Isso ajudará a organizar duplas produtivas para trabalhar. Confira a
sugestão de pauta de observação:

Problemas de adição

Decompõe
números
para fazer
os cálculos

Faz uso de
contas que
sabe de
memória
para resolver
outras

Considera
o valor
posicional
dos números

Problemas de subtração

Decompõe
números
para fazer
os cálculos

Faz uso de
contas que
sabe de
memória para
resolver outras

Considera
o valor
posicional
dos números

ANITA
BRUNO

Essa pauta poderá ser usada ao
longo do bimestre para acompanhar a
evolução da turma e nortear o trabalho de agrupamento para a realização
de atividades diversificadas a favor do
avanço de todos.
Pode ser que muitas crianças já
usem números para resolver os pro-

blemas de adição, mas continuem
recorrendo a outras marcas para os
problemas de subtração. Nesse caso,
apresente outros problemas para que
elas possam considerar a possibilidade
de usar números.
Após a realização das atividades propostas na sequência, sugira a correção

coletiva no quadro e registre as estratégias utilizadas para que elas possam
comparar e se apropriar de outras maneiras de resolver.
Paralelamente, é fundamental continuar ampliando o repertório de cálculos
para que os alunos possam utilizá-los
ao resolver os problemas.
2º BIMESTRE
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pág. 29

Há 86 flores.

Há 75 vasos.

Ficou com 33 vasinhos de violeta.

34

MATEMÁTICA - 2º ANO

1 Proponha que os alunos resolvam os
problemas de acordo com os conhecimentos que possuem, utilizando as estratégias de que dispõem. É esperado
que alguns ainda recorram a desenhos,
bolinhas ou pauzinhos. Nos problemas,
há muitas questões com que precisam
lidar: compreender o que é pedido,
refletir sobre a operação que está em
jogo, decidir como resolvê-lo e registrar
como chegaram ao resultado. Durante
as correções no quadro ou em pequenos grupos, reproduza todas as estratégias que surgiram para que possam
comparar as marcas gráficas com as
operações e números; e assim possam, gradativamente, passar ao uso
dos números para resolver as contas.
Progressivamente, a turma vai avançar dos procedimentos iniciais ligados
à contagem para as estratégias de
cálculo. Para auxiliar todos, retome as
discussões anteriores sobre cálculos
que sabem de memória e que ajudam a
resolver outros cálculos.
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pág. 30

Violetas.

Cravos.

2a e b Pergunte se já viram gráficos. O
que informavam? Se tiver alguns, leve-os para a sala e converse sobre esse
tipo de representação. Ou peça que
quem tiver leve para compartilhar com
os colegas.
Ajude-os a interpretar as informações contidas no gráfico da atividade.
Retome as quantidades de flores informadas nos problemas e proponha que

relacionem com as informações apresentadas. Pergunte: “Quantas rosas
e quantos vasos de flores do campo
estão indicados no gráfico?”. Converse também sobre as quantidades que
não apresentam valor exato, mas que
podem ser estimadas. Por exemplo,
a quantidade de vasos de violeta está
próxima de 60; já a de cravos está próxima do 20.

Julia Santos
EM Baha’i
2º BIMESTRE
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págs. 30 e 31

X

X

X

X

pág. 31

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

3 Organize a classe em duplas ou em
pequenos grupos. Deixe que procurem
estimar usando o gráfico ou as quantidades informadas nos próprios problemas. Provavelmente, muitos farão
a conta para se certificar do resultado.
Na correção, discuta sobre a ideia de
estimativa: que referências eles têm
que permitem chegar a uma conclusão
mesmo que não tenham um resultado
exato?
A proposta é que estimem os resultados sem fazer a conta toda. Se somarem apenas as dezenas, eles podem
chegar à conclusão de que determinada soma passa do 50 ou que não é suficiente para chegar ao 100. No caso do
problema d), por exemplo: 30 + 30 +
20 = 80, ou seja, ainda faltam 20 para
chegar ao 100; e 5 + 1 não chega nem
perto. Mesmo que eles não tenham estimado, proponha esse exercício durante
a correção coletiva.

4 O objetivo agora é lançar mão dos saberes acumulados para resolver o problema: registrar cálculos de memória,
refletir sobre cálculos que ajudam a resolver outros, somar números redondos
e fazer uso da subtração para chegar ao
resultado (por exemplo, 50 – 10 = 40,
então 40 + 10 = 50, embora seja menos comum o surgimento dessa estratégia nesse momento da escolaridade).
Proponha que os alunos socializem os
cálculos, explicando como pensaram,
e registre-os no quadro para que os demais possam acompanhar a reflexão.
4)

• 20 e 30.
• 22 e 28.
• 35 e 15.
• 25 e 25.
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pág. 32

Ricardo decompôs 50 e escreveu 5 vezes o 10, decompôs 30 e
colocou mais três vezes o 10. Juntando tudo dá 8 vezes o 10, ou
80. Os dois somaram 80 + 14; 14 é o resultado de 6 + 8.

Elton Gabriel Ferreira
EM Parque São Cristóvão
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págs. 32 e 33

60 + 30 = 90
2+4=6
90 + 6 = 96
ou
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 90
2+4=6
90 + 6 = 96
Há 96 bexigas.

20 + 20 + 30 = 70
5+0+1=6
70 + 6 = 76
ou
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70
5+0+1=6
70 + 6 = 76

Há 76 litros de suco.

50 + 50 = 100
2 + 8 = 10
100 + 10 = 110
ou
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 100
2 + 8 = 10
100 + 10 = 110

Há 110 sanduíches.
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6 Aos alunos que ainda usam pauzinhos,
proponha que, em dupla, tentem resolver os problemas usando números. Indique a decomposição de 10 em 10 como
forma de continuar controlando os dados, mas em vez de usar 10 pauzinhos,
oriente para que usem o número 10.
Não é esperado que a maioria resolva
as questões como o segundo aluno do
exemplo, e sim que use a decomposição
de 10 em 10.
Os que já se apropriaram dos procedimentos podem estabelecer outras relações, decompondo números de outras
maneiras. Normalmente, é na contagem
que eles se sentem mais seguros para
resolver os problemas. Eles precisam,
porém, ser incentivados a experimentar
outras estratégias de resolução, acionando saberes e ganhando confiança
para enfrentar novos desafios. Utilize a
pauta para tomar decisões quanto aos
agrupamentos e ao tipo de desafio mais
adequado para cada um. Tente reunir
crianças com saberes diferentes, mas
não muito distantes.

RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 34

A resposta de Helena está errada porque não é
2 + 2 + 3 = 7, é 20 + 20 + 30 = 70

7 e 7a Não é óbvio para as crianças
que a resposta está errada porque não
foi considerado o valor posicional. Muitas podem achar que está correta. Não
responda imediatamente. Deixe um tempo para reflexão e, se for preciso, faça
perguntas como: “Será que 25 + 20 +
31 pode dar 13? Por quê?”; e “Então o
que pode estar errado?”.
Dê mais tempo para que possam pensar e tentar resolver de outra maneira.
Enquanto resolvem, eles podem refletir
melhor sobre o tipo de erro que surgiu
na resolução. Depois, promova uma discussão coletiva sobre o valor posicional.

pág. 34

90

60

8 Permita que os alunos explorem estratégias de cálculos pessoais – decompondo de 10 em 10, apenas um dos
números ou de outras maneiras, desde
que usem cálculos e não pauzinhos ou
outras marcas. Se achar conveniente,
reduza o campo numérico para alguns
alunos, usando números menores, ou
amplie para outros que precisam de
maiores desafios.
2º BIMESTRE
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págs. 35 e 36

85 + 25 + 20 + 30 = 160

Há 160 livros.

Há mais livros de poemas. 5 a mais.

Sobraram 60 livros de contos.
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9a, b e c Faça a leitura do gráfico com
a turma e ajude a interpretar os dados.
Explique que a coluna vertical à esquerda traz informações numéricas e que a
linha horizontal, que fica abaixo, informa
os tipos de livro. Essas duas informações juntas mostram quantos exemplares de cada tipo de livro há na biblioteca.
Diferentemente do gráfico anterior,
esse informa as quantidades exatas.
Pergunte: “É possível ter as informações
das quantidades de livros com base
no gráfico?”. Os números estão lá: 85
livros de contos, 25 de poemas, 20 de
imagem e 30 com textos informativos.
Explique que eles precisarão obter as
informações no gráfico para resolver os
problemas a seguir.

RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 36

9d Neste tipo de situação, é muito comum os alunos somarem os dados numéricos porque se pergunta quantos a
mais. A interpretação do gráfico pode
ajudar na discussão. É possível visualizar que um deles tem cinco unidades a
mais. Se achar conveniente faça outras
perguntas para estimular o uso das informações no gráfico: “Há mais livros com
textos informativos ou de poemas?”;
“Quantos a mais?”; e “E de imagens?”.

Diana Peixoto de Paiva
EM Educador Paulo Freire
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pág. 37

Está errado porque 2 vale 20. Seria 80 – 20 = 60.

Esta questão possui mais de uma possibilidade
de estratégia de cálculo. Leia exemplos à direita
F)

• 8 5 – 20 = 65
65 – 5 = 60

Sobraram 60 livros.

• 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
+ 5 = 60

9e e f Neste caso, o problema também
é o valor posicional. O 2, na verdade,
vale 20.
Deixe um tempo para reflexão. Enquanto os alunos resolvem, podem refletir melhor sobre o tipo de erro que
surgiu na resolução, e o registro ajuda
a acompanhar o raciocínio. Depois,
proponha uma discussão coletiva sobre o valor posicional. É muito comum
que os alunos resolvam 85 – 25 decompondo os números e subtraindo do
número redondo, por exemplo:
80 – 20 = 60
60 – 5 = 55
55 – 5 = 50
Explique que o 5 do 85 não pode
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sair na primeira decomposição porque
ele é o número de onde se tira. Ou seja,
temos 85 e precisamos tirar 25. No
exemplo acima foi tirado 20, 5 e 5 – no
total, tirou-se 30 e não pode.
As crianças costumam fazer isso
porque nas contas de adição o procedimento é possível, uma vez que os números serão somados depois. Mas nas
contas de subtração, não. Essa ideia
não é tão fácil para elas, por isso, espera-se que o procedimento aconteça
ao longo de todo o ano e se resolva,
possivelmente, no ano seguinte da escolaridade. Procure reforçar, porém, a
quantidade que pode ser retirada do
número e os ajude a conferir.

RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 37

43

10 Permita que as crianças explorem
estratégias pessoais de cálculo – decompondo de 10 em 10, partindo do
minuendo e decompondo o subtraendo, enfim, que usem cálculos e não
pauzinhos ou outras marcas. Se achar

20

conveniente, reduza o campo numérico
para alguns alunos.Como as contas de
subtração costumam ser mais difíceis
de resolver, forme duplas com saberes
parecidos. Para ampliar a discussão,
proponha outros cálculos em dupla.

Amanda Santos de Oliveira
EM Lagoa do Abaeté
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representações de figuras geométricas
pág. 38

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Reconheçam características de figuras geométricas.
• Reproduzam algumas figuras geométricas.
• Estabeleçam relações entre algumas
figuras geométricas.
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CONTEÚDOS

• Figuras geométricas.

TEMPO ESTIMADO
• Sete aulas.

INTRODUÇÃO

O objetivo desta sequência é permitir
que os alunos estabeleçam relações en-

tre figuras geométricas e identifiquem
e explicitem propriedades de algumas
delas.
Há propostas de cópias e, para isso,
eles precisarão considerar as propriedades das figuras. A cópia, nesse caso,
não deve ser vista como atividade de
repetição. Para copiar, a criança precisa entender as propriedades da figura
e estabelecer relações entre figuras
diferentes. Por essa razão, essas atividades são mais complexas do que parecem à primeira vista.
Não se trata apenas de habilidade
no manuseio de réguas e lápis. É preciso ter conhecimento sobre as figuras
e suas propriedades, capacidade de
antecipação (prever quantos quadradinhos serão necessários para traçar
as retas), planejamento (se as figuras
cabem no espaço) e habilidade para
realizar os desenhos. Na página à direita, confira as ideias do especialista
argentino Héctor Ponce sobre o poder
da antecipação.
Na maioria das atividades, as crianças precisarão usar régua para traçar
retas e medir, se acharem necessário.
Nas de cópia e ampliação de figuras,
elas precisarão traçar retas em cima do
quadriculado.
Espera-se que contem os quadradinhos necessários para reproduzir a figura, tanto na horizontal como na vertical,
e fazer um traço unindo pontos opostos
(a diagonal). Também é possível que
alguns queiram medir com a régua as
linhas que devem traçar.
É importante que, ao final das atividades, elas socializem as estratégias
utilizadas para reproduzir o desenho e
assim possam decidir pelas mais eficientes em atividades futuras.

REPRESENTAÇÕES DE FIGURAS GEOMÉTRICAS - CADERNO DO PROFESSOR

Pesquisador Héctor Ponce fala sobre o poder da antecipação
Especialista argentino mostra caminhos para tornar o ensino da Geometria mais propositivo e menos diretivo e, com isso, aproveitar o que
ela tem de melhor
Saber antes de fazer. Antecipar a
solução. Prever. Planejar. Essas são
qualidades que se formam na criança
que desenvolve bem o pensamento geométrico, segundo o argentino Héctor
Ponce, professor de Ensino Básico,
pesquisador de didática da Matemática e membro da equipe de Matemática
da Direção de Currículo da Secretaria
de Educação de Buenos Aires.
O ensino da Geometria, porém,
enfrenta problemas, segundo o especialista. Um deles está relacionado à
escolha dos conteúdos. “Há muita ênfase no vocabulário e no uso de instrumentos. Não se propõem problemas
para que as crianças descubram as
relações geométricas existentes em
uma figura ou em um sólido. Essas
relações costumam ser apresentadas como conceitos já prontos”, diz
Ponce. Em resumo, ensinar Geometria precisa ser uma atividade muito
mais desafiadora e propositiva, que
explore a capacidade de dedução. Foge-se dessa maneira da Geometria do
“saber fazer”, em direção a uma Ge-

ometria das relações. Nesse sentido,
Hector Ponce detalhou três problemas
didáticos que precisam ser enfrentados pelos educadores:
1. É extremamente difícil romper com
a evidência do desenho e entrar no
jogo dedutivo que está por trás do
pensamento geométrico. “É um desafio imenso dizer a uma criança que
um desenho de um triângulo é apenas
uma representação de um triângulo,
que existe apenas conceitualmente”,
reflete Ponce. Para o pesquisador,
essa questão começa a ser contornada quando as atividades de Geometria
desafiam o raciocínio da criança. “Trata-se de um conhecimento de outra
natureza. É diferente do que simplesmente conhecer o nome das figuras
ou a descrição das propriedades”,
afirma. Quando o trabalho fica assim
restrito, uma criança que vê um quadrado e depois vê esse mesmo quadrado rotacionado em 45 graus, diz
que são duas figuras diferentes.
2. Até onde é possível ir no trabalho
de geometria nas séries iniciais? Não
parece razoável querer que crianças
de tão pouca idade já estabeleçam
relações complicadas existentes nas
figuras ou nos sólidos. “Entender
que um sólido com uma determinada

forma pode ter o mesmo volume de
outro, com uma forma diferente, é
um pensamento extremamente complexo para essa faixa etária.” Para
Ponce, na fase inicial o trabalho geométrico deve explorar a modelagem
de formas, a experimentação de muitas figuras e sólidos e a identificação
de propriedades. Sempre com o
apoio no concreto. Aos poucos, esse
suporte deve ser sistematicamente
tirado de cena.
3. A atividade não pode ser considerada um conteúdo de ensino. A
tendência a se considerar uma atividade de construção de figura um
conteúdo geométrico está ligado à
necessidade imposta socialmente
de que todo conteúdo de ensino tem
de ter uma finalidade prática. Para
Ponce, ensinar Geometria, mesmo
que na sua concepção mais abstrata, é permitir à criança o acesso a
uma cultura matemática que lhe dá
muito mais autonomia em sua vida
como cidadão. “Por que se ensina
Arte, Literatura ou Matemática? Não
há finalidade prática em todos os
conteúdos dessas áreas. Na Geometria também não. Mas não é por
isso que devemos restringir o acesso dos alunos a esse conhecimento”, finaliza Ponce.

Extraído do site da revista Nova Escola: (http://goo.gl/NS1EUW, acesso em 8/2/2016)

Tatiana Vitória Brito Sousa
EM Maria Constância Moraes de Carvalho
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pág. 39

3
1
2
5
4

1 A ideia não é memorizar o nome das
figuras, mas conhecer outras formas
geométricas.
Converse sobre as nomenclaturas
utilizadas nas figuras. Algo que ajuda a compreender o nome delas é a

polígonos

relação com o número de vitórias em
campeonatos. Por exemplo: o Brasil
é pentacampeão, porque foi campeão
cinco vezes. O Brasil poderia ter sido
hexacampeão se tivesse ganhado a
copa de 2014, porque seria seis vezes

A palavra polígono vem do grego. Poli significa muitos e gono ângulos.
Polígonos são figuras planas fechadas, formadas por segmentos de retas
(chamadas de linha poligonal). O número de lados é igual ao número de
ângulos. Exemplos de nomes de polígonos: triângulo, pentágono, decágono.
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campeão. O pentágono tem 5 lados e
o hexágono tem 6. Esses prefixos são
de origem grega.
Retome com os alunos o que mais
eles sabem a respeito de quadrados e
triângulos.

REPRESENTAÇÕES DE FIGURAS GEOMÉTRICAS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 39

Há 8 triângulos.

2 Retome com os alunos o que sabem sobre triângulos. Para ampliar a
discussão, pergunte quantos triângulos pode-se formar se dobrarmos um
quadrado, unindo duas pontas opostas
– diagonal. Não é necessário que memorizem o termo, mas pode dizer que
a linha formada dentro do quadrado
tem esse nome. Proponha a atividade
e, se achar conveniente, ofereça uma
folha para que eles possam dobrá-la ou
desenhar sobre ela, descobrindo novas
possibilidades de formar triângulos.
Para ampliar a discussão, pergunte
se todos os lados têm tamanhos iguais
e como poderiam fazer para saber as
medidas. Se possível, ofereça régua
para que possam medir.

pág. 40
a)
Esta questão possui mais
de uma possibilidade de
resposta. Confira exemplos à direita.

b)

Esta questão possui mais
de uma possibilidade de
resposta. Confira exemplos à direita.

2a e b Retome a conversa sobre a diagonal (uma linha que une os vértices de
ângulos opostos). Não serão trabalhadas definições de ângulos nesse momento. Trata-se apenas de uma apro-

ximação aos conceitos e vocabulário.
Para ampliar a discussão, ofereça
um quadrado de papel aos alunos para
que possam dobrar e lance o desafio:
“Façam o máximo de triângulos que

conseguirem dobrando cada uma das
figuras formadas ao meio”.
Depois peça que abram a folha e
contem quantos triângulos conseguiram fazer.
2º BIMESTRE
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c)

Esta questão possui mais de uma possibilidade
de resposta. Confira exemplos à direita.

2c Converse sobre as características
do retângulo que será o suporte utilizado para os desenhos. O retângulo
apresenta dois pares de lados opostos
do mesmo tamanho.

Marcos Paulo Gonzaga Vieira
EM Educador Paulo Freire
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Depois que eles terminarem a atividade, proponha que se reúnam em pequenos grupos para averiguar se todos
os triângulos apareceram e como é
possível saber que são triângulos.

REPRESENTAÇÕES DE FIGURAS GEOMÉTRICAS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 41

Quadrado e triângulo.

3a Deixe que os alunos copiem a figura
no quadriculado sem nenhuma intervenção. Como é uma cópia, diga que precisam reproduzir as figuras exatamete
como estão representadas, no espaço

abaixo delas. Só peça que façam as linhas mais grossas para ficarem visíveis
e não escondidas nas linhas do caderno.
Depois, sugira que se juntem em pequenos grupos e comparem os desenhos,

discutindo semelhanças e diferenças.
Peça que contem aos colegas por
onde começaram, se tiveram de antecipar se caberia no espaço e como
fizeram. “Quais foram as dificuldades
encontradas?”; e “Alguma coisa os ajudou na cópia?”. Pergunte sobre como fizeram a linha inclinada e que referências
usaram – quantidade de quadradinhos,
começo e final do quadrado, medida
dos lados etc.
Questione: “Como fizeram para saber
o tamanho dos lados?”; e “Que instrumentos usaram?”. Peça que socializem
as estratégias: se usaram régua ou se
contaram os quadradinhos. Pergunte:
“De que modo o uso da régua ajuda
a saber se as figuras foram copiadas
corretamente?”; e “De que modo os
quadradinhos podem ajudar?”. Retome
as características do quadrado e do triângulo e peça que confirmem em seus
desenhos se estão correspondendo.
Ao final, proponha uma discussão coletiva sobre os procedimentos utilizados
para a cópia das figuras.

pág. 42

Quadrados.

3b Pergunte quais são essas figuras representadas e como sabem. Converse
sobre as características do quadrado
(os quatro lados do mesmo tamanho) e
depois proceda da mesma forma: sugira
que copiem as figuras no espaço abaixo
delas e depois, em pequenos grupos,
contem sobre a experiência, as dificuldades que tiveram e troquem dicas para
a cópia. Pergunte também: “A conversa
sobre cópia de figuras da atividade anterior ajudou a copiar essas?”.
Ao final, proponha que socializem os
procedimentos utilizados.
2º BIMESTRE
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4 Peça que os alunos leiam o nome dos
animais e digam se acham que estão parecidos com os de verdade. Depois, pergunte quais figuras geométricas foram
utilizadas. Pode ser que alguns falem
que foram usados triângulos e quadrados, como é o caso do gato. Questione: “Como poderiam fazer um quadrado com triângulos?”. Espera-se que os
alunos percebam que dois triângulos
podem formar um quadrado, como foi
tratado na atividade 2.

Pergunte de quantos triângulos cada
uma das imagens precisa para ser montada. Deixe que contem e explorem as
imagens. Depois, diga que precisarão
recortar triângulos das páginas 55 e 57
e montar os animais usando somente
essas figuras.
Oriente-os a escolher uma das
imagens e recortar os triângulos que
precisarão para montá-la. Depois, sugira que organizem as figuras antes
de colar, para o caso de quererem

mudar alguma coisa. Proponha que
façam isso com cada uma das figuras
escolhidas.
Depois de montadas, sugira que
mostrem aos colegas como ficou. Para
ampliar a atividade, ofereça outros
recortes de triângulos coloridos e de
diversos tamanhos para que montem
outros animais e colem em uma cartolina. Essa ou outras cartolinas podem
ser organizadas de forma coletiva, contendo as imagens de todos.

Caio dos Santos Ribeiro dos Santos
EM Irmã Dulce
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nosso dinheiro
pág. 44

quer saber mais?
• Nomes e imagens
de moedas
empregadas a partir de 1942 podem
ser encontradas no site do Banco
Central (http://goo.gl/OYA0nT),
acesso em 8/2/2016

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Reconheçam a moeda usada no Brasil.
• Façam cálculos.
• Compreendam o valor posicional dos
algarismos e considerem isso para resolver problemas.

CONTEÚDOS

• Sistema monetário.
• Cálculos.
• Sistema de numeração.

TEMPO ESTIMADO
• Seis aulas.

Os números estão em diversos contextos da vida cotidiana, por exemplo:
em relógios, agendas, calendários,
boletos de cobrança e preços. Eles comunicam funções diferentes. Os alunos
precisam começar a perceber isso e a
reconhecer as marcas e os símbolos
que, diversas vezes, acompanham os
números, como é o caso do R$, que
representa valor em dinheiro, especificamente reais, moeda atual do Brasil.
É importante que eles possam: ler e
comparar preços, distinguir no número
onde se indicam reais e centavos, estimar e consultar preços de diferentes
produtos, ler folhetos publicitários ou de
supermercados e encontrar os preços,
resolver problemas que exijam contar
dinheiro e fazer cálculos.
Ao apresentar a moeda brasileira,
esta sequência pretende promover situações de cálculos com as cédulas e
moedas em vigor, além de ampliar os
conhecimentos sobre o sistema de numeração.

2º BIMESTRE
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Alisson
EM Coração de Jesus
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2 Apresente as notas e moedas que
usamos no Brasil atualmente. Conte
que nossa moeda já mudou algumas
vezes e teve outros nomes como cruzeiro, cruzado novo, cruzado e, desde
de 1994, real. Pergunte: “Quantas notas
de 50 são necessárias para somar R$
100,00?”; “Quantas notas de R$10,00
são necessárias para fazer R$ 50,00?”,
e assim por diante.

Mariane Reis Dandim
EM Casa da Providência
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R$ 72

R$ 134
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R$ 102

R$ 157

3 Deixe que eles façam as contas com
os recursos que possuem: usando
cálculos que sabem de memória para
fazer outros, contando de 10 em 10,
fazendo cálculos com números menores etc. Diga-lhes que podem usar um
papel para anotar, se precisarem.
Depois que terminarem a atividade,
peça que socializem com os colegas:
“Como fizeram para saber quanto cada
turma conseguiu juntar?”; e “Que estratégias usaram?”.
Proponha um registro no quadro
com dicas para facilitar a contagem
das notas, por exemplo: 50 + 50 =
100; 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 100;
5 + 5 = 10; 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10;
etc. Depois, pendure uma cópia desse
registro no mural.

pág. 48

Foi o 9º D, com R$ 157.

Foi o 9º A, com R$ 72.

3a e b Converse sobre as respostas
dessas questões. Mostre aos alunos
que nem sempre a maior quantidade
de notas corresponde ao maior valor.
Retome quantos 10, 20, 50 e 5 cabem
em R$ 100.

2º BIMESTRE
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Ficariam com R$ 465.

3c Proponha que tentem resolver a atividade em pequenos grupos. É provável que muitos não consigam chegar ao
resultado. Chame-os em seguida para
uma resolução coletiva no quadro.
Para isso, pergunte quantas notas
de cada valor há no montante e vá anotando as informações. Depois, sugira a
contagem coletiva e peça que anotem
no caderno o registro com as contas
que ficaram no quadro.

pág. 49

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta.
Leia um exemplo na tabela.

3
2
1

2

1

4

1

1

1

1

3

4
1

4 Com base no que foi discutido anteriormente, proponha que os alunos
tentem completar essa atividade sozi-
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2

1

4
1

nhos e anotem as dúvidas que tiveram
ao resolvê-la.
Depois, faça uma correção coletiva

2

e estimule a socialização das dúvidas
para que o próprio grupo tente solucioná-las em conjunto.

NOSSO DINHEIRO - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 49 e 50

b)

•D
 uas notas de 100, uma nota de 50, uma
nota de 20, uma nota de 5 e duas notas

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

de 2.

•Q
 uatro notas de 50, três notas de 20,
uma nota de 10, uma nota de 5 e quatro
moedas de 1.

c)

• T rês notas de 100, uma nota de 20 e uma
nota de 5.

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

•U
 ma nota de 100, duas notas de 50, cinco
notas de 20, uma nota de 10 e três notas
de 5.

pág. 50

2

0

7

1

7

0

2

3

8

1

8

5

4

3

6

5 Pergunte: “Quantas notas de 100
cabem nos números que representam
as centenas?”; “Quantas notas de 10
cabem nos números que representam
as dezenas?”; e “Quantas moedas de 1
cabem nos números que representam
as unidades?”. Chame a atenção para o
papel do número 0. Retome que, embora não tenha valor, ele cria condições
para que os valores dos outros algarismos no número se mantenham.
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Atividades de avaliação
Procure interferir o menos possível
nessas atividades e permita que os
alunos resolvam utilizando os recursos
que possuem, buscando estratégias
que julgarem adequadas e tomando
decisões para chegar às respostas.
Organize as atividades como achar
melhor. Pode ser uma por dia, ou você
pode propor que eles façam as atividades e lhe entreguem os cadernos.
Assim, você pode tabulá-las e conce-

ber novas atividades que os ajudem a
avançar na discussão. Se achar conveniente, corrija com certo, meio certo
ou errado e proponha parcerias para
que eles refaçam, em outra folha, as
atividades que não acertaram. Nesse
caso, proponha que os alunos trabalhem com um colega que teve dúvidas
semelhantes. Enquanto estiverem em
dupla, passe para ajudá-los a pensar
sobre os erros. Essa discussão costuma ser bastante proveitosa.

Antes de iniciar cada atividade, leia
o enunciado junto com a turma para
esclarecer dúvidas, garantindo que todos compreendam o que está sendo
pedido. Leia somente as atividades que
serão realizadas naquele dia. Leia as
outras no momento em que forem propostas. Deixe claro que todos poderão
esclarecer as dúvidas no decorrer dos
trabalhos, caso precisem. Às vezes, a
dificuldade está apenas na retomada do
enunciado.
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542

245

431

134

521

125

643

346

75

11

59

31
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1 e 2 Proponha a resolução com o uso
de números, sobretudo nas contas de
adição; mas diga às crianças que se não
conseguirem, podem resolver com pauzinhos ou com outra estratégia.
Depois de terminada a avaliação,
proponha novas contas às crianças que
resolveram usando pauzinhos. Forme
duplas de colegas que usaram a mesma
estratégia. Dessa forma, podem pensar
juntos em outras formas de resolução.

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 52

3 e 3a Retome com os alunos o que
é esperado quando se faz uma estimativa. Isso não quer dizer que eles não
realizem o cálculo para chegar ao resultado. Não é um problema. Essas contas sugerem que eles olhem somente
para os primeiros números, que representam as dezenas. Os algarismos que
representam as unidades são todos
iguais nas alternativas de respostas.
Dessa forma, é esperado que aqueles
que já usam números consigam resolver com mais facilidade.

pág. 52

O sorveteiro tem 48 picolés.

O sorveteiro ficou com 22 picolés.
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Isaias Santos de Jesus Souza
EM Irmã Dulce

Cinquenta e dois reais.

Trezentos e quarenta e seis reais.

Quinhentos e setenta e três reais.
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anexos
Quadros numéricos citados na atividade 3 da sequência Escrita de
números (página 12 deste caderno)

100

101

102

103

110

111

112

113

120

121

122

123

132

133

130
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104

105

106

107

108

115

116

117

118

119

124

125

126

128

129

134

135

136

137

138

139

144

145

146

147

148

149

157

158

159

168

169

140

141

142

150

151

152

153

154

155

161

162

163

164

165

166

167

170

171

172

173

174

175

176

177

180

181

182

183

184

186

187

188

189

190

191

193

194

196

197

198

199
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195

179
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100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

119

120

129

130

139

140

149

150

159

160

169

170

179

180

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199
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Jogo Dados mágicos, citado na atividade 5 da sequência Escrita de
números (página 14 deste caderno)
DADO
SUPERMÁGICO

DADO
MÁGICO

DADO
COMUM

PONTOS
OBTIDOS

1ª RODADA
2ª RODADA
3ª RODADA
TOTAL

DADO
SUPERMÁGICO

DADO
MÁGICO

DADO
COMUM

PONTOS
OBTIDOS

1ª RODADA
2ª RODADA
3ª RODADA
TOTAL

DADO
SUPERMÁGICO

DADO
MÁGICO

DADO
COMUM

1ª RODADA
2ª RODADA
3ª RODADA
TOTAL
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PONTOS
OBTIDOS
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Jogo dos pontinhos citado na sequência Vamos calcular? (página 28
deste caderno)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

NOME DO JOGADOR			

NOME DO JOGADOR			

PONTUAÇÃO				PONTUAÇÃO

TOTAL DE PONTOS			

TOTAL DE PONTOS			

QUEM VENCEU O JOGO?
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Jogo dos pontinhos citado na sequência Vamos calcular? (página 28
deste caderno)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NOME DO JOGADOR			

NOME DO JOGADOR			

PONTUAÇÃO				PONTUAÇÃO

TOTAL DE PONTOS			

QUEM VENCEU O JOGO?
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TOTAL DE PONTOS			

