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material

• Uma calculadora por aluno.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Identifiquem regularidades na série
numérica para interpretar a transformação de números.
• Produzam e comparem números de
até cinco algarismos.

6
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conteúdos

• Leitura, escrita e comparação de números.
• Regularidades do sistema de numeração.

tempo estimado
• Cinco aulas.

No trabalho com o ensino da Matemática, não podemos fechar as portas
à tecnologia. É interessante que os
alunos possam usar a calculadora para
distintas funções. Uma das justificativas é que ela serve para que os próprios estudantes controlem os cálculos
propostos, em vez de o professor fazer
isso. A calculadora também pode ser
usada para resolver problemas complexos, com muitos passos, para ajudar o
aluno a refletir sobre quais operações
podem ser usadas para resolver determinada questão, desenvolver o assunto
e, claro, encontrar a resposta.
Calculadoras também são usadas
para explorar o funcionamento dos números em problemas mais ligados ao
valor posicional. Por isso é importante
que as crianças, desde as primeiras
séries, tenham uma calculadora em
seu material desde os primeiros anos.
É muito comum entre professores a
resistência ao uso da calculadora nas
aulas de Matemática por receio de que
os alunos fiquem “preguiçosos” ou não
aprendam a realizar os cálculos. No
entanto, quando estamos diante da resolução de um problema, podemos ter
o equipamento mais moderno, com todas as funções imagináveis, mas a máquina não é capaz de indicar em qual
ordem determinado problema deve ser
solucionado. Essas decisões seguem a
cargo do usuário e esse fato evidencia
a necessidade de construção de sentido desses conhecimentos. Ou seja, o
modo como se propõe que a calculadora seja utilizada em classe não impede
que os alunos construam conhecimentos matemáticos. Ao contrário, ela está
a serviço desse processo.

TRANSFORMAÇÃO DE NÚMEROS - CADERNO DO PROFESSOR

A calculadora pode ser uma ferramenta valiosa para resolver problemas
e gerar uma atividade. Para isso é importante propor que as crianças antecipem e registrem o procedimento, o
resultado e, depois, validem-no usando
a calculadora. Dessa forma, estarão
utilizando o instrumento como meio,
não como fim.

É fundamental, também, que você
organize discussões com as crianças
em torno das dificuldades que surgiram
no decorrer da proposta.
Peça que argumentem sobre o que
e como fizeram, para identificar os conhecimentos matemáticos construídos
e quais ainda precisam de maiores investimentos.

Considerações iniciais sobre o trabalho com a calculadora
A calculadora pode contribuir para a reflexão sobre a estrutura aditiva
da numeração falada e sobre sua vinculação com as regras da numeração escrita. Trata-se de um instrumento valioso para a realização dessas
atividades, já que torna possível que cada criança detecte por si mesma
quando está no caminho certo e quando se equivocou, corrija os próprios
erros e comece a buscar uma regra que lhe permita antecipar a operação que efetivamente permite chegar ao resultado esperado. Em síntese,
refletir sobre a vinculação entre as operações aritméticas e o sistema de
numeração conduz a formular “leis” cujo conhecimento permitirá elaborar
procedimentos mais econômicos. E torna possível algo mais: perguntar-se
pelas razões dessas regularidades, buscar respostas na organização do
sistema, começar a desvelar aquilo que está mais oculto na numeração
escrita.
LERNER, Delia; SADOVSKY, Patricia. O sistema de numeração – um problema didático.
In: PARRA, Cecilia. Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1996, p. 147.

Arlei Silva Santos
EM Baha’i
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págs. 7 e 8

1 a 5 Antes de iniciar a sequência, explore com a turma os procedimentos
de utilização da calculadora observando os conhecimentos que os alunos
possuem. A atividade 1 ajudará nessa
exploração, pois o uso da máquina não
deve ser um dificultador para a resolução das atividades. Se a turma, ou
alguma criança, nunca trabalhou com
a calculadora, será necessário que
você explique a forma de utilizar esse
instrumento, mostrando, por exemplo,
que os sinais que eles utilizam no papel também estão presentes nas teclas
da calculadora. Ajude-os a localizá-los.
Você pode propor algumas atividades
exploratórias simples como estas:
“Marquem o 1 na calculadora. Agora,
sem apertar nenhuma tecla, respondam: o que aparecerá se marcarmos o
6?”. Os alunos podem dizer: 16. “Agora, marquem o 6. O que aconteceu?”;
“E, se quero escrever 45 (colocar no
quadro), qual tecla aperto primeiro?”;
“Vocês sabem qual é a tecla de mais?
(colocar o sinal + no quadro). E o de
igual?”. Repita o procedimento anterior,
propondo a mesma pergunta para os
demais sinais.
Você pode propor, também, algumas
operações simples (adições, subtrações, multiplicações e divisões) envolvendo números de um algarismo para
que as crianças entendam o funcionamento desse instrumento. Exemplos:

2 + 3 = _____
5 – 4 = _____
2 x 2 = _____
8 ÷ 4 = _____

Após essa exploração inicial, organize os alunos em duplas para que resolvam as atividades de 2 a 5. Cada uma
deve discutir o que será necessário
fazer para que ocorram as transformações propostas. Oriente-os a combinar
quais “ordens” deverão ser dadas para
a calculadora antes de partir para a
realização das operações seguintes.

8
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As trocas entre as duplas são importantíssimas para a construção do conhecimento. Para isso, será importante
analisar o estágio de desenvolvimento
em que cada aluno se encontra para
juntar, na mesma dupla, crianças que
tenham dois conhecimentos distintos
para resolver a atividade.
Dessa forma, você explora as variações de níveis de aprendizagem para
que todos evoluam juntos. Oriente as
duplas a conversar sobre qual operação deverão realizar para transformar
os números. As crianças devem chegar
a um acordo e, depois, testar a hipótese. Peça que registrem a operação
no papel antes de executarem na calculadora.
Provavelmente nas primeiras situa-

ções propostas, as crianças operarão
por ensaio e erro. Por exemplo, para
transformar 59 em 9, primeiro tirarão
o 5. Ao conferir no visor o resultado,
constatarão que o procedimento está
errado, pois o número que aparecerá
será 54, e não 9, como solicitado. Dessa forma, podem rever o procedimento. Tentarão ainda a subtração com
outros números, provavelmente experimentando o 50.
Após cada situação é importante
propor a discussão coletiva, perguntando como as crianças descobriram o
que deveriam fazer para realizar cada
operação. Provavelmente, os argumentos estarão baseados exclusivamente
na numeração falada. Por exemplo:
“Era 59. Então, tirei o 50”. Circule

pela sala e anote alguns comentários
e estratégias utilizadas para resolver o
problema e retome, mais tarde, a discussão coletivamente.
Organize uma roda de conversa
para falar sobre como os alunos resolveram os desafios, que tipos de
estratégia usaram, se acertaram ou
erraram.
Essa socialização é de grande importância para que as crianças conheçam outras maneiras de calcular
e avancem na compreensão sobre o
valor posicional de cada número e as
diferentes formas de compor e decompor números. Você pode registrar
as colocações feitas pela turma em
um cartaz e deixá-lo como fonte de
consulta para as próximas etapas.

pág. 8

JOSÉ

• 10 + 1 +1
•3+3+3+3
•4+4+4
CLARA

• 10 + 10 + 10 + 6
•5+5+5+5+5+5+5+1
• 10 + 10 + 10 + 2 + 4
Estas questões possuem mais de uma possibilidade de resposta.
Leia exemplos à direita.

6 Diga às crianças que vocês farão de
conta que a calculadora está com defeito e que elas precisarão escrever alguns
números no visor. Proponha os desafios
dos três itens que compõem a questão.
Os problemas apresentados nesta atividade possibilitam uma análise do valor
posicional, com o reconhecimento de

que o 3 vale 30, por exemplo. Circule
pela sala enquanto as duplas fazem a
atividade e selecione diferentes procedimentos para demonstrá-los no quadro.
É provável que as crianças se apoiem
nas escalas ascendentes (2 em 2, 3
em 3), que somem de 1 em 1, ou que
usem os conhecimentos que têm sobre

PEDRO

• 100 + 100 + 100
• 200 + 100
• 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50
dobros (5 + 5 + 1 + 1). Os problemas
admitem várias soluções com base em
diferentes decomposições aditivas. Ao
final, proponha uma socialização de forma que as crianças tenham acesso a
diferentes modos de resolução. Chame
a atenção para as diferentes maneiras
de compor um número.
2º BIMESTRE
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7 Neste item os alunos precisarão verificar se determinada estratégia está
correta e analisar qual é o modo mais
rápido de chegar ao número 438.

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

• 300 + 138
• 200 + 200 + 38
• 100 + 100 + 100 + 100 + 38
• 100 + 100 + 100 + 100 + 20 + 18

David Nascimento da Cruz
EM Baha’i
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8 Forme duplas considerando os critérios de agrupamentos produtivos e
máxima circulação de conhecimentos
propostos no início da sequência. Peça
que as crianças, antes de realizarem a
transformação na calculadora, conver-

sem sobre qual operação farão para
transformar os números. Elas devem
chegar a um acordo antes de testar as
hipóteses de cálculo. Sugira que registrem no caderno essa operação antes
de usarem a calculadora.

Enquanto trabalham nessa proposta,
procure identificar se estão conseguindo registrar os cálculos e testar a validade dos mesmos. Ao final, proponha
uma socialização dos diferentes modos
para chegar a determinados números.
Registrar no quadro os cálculos realizados pode ajudá-las na tarefa de observar a variedade de cálculos possíveis
para obter um mesmo número, além de
se apropriar de estratégias ainda não
pensadas.
Vale salientar que essa proposta
acaba se constituindo em uma situação autoverificadora, pois, dependendo do resultado que aparecer no visor
da calculadora, é possível saber se a
operação realizada está correta ou não.
Gerar situações nas quais as próprias
crianças possam decidir se o que estão
fazendo está certo ou errado é crucial
para criar e resolver uma situação-problema. Se em toda a atividade os alunos dependerem sempre do professor
para avaliar o que está certo, perde-se
a possibilidade de que sejam responsáveis pela solução do problema. Em
alguns casos, como esses, a própria
situação permite que os alunos verifiquem a correção do que estão fazendo.
Para introduzir um novo desafio à
sequência, proponha outros problemas
de transformação envolvendo números
com todos os algarismos iguais. Por
exemplo: 33, 22, 44 e 777.
Depois de cada situação de aprendizagem, é importante propor a discussão coletiva, perguntando como se
deram conta de que deveriam realizar
essa ou aquela operação. Justificar o
que se fez não é tarefa fácil. Provavelmente os argumentos das crianças
estarão baseados, exclusivamente, na
numeração falada.
2º BIMESTRE
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9 Desta vez os alunos vão formar o número 245 com algumas restrições. É
interessante propor que realizem a primeira atividade e abram para a socialização, pois dessa forma terão a oportunidade de observar como pensou e
como os demais colegas pensaram.
Além disso, vão se sentir mais seguros
para a realização da atividade dos demais itens.
Primeiramente deverão montar o
245 usando apenas os números 100,
10 e 1 na menor quantidade possível.
Se considerarmos isso, a resposta
será: 100 + 100 + 10 + 10 + 10 +
10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1. No entanto,
algumas crianças poderão desconsiderar essa restrição e encontrar outras
formas. Se isso acontecer, leve os
alunos a refletir que há uma restrição
na consigna proposta e que devem se
orientar por ela.
No item b, as crianças devem formar o mesmo número usando 100 e
1. Observe que não há mais a possibilidade de usar o 10 e elas vão decidir
quantos 100 e quantos 1 poderão utilizar. Nesse caso a resposta seria: 100
+ 100 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1...
(repetindo-se 45 vezes o número 1).
No item c, só poderão usar 10 e
1. Isso fará com que todos trabalhem
bastante com a calculadora, pois terão
que digitar + 10 vinte e quatro vezes e
+ 1 cinco vezes. Devem sentir-se bem
motivados para que não desistam da
realização da atividade.
A socialização coletiva, ao final, fará
com que os alunos mostrem como
pensaram e tenham a oportunidade de
analisar as adequações com base na
consigna proposta.

TRANSFORMAÇÃO DE NÚMEROS - CADERNO DO PROFESSOR
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• 200 + 10 + 10 + 10 + 4
224 + 10

Estes itens possuem
mais de uma possibilidade
de resposta. Leia exemplos
à direita.

• 100 + 100 + 100 + 70 + 6
476 – 100

• 150 – 1
10 x 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 9

• 50 + 50 + 20 + 3
70 + 30 + 20 + 3

10 Nesta atividade é importante que
as crianças conheçam as estratégias
usadas pelos colegas, principalmente
naquelas questões que geraram muitas
dúvidas para preencher a tabela. A discussão em grupo é o espaço de troca
entre eles. Observe as discussões nas
duplas e ajude a organizar as explicações dos alunos que apresentarem
mais dificuldade em comunicar as estratégias aos colegas.

pág. 11

• 80 + 100
80 + 50 + 50
80 + 20 + 80

• 80 x 10
Estes itens possuem mais de uma possibilidadede resposta.
Leia exemplos à direita.

80 + 500 + 220

• 80 – 72
80 – 40 – 20 – 12
80 – 72

11 As crianças poderão usar o número
de operações que desejarem para resolver essa atividade, não há restrição
quanto a isso. Esses itens poderão ser
usados para avaliar como os alunos
avançaram nos conhecimentos ao longo da sequência.
2º BIMESTRE
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tempo estimado
• Nove aulas.

material

• Cartolina para cartaz.

introdução

É bastante comum a concepção de
que os cálculos mentais servem para
aumentar a rapidez da resolução. Contudo, o cálculo mental não exclui lápis
e papel ou calculadora. Conseguir que
os alunos tenham um progressivo domínio de diversas estratégias de cálculo mental permitirá que tomem decisões a respeito que tipo de raciocínio
usar em cada situação.
É importante que os alunos disponham de um repertório de memória.
Não se trata de apenas decorar alguns
resultados, mas de tomar consciência
dos cálculos que sabem de memória.
Dispondo de um conjunto de resultados memorizados, os alunos vão selecionar estratégias distintas de cálculo e,
também, liberar a atenção, já que não
necessitam fazer a conta, podendo se
concentrar na resolução do problema.

quer saber mais?
com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Retomem os conteúdos do caderno
do primeiro bimestre e ampliem o repertório de cálculos memorizados.
• Elaborem e analisem diferentes estratégias de subtração, entre elas o algoritmo convencional.

14
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conteúdos
• Cálculos memorizáveis.
• Diferentes estratégias para cálculos
de adição e subtração.
• Análise de situações-problema envolvendo o campo aditivo.
• Atividades envolvendo o algoritmo
convencional da subtração.

• Texto e vídeo com o
trabalho
premiado
da
professora Lucimar Borba
de Lima, de Ariquemes (RO), com
propostas semelhantes às que se
propõe desenvolver aqui. Pode ser
inspirador para suas intervenções.
Vídeo (https://goo.gl/NZ702y) e texto
(http://goo.gl/OF5ta0), acessos em
5/4/2016
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15

200

840

105

1.000

1.000

150

483

1 Neste primeiro momento, o objetivo
é que os alunos identifiquem alguns
cálculos que já sabem como resolver.
É bastante comum que reconheçam
como fáceis os que têm números menores e como difíceis aqueles com
números maiores. Nas atividades a
seguir, é proposto que investiguem
um pouco mais esses cálculos e percebam, por exemplo, que a conta
1.483 – 1.000, apesar de ter números
grandes envolvidos, é bem simples de

500

resolver quando é apoiada nos conhecimentos do sistema de numeração.
A ideia é que os alunos possam, ao
longo da sequência, ampliar o olhar
para as possibilidades de cálculo,
enriquecendo as relações numéricas
ao pensar um número com base em
diferentes decomposições, segundo
os cálculos a resolver. Por exemplo:
o número 187 pode ser decomposto
em 100 + 80 + 7, mas se a situação
proposta pede que some 185 com 25

talvez seja melhor decompor desta
maneira: 180 + 20 + 5 + 5, pois é
mais fácil pensar 180 + 20 e 5 + 5.
Com esse movimento, espera-se ampliar o repertório e a quantidade de
cálculos que os alunos sabem de cor.
Eles também serão auxiliados a reconhecer que os cálculos que já sabem
podem ajudá-los na tarefa de resolver
outros que não sabem.
Enquanto estiverem realizando a
primeira atividade, circule pela classe
a fim de colher informações sobre os
desafios encontrados e, também, para
ajudar aqueles que estiverem com algum tipo de dificuldade. A organização
coletiva desta primeira tabela também é pensada como uma situação
diagnóstica. Por meio dela, você terá
informações sobre como seus alunos
estão lidando com os cálculos, quais
reconhecem como fáceis e quais reconhecem como difíceis.
2º BIMESTRE

15

pág. 14

2 A atividade permite resgatar cálculos
que os alunos provavelmente dominam. Você pode organizar um cartaz
com eles, agregando mais um recurso para que resolvam outros cálculos.
Será interessante ir, gradativamente,
ampliando essa lista ao longo do ano,
tornando-a uma fonte de consulta para
a turma. Ter um cartaz com uma tabela
como essa à vista de todos ajudará na
gestão da discussão e, também, durante as alternâncias entre o trabalho
individual e em grupos.
Completar a tabela com outros cálculos é uma tarefa complexa. Isso porque se trata de identificar, em cada coluna, o tipo de cálculo que o compõe e
completar com outros do mesmo tipo.
O item 2c tem o propósito de comunicar aos alunos que se espera que eles,
progressivamente, recordem o resultado de certos cálculos, e que isso será
tema do trabalho de algumas aulas. Ter
consciência de quais são os cálculos
conhecidos favorece a resolução de
outros. Circule pela classe e faça anotações sobre como estão se saindo na
organização da tabela. Ao perceber
alguns alunos com dificuldade, você
poderá ler o enunciado, resolver os primeiros cálculos de cada coluna ou até
mesmo escrever algumas contas em
uma folha à parte para que eles decidam em qual coluna se encaixa.

Igor de Jesus Santos
EM Lagoa do Abaeté
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24

40

3 Nesta atividade não se espera que
os alunos façam reflexões formais, explicitando o valor relativo ou a posicionalidade dos números, mas que usem
esses conhecimentos em suas elaborações. As crianças podem dar explicações como estas: “Fazer as contas
com números grandes é a mesma coisa que fazer com números pequenos”;
“É como se eu estivesse somando 3
+ 3, mas estou fazendo 300 + 300”;
“Os resultados são parecidos, apenas
aumenta a quantidade de zeros”. Esta
atividade e a seguinte podem ajudá-los
a refletir sobre as relações do sistema
de numeração. Os cálculos, aparentemente fáceis, se apoiam em conhecimentos e propriedades dos números e
das operações.

4 As atividades de 4 a 7 discutem a decomposição e o arredondamento como
estratégias para resolver adições.
Nesta, os alunos usarão a que desejarem. Convide alguns para explicar por
que escolheram uma ou outra. Não há
melhor ou mais correta, mas aquela na
qual os alunos sentem mais segurança
com os números envolvidos. Eles podem criar inúmeros caminhos para resolver esta atividade. Oriente-os de que
só não poderão usar a conta armada.
2º BIMESTRE
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5 Nesta atividade, os alunos serão
convidados a investigar como funciona
uma possibilidade de decomposição.
Davi usou a decomposição, e Gabriela, o arredondamento. Eles poderão dizer: “Sim, Davi decompôs o 15 em 10
+ 5 e decompôs o 9 em 5 + 4. Depois
somou as partes decompostas. Fica
mais fácil somar 5 + 5 = 10 e depois
acrescentar o 4”. Ou ainda: “Gabriela
arredondou o 9 para 10. Fez de conta
que o 9 era 10 para ficar mais fácil de
somar, como acrescentou 1 no 9 para
ele virar 10, precisou tirar 1 no final
da conta”.

págs. 16 e 17

6 Aqui, Ricardo usou a decomposição,
e Paula, o arredondamento. Os alunos
podem elaborar respostas tais como:
“Escolheria o jeito de Ricardo, porque
esse modo de decompor os números
fica mais fácil de somar. 20 + 10 e 8
+ 2 são contas que já sei de cor”. Ou:
“Escolheria o jeito de Paula, porque arredondar o número e depois descontar
o tanto que você arredondou fica mais
fácil. Somar 20 e tirar 2 são contas que
já sei de cor”.
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Estas questões possuem mais de uma possibilidade de
resposta. Leia exemplos abaixo.

65

54

40 + 3 + 20 + 2
40 + 20 = 60
3+2=5
60 + 5 = 65

45 + 10 = 55
55 – 1 = 54

Ou

40 + 5 + 5 + 4 = 54

Ou

43 + 20 = 63
63 + 2 = 65

50

42

30 + 2 + 10 + 8
30 + 10 + 8 + 2
30 + 10 + 10 = 50

27 = 20 + 5 + 2
15 = 10 + 5
20 + 5 + 2 + 10 + 5= 42

Ou

Ou

32 + 20 = 52
52 – 2 = 50

27 = 30 – 3
30 + 15 = 45
45 – 3 = 42

7 O objetivo desta atividade é que os
alunos façam uso de estratégias de decomposição para resolver os cálculos,
observando diferentes decomposições
possíveis para um mesmo número.
Eles buscarão primeiramente alguma
estratégia para resolver sozinhos as
somas. É importante lembrá-los de que
não poderão resolver essas contas
com o algoritmo (conta armada). Ou
seja, precisarão elaborar algum procedimento de resolução que decomponha
os números envolvidos até chegar a
cálculos que já sabem de cor e realizá-los mentalmente. Oriente os alunos a
registrar os passos que seguiram para
apresentar aos colegas, comparando
seus procedimentos.
Ao ouvi-los expondo como fizeram
para realizar os cálculos, você poderá
avaliar a necessidade de propor mais
atividades como essa e a próxima, ou
partir para as seguintes, nas quais serão analisadas estratégias diferentes
para realizar subtrações.
As respostas apresentadas nesta
atividade são apenas para antecipar o
que os alunos poderão criar; não é necessário expor cada uma. Sempre que
possível, trabalhe com as estratégias
criadas por eles.

pág. 17

8 Na atividade, os alunos poderão elaborar respostas como: “Fica melhor
decompor o 5 porque é bem fácil fazer 37 + 3 = 40 e depois somar 2”
ou “Fica melhor decompor o 37 porque
somar 5 + 5 é bem fácil e depois é só
somar com o 30 e com o 2”.
2º BIMESTRE
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Estas questões possuem mais de uma possibilidade de
resposta. Leia exemplos abaixo.

83

38
84 = 40 + 40 + 4 e
46 = 40 + 6. Sobra 40 + 4.
Precisa tirar 6. Não dá para
tirar 6 do 4, só 4 do 4; então, tira 2 do 40, sobra 38.

90 – 10 = 80
7–4=3
94 – 14=
90 – 10 = 80
4 – 4= 0
80 + 3 = 83

84 – 46=
84 – 44 =
80 – 40 = 40
4-4=0
40 – 2 = 38

70
80 – 10 = 70
5–5=0

28
45 = 30 + 10 + 5
17 = 10 + 5 + 2
30 – 10 = 20
10 – 5 = 5
5–2=3
20 + 5 + 3 = 28
45 – 17 =
45 – 20 = 25
25 + 3 = 28

9 As atividades desta página ajudarão
os alunos a investigar a decomposição
como uma forma de resolver algumas
subtrações. Novamente a proposta é
fazer primeiro o trabalho individual,
depois em duplas e ainda o coletivo
(atividade seguinte). É importante lembrá-los de elaborar algum procedimento de resolução que se apoie em contas que já sabem de cor e realizá-las
mentalmente. Oriente-os a registrar os

20

MATEMÁTICA - 3º ANO

passos que pensaram para apresentar
aos colegas, comparando os procedimentos.
Perguntar sobre como resolveram
essas subtrações mais difíceis pode
gerar uma boa conversa em classe.
Os cálculos 84 – 46 e 45 – 17 podem
ser considerados mais difíceis, já que
existiria a necessidade de realizar uma
conta com empréstimos se fossem resolvidos com a conta armada. Porém,

o objetivo não é, ainda, discutir ou formalizar a conta armada da subtração,
pois isso será realizado ao longo do 3º
ano. Neste momento, ajude os alunos
a compreender como criar diversas formas de decompor o número para realizar a subtração. Você pode sugerir que
confiram os resultados na calculadora
e analisem coletivamente os erros que
porventura aparecerem.
Um erro possível seria fazer a conta
84 – 46 = 42 e 45 – 17 = 32. Nessa
hipótese, as crianças invertem as unidades fazendo 6 – 4 e 7 – 5. Ora, inverter
as unidades e decidir em qual ordem se
quer operar é uma estratégia válida nas
somas (propriedade associativa), porém não é válida na subtração. A análise
dos possíveis erros ajudará os alunos a
perceber que não é possível inverter as
unidades em uma subtração.
Vale destacar, novamente, que as
respostas possíveis da atividade 9 servem de base para seu trabalho e serão
úteis quando analisar a produção da
turma. Se essas respostas não surgirem em classe, trabalhe com as estratégias que seus alunos puderam criar e
ajude-os a investigar o funcionamento
delas, analisando se são válidas.

CÁLCULOS DE MEMÓRIA - CADERNO DO PROFESSOR
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10 Leia com a turma as explicações
sobre como resolver a conta 41 – 17
e analise cada caso no quadro. Questione sobre as decisões que foram
tomadas nas duas estratégias apresentadas, decompor o 41 ou o 17. Você
pode perguntar, por exemplo: “Por que
não é possível tirar o 7 do 1?”; “Qual
das estratégias vocês escolheriam?”;
“Em qual delas há menor risco de errar?”; “Qual delas decompõe um dos
números em contas que já sabemos de
cor?”, além de ajudá-los a pensar sobre
o valor posicional nos números 41 e
17, questionando quanto vale o 4, por
exemplo. Para responder ao item 10a,
os alunos podem dizer: “O primeiro jeito decompôs o número 17 e o segundo
decompôs o 41”.

pág. 19

11 Esta atividade convida a retomar a
classificação feita anteriormente, com
os alunos revisitando os conhecimentos e tomando consciência do que já
aprenderam. Ajude-os a analisar quais
cálculos pareciam difíceis e agora se
tornaram fáceis. Quando se tem uma
boa estratégia de resolução, os cálculos, de fato, tornam-se mais simples.
Após a realização da sequência,
você poderá incluir jogos como Box
45, Fecha caixa ou Batalha da adição
como forma de usarem o que construíram, seja para toda a turma, seja
formando pequenos grupos que ainda
precisem de mais oportunidades para
ampliar seu repertório de cálculos.
2º BIMESTRE
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112

300 + 20 + 7
200 + 10 + 5 –
100 + 10 + 2

Cauê Silva
EM Casa da Providência
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327
215 –
112

12a, b e c Neste momento propõe-se
que os alunos utilizem estratégias de
cálculo compreendendo as razões de
seu funcionamento. O que se busca
com a atividade é conhecer o que está
escondido atrás de um algoritmo. Mas
é importante que saibam como chegaram ao resultado.
O objetivo da atividade 12 é compreender o algoritmo convencional para a
subtração. Para isso, utilizamos recursos que evidenciam os passos e os motivos pelos quais o algoritmo funciona
dessa maneira. Dito de outro modo, é
preciso tornar observáveis as relações
que o algoritmo deixa invisíveis.
Esta atividade apresenta o algoritmo da subtração ainda em contas nas
quais não é necessário fazer o empréstimo. É importante fazer intervenções
para evidenciar o valor posicional dos
algarismos envolvidos nas contas.
Essa análise será importante para compreender o mecanismo do empréstimo.
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45
8

80 + 13
40 + 8 –
40 + 5

108

13a, b e c É preciso garantir que os
alunos compreendam que para subtrair
18 de 56 não é possível fazer 6 – 8.
Então, eles deverão decompor o 56 de
uma forma favorável (no primeiro caso)
ou fazer o empréstimo (no segundo
caso). É importante fazer coletivamente o item 13b, pois esse será o momento de explicar o funcionamento do
empréstimo e todo o algoritmo da subtração. No item 13c, será necessário
orientar a análise dos alunos para que
entendam quais procedimentos são
adequados. É importante que investiguem por que os procedimentos não

43

1

9 3
4 8 –
4 5

22

funcionaram. Eles podem usar a calculadora e estimativas para controlar os
cálculos e fundamentar os argumentos,
até concluir que não é possível fazer
3 – 8, e que a conta de menos funciona
de forma diferente da de mais, pois não
podemos inverter os termos.
No trecho a seguir, publicado em
O diálogo entre o ensino e a aprendizagem (Ed. Ática), Telma Weisz e Ana
Sanchez analisam a importância do
professor compreender o que pensam
as crianças quando iniciam o uso do
algoritmo da subtração: “Se uma criança monta um algoritmo de soma para

efetuar a operação de 13 menos 7, e
põe como resultado 14, o professor
vê facilmente que a conta está errada.
Compreender o que foi que a criança
tentou fazer, para descobrir qual a natureza do erro que ela cometeu, exige
um olhar mais cuidadoso. Provavelmente ela considerou aquele 3 e aquele 7
embaixo, sabendo que tinha de subtrair
naquela coluna. Mas achava que, de 3,
não dá para tirar 7. Então fez o contrário e pôs o resultado embaixo. Quando
viu, o resultado da subtração era maior
do que as partes, e ela não compreende como aquilo aconteceu. Cabe ao
professor pensar. Em vez de dizer simplesmente ‘está errado’, seria mais interessante perguntar à criança: 'Como
é que eu posso tirar 7 e ficar com mais
do que eu tinha antes?'.
Se o professor tiver uma hipótese
sobre como a criança fez aquela conta errada, poderá levantar perguntas
e questões. Poderá também tentar
pensar junto com ela como é que se
resolve isso, como é que se faz no cálculo mental e por que no algoritmo sai
diferente. Diferentemente do que muitos professores pensam, as crianças
sabem que, de 13, tirando 7, não pode
dar 14. Acontece que muitas vezes, na
hora em que estão utilizando o algoritmo, sua capacidade de raciocínio matemático fica em suspenso. Articular,
por exemplo, as antecipações de resultado com os resultados dos algoritmos
é muito importante. No entanto, a escola não costuma trabalhar com isso.
Situações como essas costumam
acontecer diariamente em classe, seja
em que área for. Quando o professor
desconsidera o esforço de seu aluno,
dizendo apenas que o que ele fez não
está correto, sem lhe devolver uma
questão, algo sobre o que pensar, acaba, mesmo sem querer, desvalorizando
sua tentativa, seu esforço. E, se cada
investimento que o aluno fizer não tiver
seu valor reconhecido, ele provavelmente vai acabar pensando duas vezes
antes de investir de novo”.
2º BIMESTRE
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X
X
X
X
X
X
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X
X
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700
43
917
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145
297
400

14 Nesta atividade, a solicitação não
é para que realizem os cálculos, mas
para que analisem cada caso antecipando a necessidade de fazer o empréstimo. Após o momento de trabalho em
duplas, é importante socializar as certezas construídas sobre os casos em
que é preciso fazer o empréstimo e em
quais não. Você pode registrar as conclusões em um cartaz e/ou fazer cópias
para colar no caderno dos alunos, de
forma a ser uma fonte de consulta.
É esperado que os alunos tenham
muitas dúvidas ao fazer contas usando
o algoritmo convencional. Esse será,
no momento, um conteúdo bastante
novo e, por isso, será preciso acolher
as dúvidas, explicitar os motivos dos
erros e resolver uma série de contas
utilizando esse procedimento.

15 A atividade exige um momento de
análise individual. Os alunos precisarão escolher duas contas para fazer
mentalmente, duas na calculadora e
duas com algoritmo. É provável que
optem pelos itens a), b) ou f) para fazê-los mentalmente, já que é possível
se apoiar nos conhecimentos sobre
o sistema de numeração. Também
podem escolher fazer na calculadora
os itens que parecerem muito complicados para fazer com algoritmo, por
exemplo os itens c) ou e). Vale dizer
que não há escolhas certas aqui. O importante é explicitar as razões dessas
escolhas e discuti-las com os colegas.
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Por isso, em seguida, encaminhe uma
discussão para que todos compartilhem e explicitem o que consideraram
na tomada de decisão.
Ao final desta etapa, pode-se elaborar um registro coletivo sobre as atividades realizadas. Uma possível conclusão é que nem sempre resolver uma
conta com a calculadora é o melhor
recurso (mais rápido, mais econômico
etc.); outra possibilidade será elencar
as etapas necessárias para a realização do algoritmo de subtração (conta
armada de menos).
Abaixo, há um conjunto de atividades que permitem usar o algoritmo e
refletir sobre ele. Você poderá utilizá-las com o grupo, escrevendo essas
questões no quadro ou elaborando

outras semelhantes, especialmente
criadas para usar a estimativa antes
de resolver as contas; pensando sobre erros frequentes e corrigindo-os;
discutindo o funcionamento dos algoritmos quando há zeros nos números
que se quer subtrair; e treinando o algoritmo convencional.
É importante também compartilhar
os procedimentos utilizados para estimar. A ideia é começar uma conversa
que dê “status de saber” aos cálculos
aproximados e vincular esse procedimento aos objetos que estão estudando. É possível perguntar: “Como os
alunos que chegaram mais próximos
dos resultados fizeram a estimativa?”;
e “De que forma a estimativa nos ajuda nas contas?”.

Atividades complementares
1) Resolva as seguintes contas.
Antes, pense e anote no espaço
acima de cada conta se o resultado será maior ou menor que 200.
136 –
75
61

234 –
135
99

319 –
98
221

2) Estas contas já foram resolvidas. Coloque um x ao lado de
cada uma que tenha erros.
246 –
55
111
191

309 –
98
211

165 –
23
42
142

3) Resolva estas contas usando a
conta armada:
480 –
235
245

109 –
78
31

500 –
23
477

4) Uma criança disse que não
sabe como subtrair quando há
zeros na conta. Como você poderia ajudá-la? Que dicas você
daria a ela para acertar esse tipo
de conta?
5) Invente quatro subtrações
para seu amigo resolver. Depois
troque os cadernos e resolva as
subtrações inventadas por ele.

Thailea
EM Coração de Jesus
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qual é o preço?
pág. 24

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Estejam aptos a construir uma rede
de relações que facilite a memorização de alguns produtos ou uma fácil
reconstrução baseada nos resultados
memorizados.
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introdução

conteúdos

• Construção de um repertório de estratégias de cálculos de multiplicação.
• Exploração das relações de proporcionalidade envolvidas nas multiplicações.

tempo estimado
• Oito aulas.

Como foi visto no primeiro bimestre, os problemas não se distinguem
apenas pelas operações com as quais
podem ser resolvidos. Quando se fala
que são de multiplicar, de somar etc.,
adota-se uma classificação que não é
suficiente para abarcar a complexidade dos conceitos. É por isso que este
caderno traz outras classificações,
destinadas a mostrar a diversidade de
aspectos que confluem para a construção de sentido dos conhecimentos. Essas classificações se apresentam para
contribuir com a análise dos docentes,
não para ser ensinadas aos alunos.
As denominações aqui apresentadas
pertencem ao âmbito da comunicação
didática e em nenhum sentido constituem-se em uma ferramenta para a
aprendizagem dos alunos.
Saber multiplicar é: reconhecer os
problemas em que a multiplicação é
um recurso para a resolução; dispor
de procedimentos para calcular produtos; estabelecer relações entre diferentes usos da multiplicação (proporcionalidade, combinatória, produto de
medidas); eleger as estratégias mais
econômicas segundo a situação que
se está abordando; e, por fim, reconhecer os limites do conceito, o que
significa dizer que, em alguns casos,
a multiplicação não resulta em instrumento adequado para a resolução de
um problema.
As atividades desta sequência envolvem relações de proporcionalidade
direta e supõem a busca de novos valores com base em certos dados, com
a finalidade de os alunos identificarem
o papel da multiplicação. O enfoque da
sequência será a discussão das estratégias de cálculo para multiplicar. Esses
problemas que iniciam o estudo da multiplicação no 3º ano buscam trazer situa-
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ções nas quais as crianças enfrentem
problemas de séries proporcionais para
que os resolvam por meio de diversas
estratégias, reflitam sobre essas resoluções e também reconheçam as escritas multiplicativas como expressões
que simplificam informações.
Ao longo desta sequência, os alunos
serão convidados a preencher muitas
tabelas de proporcionalidade. A cada
desafio, será proposta uma discussão

coletiva com algumas questões que podem aparecer na turma. É importante
que você traga para a discussão coletiva os procedimentos elaborados pelos
alunos além dos que estão presentes
neste caderno. A proposta de cada cálculo ser seguido de uma discussão dá
oportunidade para que todos testem
estratégias e façam uso das que serão
elaboradas quando forem retomadas
as tabelas anteriores.

Recomendação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de
Matemática sobre o trabalho com multiplicação e divisão
“Assim como no caso da adição e da subtração, destaca-se a importância de um trabalho conjunto de problemas que explorem a multiplicação
e a divisão, uma vez que há estreitas conexões entre a situação que os
envolvem e a necessidade de trabalhar essas operações com base em um
campo mais amplo de significado do que tem sido usualmente realizado.”
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática.
Brasília: Inep, 1997, p. 72.

quer saber mais?

• Reportagem sobre os diferentes tipos de
problemas multiplicativos no site da revista
Nova Escola (http://goo.gl/6dxRPL), acesso em 5/4/2016

Gabriel Reis dos Santos
EM Coração de Jesus
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4

6
16
10

20

12

24

14

28

16

32

18

36

20

40

1a)
• Na primeira coluna, os números vão do
1 ao 10.

• Há alguns números que se repetem,
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta.

como 8, 20 e 16.

Leia exemplos à direita.

o dobro das da coluna dos geladinhos.

• As respostas da coluna dos geladões são

1b)
• Sim. Preenchi a primeira coluna e fui
calculando o dobro para a segunda.
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta.
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olhei a outra.

• Podemos encontrar resultados iguais nas

Leia exemplos à direita.

1 Antes de propor a resolução da primeira atividade desta sequência didática, será importante conversar sobre
ela com a turma a fim de assegurar
que todos interpretem adequadamente
a representação dos dados em forma
de tabela. Se necessário, retome e
explique essa organização. Em seguida, oriente as crianças a preencher as
duas tabelas utilizando as estratégias
que conseguirem criar. Não saber as
tabuadas não deve ser um obstáculo

• Não. Fui somando cada coluna e não

tabelas, como 2 x 4 e 4 x 2.

para a resolução. Peça que registrem
os cálculos que fizerem porque serão
retomados e tematizados em outras
etapas do estudo. No momento do
trabalho individual, circule pela sala
e anote algumas informações sobre
como os alunos estão realizando a tarefa: contam de 1 em 1? Fazem marcas? Usam cálculos de memória? Utilizam o símbolo da multiplicação? Como
conferem os cálculos? Esse momento
também é importante para identificar

e auxiliar aqueles alunos com maiores
dificuldades; com esses, você poderá
ler novamente o problema, perguntar o
que compreenderam etc.
Assim que terminarem a atividade, a
discussão coletiva será um espaço para
começar a recolher diferentes maneiras
de completar a tabela. As perguntas
dos itens 1a e 1b, a ser respondidas
em duplas, ajudarão os alunos a entrar
no clima do trabalho intelectual de análise do que foi feito e produzido.
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Em seguida, discuta com a turma as
diversas estratégias para completar as
tabelas. Se desejar, registre-as em um
cartaz para ser fixado na sala. Uma possibilidade interessante para os momentos de discussão coletiva é trazer alguma
forma que não apareceu no grupo (entre
as listadas abaixo), submetendo-a à análise e cuidando para que seja uma a mais
no conjunto de possibilidades surgidas
em classe. Como sempre, a discussão
envolvendo toda a turma pode ter focos
e caminhos muito diversos.
Lembre-se de direcionar suas intervenções para que os alunos analisem
as estratégias de cálculo utilizadas para
preencher a tabela. Tais estratégias trazem conteúdos matemáticos importantes para toda a turma. Ajude os alunos
a comparar, a encontrar semelhanças,
a verificar as estratégias válidas, a revisar procedimentos equivocados etc.
Escolha um foco para a discussão e
guarde outros para conversar em outras situações da sequência. Para completar uma tabela de proporcionalidade, veja alguns procedimentos:
a) Se o preço de 1 geladão é conhecido, é possível estabelecer o valor de
qualquer quantidade de geladões por
somas reiteradas. Também podemos

analisar que, sabendo o preço de 3 geladões, é possível estabelecer o total
de 4 geladões acrescentando 4 reais.
b) Para descobrir o preço de 8 geladões, basta calcular o dobro de 8 geladinhos.
c) Para completar o espaço correspondente a 9 geladões, é possível
multiplicar por 3 o preço de 3 geladões (12 reais).
Essa pequena lista com procedimentos servirá de guia para olhar a
produção dos alunos e antecipar possíveis intervenções. Observe que, em
todos os casos, é possível completar o
preço dos geladões multiplicando-se a
quantidade por 4, e para os geladinhos
multiplicando-se por 2. É importante
que neste momento seja analisado o
significado desta multiplicação no contexto do problema. Por exemplo, 9 x 4
significa 9 vezes 4, ou seja, 9 geladões
de 4 reais cada um.
Essa explicitação dos procedimentos é muito importante para todos os
alunos, e, especialmente, para aqueles
que, por algum motivo, não conseguiram compreender o problema, cometeram muitos erros ou não terminaram
o desafio. Se necessário, dê uma nova
oportunidade para que esses alunos

possam tentar resolver o desafio com
base nas dicas dos amigos.
Essa também será uma oportunidade para iniciar a análise da comutatividade na multiplicação. Para isso,
você pode focar nos números que se
repetem. Por exemplo, convide os alunos a analisar o preço de 4 geladinhos
e 2 geladões. Será possível identificar
2 + 2 + 2 + 2 = 8 e 4 + 4 = 8 como
cálculos que permitem encontrar esse
resultado e que apresentarão a seguinte situação: para calcular o preço de 4
geladinhos, um aluno fez: 4 x 2 = 8. E
para 2 geladões fez 2 x 4 = 8. Pergunte: “O cálculo está correto?”; “Como ele
pensou para chegar a esse resultado?”;
e “Por que essas duas contas dão o
mesmo resultado?”.
Não se espera que os alunos consigam formular a propriedade comutativa
da multiplicação. Pode ser que alguém
a enuncie ou que lhes pareça suficiente
a explicação de que os dois caminhos
dão no mesmo. O que se busca é que
os estudantes analisem as relações possíveis entre esses cálculos, como o fato
de que ao contar de 2 em 2 chega-se ao
8, e de 4 em 4 também. Finalmente, é
hora de apresentar à turma a multiplicação por 4 e a tabuada do 4.

Ana Beatriz Araujo Dias
EM Casa da Providência
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Sim, é possível. Basta fazer 40 – 4 = 36, 36 – 4 = 32, 32 – 4 = 28,
28 – 4 = 24, 24 – 4 = 20, 20 – 4 = 16, 16 – 4 = 12, 12 – 4 = 8, 8 – 4 = 4.

1c Estes itens aprofundam a análise
dos cálculos possíveis para preencher
as tabelas de proporcionalidade. O 1c
traz a estratégia de começar pela multiplicação por 10 e ir subtraindo para
encontrar cada valor da tabela. Será
possível discutir com as crianças por
que Karina afirma que multiplicar por
10 é muito fácil. Instigue a turma com
algumas colocações: “Todos concordam?” e “É possível multiplicar qualquer
número por 10 facilmente?”. O objetivo
aqui não será formalizar esse saber,
mas apenas chamar a atenção para o
fato. Os alunos terão mais tempo para
analisar a multiplicação por 10 em uma
sequência do próximo caderno.

pág. 26

Vai pagar 24 reais.

1d Neste item, para completar o preço
de 12 geladinhos, é possível fazer:
• o dobro do valor de 6 geladinhos;
• o triplo do valor de 4 geladinhos;
• o quádruplo do valor de 3 geladinhos;
• a partir de 20 reais (que é o valor de
10 geladinhos), somar 2;
• a soma para 10 geladinhos e, em seguida, para 2 geladinhos.

pág. 26

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia exemplos a
seguir: “Quanto uma pessoa irá pagar se comprar 5 geladinhos?”;
“Flávio pagou 36 reais em seus geladões. Quantos ele comprou?”.
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1e O objetivo nesta atividade é que
os alunos retomem a tabela como um
lugar para obter informações. Podem
inventar as perguntas e trocar os cadernos com os colegas da classe para
que respondam às questões inventadas consultando a tabela. Em seguida converse com os alunos sobre as
perguntas elaboradas: “Todas as questões puderam ser respondidas?” e “As
respostas estavam corretas?”.
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16
24
32
40
48
56
64
72
80

2 A situação apresentada nesta atividade traz a oportunidade de utilizar o que
foi trabalhado anteriormente em um
novo desafio. Garanta um tempo para
que os alunos se debrucem sozinhos
sobre o problema e tentem resolver
com as estratégias que decidirem. An-

tes de começar, será importante retomar o trabalho realizado na etapa anterior: com eles, volte às páginas para
que relembrem as tabelas dos geladinhos e geladões e conversem sobre
as estratégias utilizadas. Relembre as
conclusões elaboradas na discussão

(se você elaborou um cartaz com o
grupo, os alunos poderão lê-lo em voz
alta neste momento) para, só depois
disso, iniciar a resolução individual do
problema. Mesmo assim, os alunos poderão trocar impressões sobre a tarefa
com os colegas e até mesmo consultar as tabelas anteriores. Oriente-os
a registrar os cálculos para que seja
possível recuperar as estratégias e discuti-las coletivamente. Se houver algum
aluno com muita dificuldade, que não
consiga elaborar um procedimento de
resolução para preencher as tabelas,
você pode retomar os procedimentos
utilizados nas tabelas anteriores, lendo
alguns deles na lista de síntese ou no
cartaz e perguntar se algum serve para
o novo problema. Confira, também, se
todos compreenderam a organização
dos dados em forma de tabela e se o
contexto (venda de geladinhos e geladões na atividade 1, venda de bolos na
atividade 2) foi entendido.
As questões do item a) convidam
os alunos a analisar as produções em
duplas. A essa altura do trabalho, provavelmente já conseguem fazer isso
com um pouco mais de autonomia.
Mesmo assim, retome os combinados
de ouvir o outro, ler com cuidado as
produções, explicar o que foi pensado, encontrar semelhanças entre as
produções analisadas etc.
Fique próximo dos alunos que se
desestabilizam mais nessas situações,
crie boas duplas de trabalho para eles
e intervenha para que as duplas consigam conversar e trocar impressões sobre essa nova tabela. Nesse caso, as
duplas podem ser mais homogêneas,
com crianças que tenham habilidades
próximas.
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Porque ela escreveu o 8 quatro vezes.

3 Nesta atividade, mais uma vez se
promove a reflexão sobre a equivalência entre as escritas aditivas e multiplicativas e o reconhecimento dos
fatores da multiplicação em termos
de quantas vezes se soma o outro
número. Chame a atenção dos alunos
para o fato de que um mesmo problema pode ser resolvido por diferentes
caminhos e com recursos variados.
Como já foi assinalado, não é necessá-
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rio conhecer as tabuadas para resolver esses problemas; também não é
necessário conhecer o símbolo X para
resolver multiplicações.
Contudo, é necessário introduzir o
uso do símbolo da multiplicação, caso
os alunos ainda não façam uso dele.
O contexto desta sequência é bastante
favorável para que se incorpore o uso
desse símbolo como uma forma de sintetizar uma soma sucessiva.
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6

9

18
24

15

30

18

36

21

42

24

48

27

54

30

60

O preço de um bolo é o dobro do preço de um café com leite.

X

X

X

X

4 Neste momento da sequência didática, seus alunos podem fazer uso de estratégias já discutidas. Observe aqueles que já conseguem fazer os cálculos
com mais autonomia e auxilie os que
ainda demonstram dificuldades.
É importante lembrar que, na resolução de problemas, cada estudante
decide sobre o procedimento de cálculo mais adequado, sendo que, posteriormente, as escolhas podem ser

comparadas em termos de praticidade,
rapidez e eficiência.
Após alguns momentos de trabalho
individual, promova uma conversa sobre o que foi realizado. Você poderá
perguntar: “Que semelhanças encontramos entre as duas tabelas?” e “Vocês
usaram os resultados de uma tabela
para preencher a outra?”.
Espera-se que os alunos estabeleçam relações numéricas e comecem

a construir um repertório de cálculos
multiplicativos, ampliando suas estratégias. Podem constatar que usam o dobro de cada número ou vão somando
sempre 3. Mais uma vez será interessante observar quais relações colocam
em jogo e em quais cálculos se apoiam
para resolver outros, com a intenção
de difundi-los para toda a classe. Na
tabela dos bolos, os alunos precisarão descobrir o preço de um bolo com
base na informação do preço de dois.
Nos itens 4a e 4b, propõe-se um
trabalho de reflexão sobre os cálculos
que levará os estudantes a analisar propriedades da multiplicação. No item 4b
será necessário abordar coletivamente cada um dos cálculos propostos,
buscando justificar por que podem ser
encontrados nas tabelas acima e por
que não. Mais uma vez, entra em jogo
a propriedade comutativa da multiplicação ao se discutir onde encontrar o
resultado de 3 x 4.
2º BIMESTRE
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5 O foco da comparação entre esses
dois procedimentos será a possibilidade de usar um cálculo já conhecido
para encontrar outro ainda desconhecido. O trabalho proposto exige que
você assuma o papel de incentivar
os alunos a utilizar uma diversidade
de procedimentos. Além disso, há a
difícil tarefa de coordenar a conversa
para que cada um explique o procedimento que utilizou, ou seja, fazer a
gestão da discussão coletiva na qual
os alunos exporão tanto os procedimentos corretos quanto os incorretos.
Assim, ao promover a comparação
de estratégias e a análise dos erros,
este processo de resolução e análise
por parte dos alunos contribuirá para
o progresso na utilização da estratégia mais econômica de cálculo e na
sistematização das propriedades das
operações.
No item 5a é possível que os alunos
respondam que ambos usaram a multiplicação. Estabeleça uma conversa
coletiva para que os alunos explicitem
os conhecimentos envolvidos nessas
estratégias. Você pode perguntar: “Por
que Ricardo começou a fazer as contas pelo X 10?”; “Por que Ricardo usou
a subtração?”; e “Por que subtraiu 12
e depois subtraiu 6?”. Para o item 5b
é esperado que os alunos identifiquem
formas de simplificar o procedimento
de Clara dizendo: “Não é necessário
começar a contar sempre do 1”.
No item 5c, os alunos podem elaborar coletivamente essas ideias, relembrando o que foi conversado. As respostas possíveis serão: “Somar sempre
o número que está na primeira coluna”;
“Usar dobros; “Usar os resultados já
encontrados para preencher outros”;
“Preencher começando do 10” etc.
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6 O item convida os alunos a analisar a
tabela de multiplicação por 9, procurando ler quais multiplicações podem ser
encontradas nela e quais não podem.
Converse com os alunos por que motivo
não é possível encontrar diretamente o
resultado de 3 x 6 e 6 x 6 na tabela,
mas que esses resultados poderiam ser
reconstruídos com base neles.

X
X

pág. 31

7 Este será o momento de sistematizar o que foi discutido ao longo da
sequência. Esses conhecimentos poderão ser retomados e reutilizados em
novos problemas.

Gabriel Pinheiro
EM Coração de Jesus
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número oculto
pág. 32

material

• Cartaz com a Tábua de Pitágoras.
• Papéis cortados em quadrados de
aproximadamente 3 centímetros.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Construam um repertório de cálculos
mentais de multiplicação e divisão, com
base na análise de relações entre produtos da Tábua de Pitágoras (tabuada).
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conteúdos

• Cálculo mental com multiplicações.
• Produtos da Tábua de Pitágoras
(tabuada).

tempo estimado
• Oito aulas.

Para a abordagem das tabuadas
(produtos dos números de 1 a 10), o
trabalho será com a Tábua de Pitágoras (quadro de dupla entrada para os
produtos até 10 x 10). Um trabalho
sistemático de análise da tabela permitirá uma tomada de consciência da
regularidade das séries numéricas envolvidas. Os alunos poderão dizer: “2
vezes 4 dá 8, já aprendi”; “Eu já sei que
a sequência é 4, 8, 12... depois não
me lembro mais”.
Eles necessitam progressivamente
dispor de um conjunto de cálculos fáceis para resolver certos problemas e
para realizar outros mais complexos
(por exemplo, é necessário saber 9 x
7 = 63 para saber a conta 90 x 70).
Memorizar certas relações numéricas é
um recurso útil. Porém, a proposta desta sequência será um trabalho anterior à
memorização, com atividades dirigidas
à análise de um conjunto de produtos.
A sequência se inicia com o preenchimento da tabela e atividades de análise.
Segue com um jogo que usa a Tábua de
Pitágoras como tabuleiro. De maneira
análoga ao repertório aditivo, o objetivo
é que os alunos construam uma rede de
relações que facilite a memorização de
alguns produtos. Por exemplo, recordar 7 x 8 sabendo que é o dobro de 7
x 4, ou o quádruplo de 7 x 2, ou com
base em 5 x 8 + 2 x 8, ou de 7 x 10 –
7 x 2. Apoiando-se na memorização e
na compreensão, a tabuada ganha mais
sentido, ao permitir identificar melhor as
relações existentes, rompendo com a
decoreba e sem sentido utilizada para
ensinar a tabuada.
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20.

Todos os números terminam em zero.

1 Leia com os alunos o quadro sobre
Pitágoras e explore a organização da
tabela. Você pode perguntar se todos
entenderam, pedir que algum aluno
exemplifique como lê-la e preenchê-la.
Você pode até completar, junto com a
turma, dois os três resultados em uma
tabela ou reproduza no quadro.
Em seguida, peça que eles continuem completando individualmente as
casinhas correspondentes àqueles produtos que sabem de memória. O preenchimento pode ser realizado com base
em diferentes estratégias e é por isso
que a proposta é, inicialmente, propiciar
um momento de trabalho individual. Alguns alunos poderão descobrir que se
repetem quase todos os quadradinhos,
porque 3 x 4 = 4 x 3, exceto os que
são multiplicados por si mesmos, e
decidir que as duas metades da tabela
são iguais (tomando-se a diagonal como
eixo). Outros descobrirão que é dá para
completar verticalmente, somando sucessivas vezes o número da coluna. Ou
farão primeiro as fileiras com números
como 2, 4 e 5, e logo completarão a coluna correspondente ao mesmo número. Outros poderão fazer uso do dobro,
do triplo ou da metade dos números
multiplicados por 5 ou por 10. Cada estratégia leva implícita uma ou mais propriedades da multiplicação e dos números envolvidos e essas relações serão
explicitadas ao longo da sequência.
O objetivo desta atividade é a análise
coletiva, posterior ao preenchimento,
das relações entre as diferentes tabuadas. Para isso, após a exploração individual, você poderá propor a realização
dos itens 1a ao 1d. Pode ser que alguns
dos alunos já tenham preenchido os espaços correspondentes às respostas
desses itens. Nesse caso, oriente-os a
continuar o preenchimento da tabela de
onde pararam. O foco da conversa serão
as relações entre as diferentes tabuadas e a maneira como essas relações
ajudam a conhecer os resultados de
uma multiplicação com base em outras.
2º BIMESTRE
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14.

1e a j O propósito destas atividades
é discutir algumas formas possíveis de
completar o quadro para, em seguida,
estabelecer diferentes relações entre
algumas tabelas de multiplicação. O
que se pretende é motivar os alunos
a construir uma rede de relações que
facilite a memorização de produtos ou
uma fácil reconstrução com base nos
resultados memorizados.
Após a exploração individual, esses
itens favorecerão o preenchimento por
todos os alunos. Será importante que
você tenha a Tábua de Pitágoras em
tamanho grande para afixar no quadro
e ir preenchendo aos poucos com a turma, ao longo da discussão (ou, a cada
aula, reproduzi-la no quadro). Oriente
os alunos a conversar sobre o que já
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puderam calcular. Por exemplo, mesmo que alguém já tenha preenchido a
coluna do 2 ou do 4, poderá explicar
aos amigos como pensou e participar
das discussões normalmente.
Com essas conversas, que devem
acontecer após a atividade, espera-se
que os alunos cheguem a algumas
reflexões e conclusões. Veja alguns
exemplos de possíveis reflexões:
• As diferentes tabuadas podem se
relacionar entre si. É possível usar os
resultados conhecidos de memória
para encontrar outros com base nas
relações entre as diferentes linhas e
colunas da tabela.
• Na tabuada do 5, por exemplo, é
possível retomar o que se sabe sobre
a multiplicação por 10 e relacionar

com a multiplicação por 5, chegando
a diferentes formulações: todos os
números terminam em 0 ou em 5; 5
é metade de 10; de dois em dois quadradinhos, a partir de um número terminado em 5, sempre tem um número
que termina em 5, que é o resultado
da soma de 10 ao resultado anterior.
• É possível estabelecer muitas relações na Tábua de Pitágoras entre as linhas ou colunas do 2 e do 4, nas quais
os resultados da segunda são o dobro
dos da primeira; ou entre 4 e 8; entre
3 e 6; 5 e 10. Ou as relações entre
a linha ou a coluna do 2 e do 8, nas
quais os resultados da segunda são o
quádruplo dos da primeira; ou do 9 e
do 3, nas quais os resultados da primeira são o triplo dos da segunda.
Ao propor essas análises, você vai
levar os alunos a perceber que pode
haver diferentes multiplicações com o
mesmo resultado. Você pode, ainda,
desafiá-los a descobrir quais multiplicações chegam a um mesmo resultado.
Também é possível estabelecer que os
resultados da linha ou da coluna do 7
podem ser constituídos somando-se os
resultados das linhas ou colunas do 3 e
do 4; ou subtraindo, por exemplo, das
multiplicações por 10 os resultados
da multiplicação por 3 etc. Do mesmo
modo, é possível conhecer os resultados de outras multiplicações, tais como
as multiplicações por 9, com base na
soma dos resultados da multiplicação
por 4 e por 5; por 7 e por 2, ou ao subtrair 9 do resultado das multiplicações
por 10, e assim por diante. Ao longo
da sequência, os alunos terão oportunidade de analisar novamente cada uma
dessas relações, de modo que não é
necessário que conheçam todas neste
primeiro momento.
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propriedades da multiplicação
Comutativa: em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. É possível trocar os fatores de posição e o resultado da
operação da multiplicação será o mesmo, não importa qual número
queremos multiplicar primeiro, como no exemplo abaixo:
3 x 9 = 27
9 x 3 = 27
Associativa: quando se multiplicam três ou mais fatores, pode-se
escolher várias ordens para resolver a operação da multiplicação e o
resultado sempre será o mesmo. Veja a seguir três maneiras possíveis para se resolver a multiplicação 3 x 5 x 7:
(3 x 5) x 7 = 15 x 7 = 105
3 x (5 x 7) = 3 x 35 = 105
5 x (3 x 7) = 5 x 21 = 105
Distributiva: quando há a multiplicação de um número pela soma
de dois números, o resultado será o mesmo do que se o fator com
cada uma das parcelas da soma for multiplicado e, em seguida, somados os resultados obtidos das multiplicações. Por exemplo: 5 x
(6+5) é a mesma coisa que 5 x 6 + 5 x 5.

Renan
EM Coração de Jesus
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2 Diga para os alunos que conhecerão
um jogo que usa a Tábua de Pitágoras
como tabuleiro. Leia com eles as regras e faça algumas partidas coletivas
(você contra a classe) para que todos
compreendam o funcionamento. Use a
tabela grande e fixe papéis com rolinhos de fita crepe, que são fáceis de
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remover sem rasgar a superfície, tapando quatro resultados. A turma deverá adivinhar quais foram os números
que você cobriu.
Após algumas rodadas, organize duplas produtivas para que joguem entre
si. Combine quantas partidas jogarão
naquela aula e oriente os alunos a ano-

tar os ganhadores de cada partida no
local determinado. É muito importante,
nesse momento coletivo, que o aluno
que adivinhar o número oculto explique
como o encontrou. Socializando o que
fizeram para descobrir o número, eles
descobrem outras formas de encontrar o resultado.
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3 Esta atividade reconstrói uma situação do jogo para que os alunos
possam analisar. Vale a pena, após a
realização desta proposta, pedir que
compartilhem como fizeram para descobrir as multiplicações (itens 3b e
3c), quais estratégias utilizaram e em
quais cálculos se apoiaram. Isso fará
com que percebam claramente as relações existentes entre a multiplicação
de alguns números.
É interessante, também, transformar em problemas (como este que
aparece no Caderno do aluno) situa-

ções que puderam ser observadas,
enquanto as crianças refletem sobre
a Tábua de Pitágoras, garantindo novas discussões. Após esse trabalho,
proponha uma nova rodada de jogo
e observe se elas já conseguem descobrir mais rapidamente os números
escondidos em cada partida. Esse é
um momento importante. A sugestão
é avaliar se a turma usa as mesmas
ou outras estratégias para encontrar
os números tapados; se a maioria das
crianças participa das conversas coletivas; se recorre a outros recursos

para decidir a melhor estratégia; e se
os alunos não ficam estagnados em
momentos de dificuldade. Enfim, verificar o progresso da turma nas variadas
situações e decidir o tempo didático
destinado ao jogo.
Uma sugestão para ajudá-los é propor a organização de uma lista dos
resultados da Tábua de Pitágoras sobre os quais ainda tenham dúvidas ou
achem difíceis de lembrar. Você pode
planejar uma aula em que eles discutam, em duplas, de que outra forma é
possível chegar aos resultados ainda
não memorizados usando os que já
conhecem. Combine um tempo para
essa tarefa e circule entre as duplas,
fazendo intervenções, quando necessário, para ajudá-las a achar formas
de usar os resultados conhecidos para
encontrar os desconhecidos. Poderão,
por exemplo, calcular 7 x 8 sabendo
que é o dobro de 7 x 4, ou o quádruplo
de 7 x 2, ou com base em 5 x 8 + 2
x 8, de 7 x 10 – 7 x 2 etc. Busca-se,
dessa forma, apoiar a memorização na
compreensão, de modo a evitar uma
cena tão frequente nas salas de aula:
os alunos se esquecem das tabuadas,
mesmo que sejam solicitados a estudá-las e repassá-las todos os anos.
Peça que as duplas de alunos discutam o que podem perceber ao analisar
os resultados que estão na coluna do
3 e do 6. Espera-se que identifiquem
que os resultados que aparecem na
coluna do 6 são exatamente o dobro
dos que aparecem na do 3.
Como conclusão, procura-se passar
aos alunos a mensagem de que é importante conhecer procedimentos para
reconstruir um produto e que esses procedimentos permitem construir a Tábua
de Pitágoras. Porém, é indispensável
lembrar os resultados de memória, seja
para calcular rapidamente, seja para
guardá-los ou reconstruí-los. Além disso,
é possível discutir com a turma as propriedades da multiplicação (associativa,
distributiva e comutativa) por meio dos
cálculos que farão na tabela.
2º BIMESTRE
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Esta questão possui mais de uma possibilidade
de resposta. Leia exemplos à direita.

• O que João disse é verdade. Isso acontece
porque 3 x 4 = 4 x 3.

• Está certo: o resultado de 2 x 4 está na
coluna do 2 e do 4.

pág. 37

27

16

28

54

27

16

28

54

5 Nesta atividade, a tabela está com a
metade dos números preenchida. Será
importante desafiar os alunos quanto
às relações existentes entre os números que já estão escritos e os que serão preenchidos por eles, focando principalmente reflexões sobre o dobro, a
metade e os números que se repetem
em cada uma das multiplicações e por
que isso acontece.

pág. 37

6 Aqui, os alunos podem dizer que os
resultados estão localizados tanto na
linha quanto na coluna. Nesse momento fale com eles sobre a propriedade
comutativa explicitando, por exemplo,
que dá no mesmo 3 x 9 ou 9 x 3.
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7 Para esta atividade é esperado que os
alunos percebam que os números que
não se repetem correspondem aos resultados das multiplicações de cada número

por ele mesmo (por exemplo 5 x 5, 7 x
7), e que esses resultados estão localizados em uma das diagonais do quadro.
Será preciso discutir que, nos casos de 2

x 3, 3 x 3, 4 x 4, os resultados 4, 9, 16,
36 estão repetidos por serem o resultado
também de outras multiplicações. A mesma questão foi abordada na atividade 3.

pág. 38

É possível subtrair duas colunas para obter uma terceira.
Posso subtrair o resultado de 4 x 3 do resultado de 4 x 5 para ter o de
4 x 2 ou somar 3 x 6 + 4 x 6 para ter 7 x 6.

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

8 Durante a realização da atividade,
observe como as duplas resolveram
o problema. Ao final será interessante organizar uma roda de conversa,
colocando problemas que ajudem os
alunos a refletir sobre as estratégias
que usaram e se elas foram eficientes
ou não, como: “Ao ouvir a discussão
de uma dupla, percebi que um aluno
estava dizendo que o cálculo de Janaína estava certo, mas que teria um
jeito mais rápido, que seria somar os
resultados da coluna do 3 e do 6 para
chegar à do 9. O que vocês acham disso? Alguém pensou em um modo diferente? Qual?”; e “Foi difícil descobrir se
Janaína estava certa? Por quê?”. Com
perguntas como essas você ajudará os
alunos a tomar consciência dos procedimentos de cálculo utilizados e de outras opções que podem considerar no
momento em que estiverem jogando.

•5x2+5x5=5x7
• 10 + 25 = 35
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V

F
V
F
V
V
V

10

20

6

12

24

20

40

12

24

48

40

80

24

48

96

12

24

9

21

33

24

48

18

42

66

36

72

27

63

99

9, 10 e 11 Depois de os alunos jogarem mais algumas partidas (item 9),
apresenta-se aqui um novo desafio:
pensar na veracidade de algumas informações, coletivamente, com base
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nas análises feitas nas tabelas e nas
relações estabelecidas entre dobros,
triplos e quádruplos. A cada item, convide os alunos a justificar a decisão por
verdadeiro ou falso.

Como avaliação final da sequência,
converse com o grupo e compartilhe
os avanços conquistados. Do ponto de
vista da aprendizagem dos conteúdos
relacionados à multiplicação, mais especificamente aos cálculos envolvendo
multiplicações, é muito importante que
os alunos, ao longo da escolaridade,
tornem-se capazes de calcular com
autonomia e utilizar estratégias mais
rápidas e eficazes.
É esperado que ao final desta sequência estejam resolvendo com mais
desenvoltura problemas que envolvam
calcular multiplicações e tenham construído procedimentos de cálculo mais
elaborados. Além disso, o próprio desempenho dos alunos nas diferentes
partidas do jogo pode ser um indicador da aprendizagem: eles jogam com
autonomia? Utilizam diferentes estratégias? Estabelecem relações entre as
multiplicações? Os modos de resolução escolhidos permitem chegar aos
resultados dos cálculos? Esses são
alguns critérios de avaliação dos avanços das crianças, mas não significa
que todas precisem chegar ao mesmo
lugar ao final dessas aulas, mas, sim,
que todas devem avançar em relação
aos próprios conhecimentos. Essa é
uma meta que precisa continuar sendo
perseguida junto com os alunos que
ainda não a alcançaram.

CÓPIA DE FIGURAS
pág. 40

material

• Réguas.
• Folhas de papel quadriculado.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Analisem algumas características de figuras geométricas, especialmente os quadriláteros, por meio da cópia de figuras em
folhas quadriculadas com ou sem régua.

conteúdos

• Características de quadriláteros.
• Procedimentos de cópias de figuras.

tempo estimado
• Seis aulas.

As pesquisas didáticas mostram
como é importante que as crianças
sejam, desde o início da escolaridade,
convidadas a pensar sobre os conhecimentos geométricos, observando
características e propriedades, elaborando procedimentos e construindo definições, em vez de apenas memorizá-las.
O trabalho com as figuras geométricas começa com a identificação das
mais conhecidas: quadrados, retângulos, triângulos e círculos. A ênfase se
encontra na identificação de características nessas figuras, como a quantidade de lados, a posição dos lados,
o paralelismo e a perpendicularidade.
A cópia de figuras é uma atividade
que exige considerar seus elementos,
as medidas, certas propriedades, os
instrumentos mais convenientes a utilizar, entre outras reflexões importantes.
Contudo, nos problemas iniciais desta
sequência não é necessário explicitar
as propriedades enquanto se realiza a
cópia. Para que aconteça a explicitação
das propriedades, será imprescindível
gerar um espaço coletivo de comunicação de procedimentos utilizados para
a cópia das figuras. Assim, a cada atividade de cópia haverá a sugestão de
situações que gerem discussão sobre
aquilo que os alunos estão produzindo.
Para além do debate sugerido na sequência, é importante que você selecione, entre as produções da turma, duas
ou três para que os alunos relatem o
que fizeram e como, comentem em
grupos, discutam, validem as estratégias e explicitem as propriedades das
figuras envolvidas em cada desafio.
2º BIMESTRE
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1 Antes de iniciar as atividades desta sequência, você poderá fazer uma
roda de conversa com as crianças procurando conhecer o que sabem sobre
as figuras geométricas e suas características. Pergunte se lembram de al-

quer saber mais?

gum estudo feito em anos anteriores,
quais formas já conhecem, como são
essas formas e mostre algumas delas
para ajudar na conversa inicial.
Convide os alunos a realizar a cópia
do quadrado usando os instrumentos

que forem necessários, de tal maneira
que, ao terminar, o original e a cópia
sejam iguais. Deixe à disposição réguas para que cada um use se julgar
necessário. A ideia é que esse seja um
primeiro contato dos alunos com esse
tipo de atividade. Então, é importante
deixar que copiem do jeito deles, sem
influenciá-los por alguma estratégia.
Isso será discutido em outro momento.
A permissão para o uso de uns e
outros instrumentos modifica os conhecimentos que os alunos põem em
prática no problema. E, por isso, não
há indicações sobre quais instrumentos usar no início da sequência. Quando se sugere que podem usar qualquer
um para realizar o desafio de copiar a
figura, o que se faz é habilitar o aparecimento de diferentes estratégias. Os
alunos podem contar quadradinhos e
utilizar a régua para medir e traçar os
lados. O uso da régua foi abordado no
primeiro bimestre, e é provável que os
alunos não tenham muitas dificuldades
em manejá-la.
Tenha à mão uma cópia da figura em
uma folha de papel quadriculado (recorte o molde da p. 63 do anexo e disponibilize-o para a turma). Realizar esse
procedimento permitirá que as crianças
possam validar suas produções comparando o molde à figura de origem. Não
é necessário dizer se está certo ou errado. Caso não tenham tido sucesso na
primeira tentativa, incentive-as a fazer
ajustes ou novas tentativas.

• Regras de um jogo de adivinhar figuras em Nova Escola Clube (http://goo.gl/
MyV7RC), acesso em 5/4/2016
• Implicações didáticas deste jogo, possíveis etapas para o encaminhamento e
ideias de intervenções em BROITMAN, Cláudia; ITZCOVICH, Horácio. O Estudo de
Figuras e Corpos Geométricos. Ática: São Paulo, 2011
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págs. 42 e 43

2 As questões propostas levam os alunos a analisar mais detidamente duas
produções e, também, voltar o olhar
para o próprio trabalho. Na figura 1,
o aluno copiou sem a régua, o que lhe
garantiu uma produção semelhante à
original, porém não idêntica. As crian-

ças poderão observar, por exemplo,
que a linha está torta e que provavelmente o aluno contou os quadradinhos
deixando os pontinhos marcados. Na
figura 2, o aluno contou errado o tamanho dos lados do quadrado original,
tendo como resultado uma figura que

não tem todos os lados iguais e um
pouco menor que a original; o resultado transformou-se em um retângulo,
já que as medidas dos lados paralelos
são iguais.
Em 2a é possível que os alunos
respondam que as produções não estão boas porque estão diferentes da
original. Promova uma rodada coletiva
para que circule a maior quantidade
possível de respostas e as produções
sejam comparadas. Chame a atenção
dos alunos para as características das
figuras 1 e 2: é importante que eles
identifiquem as características que as
impedem de ser uma resposta válida
ao desafio de copiar, como: as linhas
não estão retas, há tamanhos diferentes dos lados do quadrado etc.
Em 2b, os alunos podem identificar várias diferenças, como estas: “O
meu traço está mais retinho”; “Eu fiz
com a régua”; “Não estão do mesmo
tamanho” etc. Nesse momento, você
também pode convidar dois ou três
alunos para contar aos colegas como
realizaram a atividade. Coloque a cópia
à vista de todos e deixe que expliquem
se usaram a régua para medir e traçar,
apenas para traçar, se não a usaram,
quais características da figura puderam perceber, como tiveram certeza
de que a tarefa estava correta ou, se
não se saíram bem, como perceberam
seus equívocos, de que maneira consertaram a cópia etc.
O item 2c traz uma oportunidade
de sistematizar tudo o que foi discutido nessa primeira atividade de cópia.
Anote coletivamente o que os alunos
puderem se lembrar da discussão realizada. É possível que mencionem a necessidade de usar a régua para traçar
a linha reta ou de conferir a medida da
figura original (contando quadradinhos
ou medindo com a régua). Podem dizer, também, que seguir só “de olho”
pode levar a equívocos, que o quadrado precisa ter todos os lados iguais
etc. Essa lista de cuidados elaborada
coletivamente será o ponto de partida
para a próxima etapa da sequência.
2º BIMESTRE
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3 Antes de iniciar a nova atividade
de cópia, leia com os alunos a lista
elaborada coletivamente no item 2c.
Relembre as questões discutidas e
convide-os a olhar essa nova figura,
procurando antecipar e planejar como
farão a cópia. Em seguida, dê um tempo para que façam a tarefa. Eles tam-

bém precisarão conferir sua produção
comparando-a com o modelo que se
encontra disponível para recortar na
p. 63 deste caderno.
Vale a pena relembrar que não será
necessário indicar para as crianças
como devem realizar as cópias. As
produções incompletas ou erradas se

convertem em um interessante ponto
de partida para que, no momento da
discussão coletiva, circulem por toda
a classe conhecimentos que permitam
resolver o problema.
Propor aos alunos uma nova situação na qual devem reproduzir uma figura pode converter-se em uma boa
oportunidade para que investiguem relações, identifiquem elementos distintos e analisem algumas propriedades
das formas geométricas postas em
jogo. As atividades de cópia de figuras têm, também, o objetivo de que
os alunos progridam em sua capacidade de reproduzir uma figura com
base na análise dos elementos que a
compõem. Retome, neste momento,
os cuidados que os alunos levantaram
na atividade 2c e, juntos, decidam se
mantêm ou não os cuidados ao copiar
uma figura geométrica já listados ou
se acrescentam outros à lista.
É importante ter em conta que nem
todas as linhas têm o mesmo nível de
dificuldade. As que estão sobre o quadriculado (lados do retângulo) são mais
fáceis de traçar porque permitem um
melhor controle do traço. Já traçar
passando pelas diagonais dos quadradinhos é uma tarefa mais complexa.
Esse fato deve ser explicitado na conversa com os alunos sobre suas produções. Aqui também será importante
escolher algumas, expor para a classe
toda e pedir que expliquem o procedimento utilizado.

Geovana Moraes Lopes
EM Casa da Providência
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4 Estas atividades convidam os alunos
a comparar procedimentos realizados
para a cópia. Não está em jogo aqui
o resultado da cópia em si, já que as
duas crianças afirmam ter acertado,
mas, sim, o caminho que fizeram para
dar conta da tarefa. É uma proposta

complexa, pois exige se distanciar
da própria produção, compreender o
pensamento do outro e, por fim, voltar
a pensar no próprio percurso, identificando semelhanças e elegendo os trajetos mais eficientes.
As afirmações no balão chamam a

atenção para o fato de que a diagonal
do retângulo o divide em dois triângulos retângulos. Os alunos podem ter
percebido esse fato ou começaram
a observá-lo no momento da atividade. O importante é que possam conversar sobre isso e considerar essa
característica nos próximos desafios
que encontrarão na sequência ou em
estudos dos anos posteriores. Se necessário, explique o que significa uma
estratégia econômica: a mais rápida e
segura, que ofereça menos chance de
errar, mais eficiente etc.
O item 4c chama a atenção para a
linha diagonal. Será interessante conversar com os alunos sobre a posição
das linhas na figura copiada; por exemplo: as que formam os lados opostos
do retângulo são iguais; já a linha diagonal tem uma medida diferente das
outras. Tome nota das observações
que as crianças fizerem ao longo da
sequência para ajudá-las a sistematizar
os saberes construídos.
2º BIMESTRE
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5 O objetivo desta atividade é que os
alunos possam explorar o uso da régua
em desenhos de formas geométricas.
Também é uma oportunidade para conversar sobre formas geométricas que
conhecem, mas que ainda não foram
abordadas na sequência, como triângulos e trapézios.
Aqui não há certo ou errado. Há,
apenas, a necessidade de desenhar
com régua, o que impedirá o aparecimento de linhas curvas ou circunferências. Saliente que o objetivo é
identificar uma grande quantidade de
desenhos diferentes; assim, não devem copiar nem se inspirar nos desenhos do colega, mas fazer a primeira
parte sozinhos.
Depois da fase de desenhar individualmente, os alunos que compõem
as duplas deverão comparar suas produções. Em seguida, encaminhe uma
conversa coletiva sobre as formas
geométricas criadas. Mesmo que os
alunos inventem formas muito diferentes ou desconhecidas, ajude-os a comparar os desenhos feitos e identificar
possíveis semelhanças e diferenças
entre eles. Algumas perguntas podem
ajudar nessa conversa: “Quantos triângulos conseguimos inventar?”; “Todos os triângulos desenhados foram
iguais?”; “No que são diferentes?”;
“Conseguimos saber o nome de todas
as formas desenhadas?”.
Mirella dos Anjos Ribeiro
EM Maria Constância Moraes de Carvalho
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6 Nesta atividade, são propostas cópias de duas figuras mais complexas
que as anteriores. Como já foi destacado, a presença de retas que atravessam as diagonais dos quadradinhos
da malha torna a execução da proposta mais difícil. A depender do ritmo de
trabalho dos alunos, você pode propor

cada figura em uma aula diferente, assim como a discussão sobre elas.
Outra decisão importante a ser tomada por você no momento de planejar a aula é a forma de agrupamento
mais interessante para essa situação
didática. Você pode organizar duplas
ou trios para que conversem sobre

como farão a cópia e, então, cada um
realizará o desenho no caderno; ou já
indicar a cópia de maneira individual
desde o começo da atividade.
Agora, os alunos provavelmente não
dispensarão a régua para fazer a cópia. Novamente, precisarão conferir a
produção com o molde da página 63.
2º BIMESTRE
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7c)

• Para não errar, conte os quadradinhos.
• Antes de usar a régua, é melhor marcar
onde começa e termina cada linha.

• Antes de começar, olhe bem se a figura
tem lados iguais, porque na cópia tem de ter
lados iguais também.

alunos. Escolha três ou quatro cópias
para que eles possam expor e explicitar os procedimentos utilizados. Algumas perguntas podem ajudar na conversa: “Por que essas figuras são mais

difíceis?”; “Que características vocês
perceberam na cópia?”; “O que foi preciso considerar para acertar a cópia
da figura 1?”; e “E da figura 2?”. Após
a conversa, os alunos podem responder em duplas às questões. Há muitas
respostas possíveis para o item 7a.
Eles podem observar na sua produção
o que há de diferente e parecido com
o original. Se a tarefa parecer complexa, ajude-os fazendo circular algumas
ideias sobre como responder. No item
7b, podem identificar, por exemplo,
que as figuras têm mais linhas do que
as primeiras, que há mais linhas diagonais etc.

das em novas situações de cópia. É
também uma oportunidade de avaliar
os conhecimentos que puderam cons-

truir ao longo da sequência e sobre
os quais conseguem elaborar síntese. Observe, por exemplo, se elas
identificaram que é preciso contar os
quadradinhos da folha para conseguir
reproduzir a figura o mais fielmente
possível; perceberam que, antes de
colocar a régua para desenhar, podem
fazer uma marquinha na folha para saber onde começa a linha; reconheceram que desenhar em cima das linhas
dos quadradinhos é mais fácil, no entanto, quando o desenho não for composto de linhas retas, é preciso prestar
mais atenção; e notaram que, no caso
de haver linhas iguais, na hora da cópia é preciso considerar essas linhas
também iguais.

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

7 A atividade traz algumas questões
para auxiliar na análise das cópias das
duas figuras do item anterior. Antes de
propor as perguntas, faça uma roda
de conversa com as produções dos
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8 Ao final desta sequência, propõe-se
que as crianças elaborem um registro
com informações que sejam reutiliza-
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QUE HORAS SÃO?
pág. 48

material

• Relógio de parede.
• Relógio de papel manipulável (anexo
da página 65).

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Façam a leitura da hora e interpretação de códigos em relógios variados.
• Estabeleçam relações entre horas,
minutos, meios e quartos de hora.

conteúdos

• Leitura de horas em relógios variados.
• Resolução de problemas que envolvam a leitura de horas e cálculos com
intervalos de tempo.

tempo estimado
• Cinco aulas.

As atividades desta sequência abordam as relações entre horas, minutos
e as diferentes formas de registrar informações horárias. Os problemas serão resolvidos individualmente, em um
primeiro momento, para que cada aluno possa colocar em jogo os conhecimentos de que dispõe. Observar como
enfrentam esses desafios trará informações úteis para organizar as conversas
coletivas, além de ajudar a acompanhar
a evolução da turma e auxiliar aqueles
com mais dificuldade. Posteriormente
será proposto o trabalho em duplas e
coletivo, situações indispensáveis para
promover a interação na turma e a circulação de conhecimentos.
Comece a sequência numa roda de
conversa, perguntando a rotina de todos
e encontrando semelhanças entre elas.
Após traçar com os alunos uma rotina
de horários de um dia na vida deles, represente-os em um relógio. Para isso,
providencie um relógio de parede ou
a cada situação-problema desenhe no
quadro um relógio para encaminhar as
discussões. Um modelo feito de papel,
com ponteiros móveis para que todos
possam manipular, observar e pesquisar
o funcionamento, pode ser encontrado
no anexo deste Caderno do professor.
Se considerar oportuno, faça atividades de exploração do relógio de
ponteiros nas quais aborde as seguintes questões: “Quais são os elementos
presentes em um relógio de ponteiro?”;
“Quantos ponteiros existem?”; “Eles
são iguais?”; “Quantos números existem no relógio?”; e “Quais são eles?”.
2º BIMESTRE
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Canal 32, a partir das 8:00.

Às 8:00 no canal 13, às 6:00, 7:00, 10:00 ou 12:00 no canal 32
e às 9:00 no canal 41.
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1 a 4b As atividades iniciais desta sequência remetem os alunos à grade de
horários de alguns canais de TV. As
primeiras questões contextualizam o
problema que se seguirá e têm o propósito de trazer os alunos para o tema
que irão investigar. O item 4 apresenta
uma tabela fictícia com alguns canais
e suas respectivas programações para
que eles localizem informações. Para
responder ao item 4a, eles precisarão
localizar na grade os programas de
culinária e atentar para o fato da pergunta na questão ser o nome do canal, não do programa, e para o horário
correspondente. No item 4b, os desafios são compreender que não há uma
única resposta e encontrar na tabela
todas as possibilidades.

QUE HORAS SÃO? - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 50

4c Para responder ao item, os alunos
precisarão calcular um intervalo de tempo analisando a tabela. Poderão contar
de 1 em 1, fazer um cálculo aproximado ou mesmo algum cálculo escrito.

4 horas.

pág. 50

Michele poderá assistir ao filme Até o fim da
linha, no canal 11, que começa às 10:00.

No canal 41 passam as séries Fugindo da confusão e Atrás da pista. Ele
deve chegar em casa antes das 11:00 para não perder o episódio.

4d e 4e Estes itens exigem análises
de duas situações como condições
para a leitura da tabela. São pontos
importantes do eixo Tratamento da informação.

pág. 50

4f Esta atividade pode ser feita em
duplas, que trocam entre si as perguntas elaboradas para que outras duplas
respondam a elas e validem as questões elaboradas. Alguns exemplos: “A
que horas passa o programa Seus Di-

reitos?”; “Em qual canal?”; e “Qual programa passa no canal 45 às 9:00?”.
Uma das funções desse trabalho coletivo é analisar as diferentes formas
de resolução e representação de um
mesmo problema.
2º BIMESTRE
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21 30

5a Na atividade, os alunos devem buscar em um texto em forma de tirinha
de HQ o dado de que necessitam para
a resolução de um problema. A tarefa
será encontrar a informação necessária (que a tia Sonia chegará às 21:30)
para, então, pensar como será escrita
essa hora no relógio analógico (de ponteiros) e no relógio digital.

pág. 51

Sim, porque nos relógios digitais já aparecem os números da hora.
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6 e 7 Este é um bom momento para
ouvir o que seus alunos sabem sobre
os relógios analógicos e digitais. Se
possível, leve para a aula modelos dos
dois para que eles observem e identifiquem as semelhanças e diferenças.
Aproveite o momento de discussão
para indagar o tipo de relógio que
têm em casa, em que locais ficam, se
todos da casa usam relógio de pulso
ou não etc. Na atividade 7, os alunos
concordarão que os digitais facilitam
a leitura, pois é mais rápido identificar a hora do que num analógico. Isso
porque no digital não é necessário observar a posição de ponteiros (grande
e pequeno). É só falar o que está no
visor: 9:15, por exemplo.
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Quatro da tarde.

18:00
Três da tarde.

8 Este item traz informações sobre
uma forma muito comum de contar as
horas no nosso país, quando dizemos
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“2 da tarde”, por exemplo. Porém, também lança o desafio para que os alunos
identifiquem alguns horários ditos des-

se modo. Após a realização individual
dos desafios, organize uma conversa
sobre como puderam resolver as questões e quais conhecimentos utilizaram
para validar as estratégias.

9 Leia o texto e verifique se ficaram
com dúvidas. Ter um relógio em mãos,
que pode ser o modelo do anexo, poderá ajudar na conversa. Explique que,
além do ponteiro menor, que indica as
horas, e do maior, que aponta os minutos, alguns relógios possuem um terceiro ponteiro, bem fininho, que indica os
segundos. Esclareça, ainda, que cada
tracinho no relógio corresponde a 1
minuto, e quando o ponteiro parte de
um número qualquer, a cada cinco tracinhos, ele estará no próximo número.
Neste momento você poderá conversar com a turma sobre algumas
curiosidades. Por exemplo, apresentar
o relógio de sol, bem como outros modelos anteriores aos atuais, como a ampulheta (relógio de areia). Ou explicar o
horário oficial brasileiro, que é o de Brasília, e as diferenças de fusos horários,
o horário de verão etc. Pesquisar sobre
isso poderá ser uma atividade interessante para os alunos.
2º BIMESTRE
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Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

a) 7:00 ou 19:00
b) 5:45 ou 17:45

10a, b, c e d O problema proposto
aborda a interpretação da escrita da
hora em um determinado relógio e apresenta o desafio de transformá-la em outra escrita. Será necessário discutir que
no item a) poderíamos encontrar tanto
7:00 como 19:00 para a resposta. Já
no item d) poderia ser 05:45 ou 17:45.
Converse com os alunos sobre isso:
“Ambas as respostas estão corretas?”;
e “Como podem ter certeza?”.

págs. 53 e 54

Anita demora 45 minutos.

Rafael tem 1 hora e 30 minutos de aula.

Passaram-se 30 minutos.
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X

quer saber mais?

11 Os problemas propostos nesta atividade exigirão que os alunos leiam e
escrevam horas e calculem intervalos
de tempo. Proponha um de cada vez e
discuta as estratégias e os resultados
encontrados. Tematize os erros, sem
expor aquele que errou, para que todos possam pensar sobre o equívoco
cometido e avançar nas análises pessoais. Convide-os a expor as anotações
e, depois, promova um debate. Neste
momento os alunos apresentarão suas
observações, dificuldades e soluções.

• Informações sobre a história do relógio no site Galeria do
Relógio antigo (http://goo.gl/3s2EFS), acesso em 5/4/2016
• Passeio virtual pelo Museu do Relógio no site Dimep
(http://goo.gl/D1H6O0), acesso em 5/4/2016)
• Jogo para testar o conhecimento sobre relógios analógicos
e digitais no Banco Internacional de Objetos Educacionais
(http://goo.gl/drJm0q, acesso em 11/4/2016)

Ana Vitória
EM Casa da Providência
2º BIMESTRE
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Atividades de avaliação
As atividades a seguir têm como
objetivo avaliar como os alunos se
apropriaram dos diferentes conteúdos
trabalhados ao longo do segundo bimestre. Elas trabalham com diferentes
eixos da Matemática (números; operações; espaço e forma; medidas). Você
poderá escolher como irá propô-las
para os alunos: se na ordem em que se
apresentam, ou seja, um eixo de cada
vez, ou variando-os e propondo uma
questão de cada eixo a cada aula.
É importante que as crianças realizem todas as atividades com tempo
adequado para pensar as resoluções,
tirar dúvidas e até mesmo consultar
as atividades já realizadas no caderno se desejarem. Desse modo, não
é recomendável propor todas em um

único dia. Você pode, por exemplo,
trabalhar com apenas duas ou três
por aula, variando os eixos. Se quiser,
utilize essas atividades nas provas de
Matemática.
Vale dizer que, na perspectiva aqui
adotada, a avaliação tem objetivos diferentes para alunos e professores.
Para os estudantes, as atividades são
oportunidades para retomar algumas
discussões ocorridas no decorrer do
trabalho com as sequências didáticas
do segundo bimestre, ampliar reflexões, resgatar ideias e, aos poucos, tomar consciência dos próprios avanços.
Para o docente, é uma oportunidade
de identificar os avanços e, também,
de definir novos focos de investimento
do trabalho.
Com vista a alcançar esse objetivo,
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4.071
5.220

35.722
1.920

O resultado está errado. Aline não transportou a dezena que há na soma 4 + 7 para a
coluna da dezena, nem a centena que há na soma 80 + 40 para a coluna da centena.
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quando as crianças terminarem de realizar as avaliações, você poderá recolher os cadernos para analisar quais
conhecimentos matemáticos elas já
construíram e identificar quais ainda
precisam ser trabalhados em novas
propostas.
Uma sugestão é fazer uma lista ou
uma tabela das atividades que as crianças conseguiram realizar com êxito e
autonomia, quais ainda precisaram de
ajuda para concluir e qual tipo de ajuda
necessitaram (compreender a proposta, resolver o problema em si, registrar
suas ideias etc.).
Isso fará com que você tenha um panorama do que seus alunos já sabem
e possa retomar conteúdos previstos
para o bimestre, mas dos quais eles
ainda precisam se apropriar.

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR
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2

20
100

16

40

90

5

18

4

130
72

2

3

3

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
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O quadrado tem todos os lados iguais e o retângulo tem dois lados iguais
maiores e dois lados iguais menores.

pág. 58

9 horas

12 horas

Uma e meia da

ou meio-dia

tarde ou 13:30

Três da tarde

Sete da noite

Dez e meia da

ou 15:00

ou 19:00

noite ou 22:30

45 minutos
30 minutos
2 minutos
1 segundo
30 minutos
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anexos
formas para copiar

Professor, destaque esta folha e use-a para
que seus alunos possam fazer a autoavaliação das figuras geométricas pedidas nas

atividades 1, 3 e 6 da sequência didática
Cópia de figuras.

2º BIMESTRE
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relógio analógico

Recorte este modelo de relógio analógico e os ponteiros das horas e
dos minutos. Faça pequenos furos

nos ponteiros e fixe-os na parte central
para que os alunos possam manipulá-lo
ao longo da sequência Que horas são?

Ponteiro das horas

Ponteiro dos minutos
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