O OR
RN SS
DE FE
CA RO
P

DO

matemática
cadernos

4 ANO
º

2º BIMESTRE

CADERNO DO PROFESSOR

MATEMÁTICA
4 ANO
º

2º BIMESTRE
Este material foi elaborado com a participação dos
educadores da rede municipal de ensino de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED
Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto Prefeito
Guilherme Cortizo Bellintani Secretário
Teresa Cozetti Pontual Subsecretária
Marília Castilho Diretora de Orçamento, Planejamento e Finanças
Joelice Braga Diretora Pedagógica
Gilmária Ribeiro da Cunha Gerente de Currículo
Luciene Costa dos Santos Gerente de Gestão Escolar
Neurilene Martins Ribeiro Coordenadora de Formação Pedagógica
Alana Márcia de Oliveira Santos Supervisora do Ensino Fundamental I
Ionara Pereira de Novais Souza Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental I
Parceria Técnica

INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA
Cybele Amado de Oliveira Presidente
Claudia Vieira dos Santos Secretária Executiva e Vice-Presidente
Cybele Amado de Oliveira, Diretoras
Eliana Muricy e Fernanda Novaes
Elisabete Monteiro Coordenadora Pedagógica do Projeto
EQUIPE DE LÍNGUA PORTUGUESA
Débora Rana e Renata Frauendorf Coordenadoras
Andréa Luize, Carla Tocchet, Sistematizadoras
Dayse Gonçalves, Érica Faria
e Marly Barbosa
Telma Weisz Parecerista
EQUIPE DE MATEMÁTICA
Priscila Monteiro e Ivonildes Milan Coordenadoras
Ana Clara Bin, Ana Flávia Alonço Sistematizadoras
Castanho, Ana Ruth Starepravo,
Andréa Tambelli
e Camilla Ritzmann
Patricia Sadovsky Parecerista

EQUIPE DE EDIÇÃO
Paola Gentile

Coordenadora

Denise Pellegrini

Redatora-Chefe

Beatriz Vichessi, Ferdinando
Casagrande, Gabriel Pillar
Grossi, Ricardo Falzetta e
Ricardo Prado
Sidney Cerchiaro (Coordenador),
Eduardo Teixeira Gonzaga,
Manrico Patta Neto,
Rosi Ribeiro Melo e Sueli Mazze
EQUIPE DE DIAGRAMAÇÃO
Marcelo Beltrame
Camila Cogo
Ana Cristina Tohmé,
Cleiton Barcelos, Ed Santana,
Fabricio Vargas, Marcelo Barros,
Olivia Ferraz e Victor Casé
Ale Kalko
Rebeca Silva

Editores

Revisores

Tramedesign
Produtor Executivo
Diretora de Arte e projeto gráfico
Designers

Capa e ilustrações
Ilustrações de abertura

Agradecemos a todas as instituições e pessoas que contribuíram para
a elaboração deste caderno com conteúdos, imagens, produções
culturais e, em especial, aos educadores da rede municipal de
Salvador, que participaram de todo o processo.
2016
Todos os direitos desta edição reservados à
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SALVADOR
Avenida Anita Garibaldi, 2981 – Rio Vermelho
40170-130 Salvador BA
Telefone (71) 3202-3160
www.educacao.salvador.ba.gov.br
Os textos extraídos de sites, blogs e livros foram adaptados conforme as regras gramaticais e as novas regras de ortografia.

índice
sistema de numeração romano

6

sistemas de numeração egípcio e indo-arábico

15

multiplicação

24

figuras planas

35

jogo mini-yam

43

gráficos e tabelas

52

atividades de avaliação

61

sistema de numeração romano
pág. 6

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Conheçam o sistema de numeração
romano, observem as regularidades
na escrita dos números e abstraiam
as regras desse sistema.
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introdução

conteúdo

• Comparação entre diferentes sistemas
de numeração: sistema romano (aditivo
e subtrativo) e sistema indo-arábico (posicional).

tempo estimado
• Sete aulas.

Antes do aparecimento e da difusão
do nosso sistema de numeração, civilizações do passado desenvolveram linguagens escritas próprias e diferentes
maneiras de representar quantidades.
O sistema que usamos hoje resulta de
um grande esforço que envolveu muitos
povos, durante séculos. Sua larga utilização na atualidade se deu em função
das grandes vantagens que ele oferece
em relação aos demais. O princípio posicional e a utilização da base 10 fez
dele um sistema mais eficiente, permitindo escrever números e fazer cálculos
de forma mais simples e rápida.
Nas atividades iniciais propostas
nesta sequência didática, os alunos
são convidados a brincar com a numeração romana, sem que antes lhes
sejam ensinadas as regras desse sistema. São atividades exploratórias nas
quais poderão levantar hipóteses sobre a escrita dos números, sem compromisso com o acerto. A intenção é
que as crianças tentem escrever e ler
números romanos pela observação
das regularidades de uma sequência
numérica dada (a do mostrador de
um relógio). Esse momento é importante para que as crianças lidem com
o conteúdo de forma lúdica e tenham
prazer de descobrir relações e superar os desafios propostos. Mesmo que
não consigam abstrair a lógica do sistema nessa exploração inicial, estarão
mais interessadas e motivadas para
compreendê-la quando for proposta a
sistematização do conteúdo.
Embora isso já tenha sido mencionado nas sequências do primeiro bimestre, vale lembrar que as atividades são
problemas e, como tal, devem ser propostas uma de cada vez. As respostas
devem ser socializadas, discutidas e
validadas pelo grupo, antes de avançar
para a atividade seguinte.
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• Textos sobre a evolução dos sistemas
de numeração na história da civilização
e a origem do sistema decimal nos livros
Os números na história da civilização e
A numeração indo-arábica, ambos de
Luiz Márcio Imenez, Coleção Vivendo a
Matemática, Ed. Scipione.
• Para explorar um pouco mais o tema com uma linguagem acessível aos alunos,
leia para a turma o livro No tempo dos romanos, Ginette Hoffmann e Pierre Forni,
Coleção Crianças na história, Ed. Scipione.

quer saber mais?

pág. 7
1 Com esta questão, a intenção é que
os alunos observem a forma como os
números foram registrados, oferecendo-lhes um contexto familiar para a
introdução ao estudo do sistema de
numeração romano. É possível que
mencionem o tamanho, o formato, o
material do qual é feito e os números
diferentes. Pergunte se alguém conhece esse tipo de numeração e onde a
viu sendo utilizada. Observe se algum
aluno percebe que os símbolos usados
são letras do nosso alfabeto (I, V e X).
Depois explique que se trata de um
sistema de numeração usado pelos romanos na antiguidade. Você pode perguntar se eles sabem quem foram os
romanos e o alcance do Império Romano. Localize Roma em um mapa junto
com as crianças.
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1

5

10

2 Talvez você estranhe o número 4.
Essa, entretanto, era a maneira como
os romanos da antiguidade escreviam
os números e é comum que seja utilizada em relógios. O sistema tal como
o conhecemos, com o 4 sendo IV (por
causa do princípio subtrativo), é uma
versão mais moderna. No Relógio de
São Pedro aparecem as duas versões,
pois o registro do 9 (IX) já usa o princípio subtrativo. No site da revista Mundo Estranho (http://goo.gl/oE0EM8)
acesso em 16/4/2016, há uma explicação sobre o uso do símbolo IIII em
alguns relógios.
2º BIMESTRE
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Nesta sequência, serão apresentadas as duas versões do sistema romano, tanto por causa da utilização da
versão antiga no Relógio de São Pedro,
com a qual contextualiza-se o conteúdo, quanto pela importância de mostrar aos alunos que o conhecimento é
dinâmico e que houve uma evolução na
forma como os romanos representavam os números.
Lembre-se de que esta é uma atividade exploratória, por meio da qual os
alunos poderão interagir com o saber
sem a intervenção do professor. É um
momento para brincar com o conteúdo
sem a preocupação com o acerto. É
possível que apareçam registros diferentes, pois as crianças podem usar novas
combinações entre símbolos ou repetir
um deles mais de quatro vezes.
O importante, nesse momento, não é

acertar, mas saber explicar a lógica usada. Por exemplo, se um aluno registrar
o número 25, como XVVIIIII, peça que
explique como pensou (a lógica usada
seria 10 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1).
Note que você ainda não ensinou as
regras e que os alunos estão pensando
livremente sobre o que está implícito
na sequência apresentada. Coloque
esse registro em discussão pedindo
que os colegas opinem a respeito dele.
O confronto de opiniões é importante
para o aprendizado. Certamente alguns alunos refutarão a ideia de usar
VV para registrar um 10, uma vez que
há um símbolo específico para esse número (X). Pergunte como escreveriam
os números até 25 se só existisse o
símbolo I e qual a função das letras V e
X, do ponto de vista da economia e da
agilidade dos registros. É possível que

algumas crianças já consigam abstrair
o princípio aditivo presente na numeração romana, observando ainda que um
mesmo símbolo não se repete mais de
quatro vezes. Questione-os sobre a escrita do 9 (IX), pedindo que falem sobre
a combinação entre I e X, comparando-a com a usada para escrever o número
11 (XI). Observe se as crianças usam
essas ideias para escrever os números
solicitados e sugira que comparem os
registros com os de outras duplas, promovendo uma discussão com a classe
toda sobre como pensaram para responder à questão.
Para finalizar, escreva no quadro,
com a notação romana antiga, os números do 13 ao 25. Peça que cada
dupla compare os registros com o
apresentado por você e, havendo diferenças, que identifique o motivo.

pág. 8

Para escrever até o número 25 são usados três símbolos diferentes: I, V e X.

pág. 8

Até o número 64 (XXXXVVVVIIII), porque para escrever o 65 seria necessário
repetir mais de quatro vezes o símbolo I ou o símbolo V.

pág. 8

Os valores de cada símbolo em um mesmo número são adicionados e
nunca se repete um deles mais de quatro vezes.

8
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5 Essas regras foram usadas e discutidas nas questões anteriores, entretanto o que se pretende agora é que
as crianças sejam capazes de explicitá-las. Esse é um momento de sistematização do que foi possível abstrair
sobre o sistema romano nas atividades
anteriores.
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LXXI
CI CCL

I CXXXV
CCCVIII

6 Essa é mais uma atividade na qual
os alunos devem levantar hipóteses
e comparar suas ideias com aquelas
registradas pelos colegas. Circule entre as crianças enquanto respondem à
questão e peça que expliquem como
estão pensando.
Você pode sugerir que observem os
números já registrados nas atividades
anteriores e que tomem as regras já discutidas como base para essa produção.
Também peça que os alunos comparem
os registros com os dos colegas e promova uma discussão coletiva. Se achar
adequado, proponha que a atividade seja
realizada em duplas ou trios.

pág. 9

Chame a atenção dos alunos para
a escrita do número 9 no sistema
romano antigo (VIIII), uma vez que no
mostrador do Relógio de São Pedro

esse número aparece na versão mais
moderna (IX).
É possível que as crianças perguntem por que no relógio o número

4 foi registrado na versão antiga e o
9 incorpora as modificações. Nesse
caso, vale sugerir a realização de uma
pesquisa.
2º BIMESTRE
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Os valores de cada símbolo em um mesmo número são adicionados, mas também
podem ser subtraídos, como na escrita do 4 (IV significa 5 – 1) e na escrita do
9 (IX significa 10 – 1). Com essa regra, um mesmo símbolo não se repete mais
do que três vezes.

7 Além da mudança na grafia dos símbolos correspondentes ao 500 e ao
1.000, o sistema romano passou a
usar um princípio subtrativo (quando
dois símbolos diferentes vêm juntos, e
o menor está antes do maior, subtrai-se
o anterior do posterior). Não explique
aos alunos o que mudou, pois é importante que eles descubram. Peça que
eles observem os números apresen-

pág. 10

X

X
X
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tados no quadro e tentem descobrir a
lógica da composição numérica. Você
pode propor questões como estas:
• Quais são os símbolos usados
para escrever o número 4? I e V.
• A que números eles correspondem? Aos números 1 e 5.
• Como os números 1 e 5 podem
se combinar para formar o número 4? Combinam-se subtraindo 1 de 5.

Em seguida, proponha essas mesmas
questões em relação aos números 9,
40, 90, 400 e 900.
• Que símbolos foram usados para
escrever o número 14? I, V e X.
• A que números eles correspondem? Aos números 1, 5 e 10.
• Como esse número foi composto? Há adição? Sim, 10 + 4 ou X + IV.
• Há subtração? Sim, 5 – 1 ou IV.

8 Para determinar as alternativas verdadeiras, os alunos precisam ler cada
uma com atenção e observar os números apresentados anteriormente para
validar ou não a afirmação. Circule entre as crianças enquanto elas realizam
a atividade e ajude as que tiverem dificuldade com a leitura das alternativas.
Conforme orientado anteriormente, não
dê as respostas, ajude-as por meio da
proposição de boas perguntas. No caso
da segunda afirmativa, por exemplo, se
um aluno tiver dificuldade para interpretá-la, você pode propor as seguintes
questões:
• Algum dos números apresentados
tem dois símbolos iguais, repetindo-se lado a lado? XX e XXI.
• Que outros números romanos vistos até aqui têm símbolos iguais,
repetindo-se lado a lado? Por exemplo, II, III, XII, XIII, XXIII, XXX etc.
• O que acontece com os valores
desses símbolos repetidos nesses
números? Seus valores são somados.
Quando todos finalizarem a atividade, promova uma discussão sobre cada
afirmativa. Você pode ler cada uma e
pedir que os alunos digam se a conside-
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raram verdadeira ou não e justifiquem.
Se algum aluno considerou verdadeira a
quarta afirmativa (quando dois símbolos
diferentes são registrados lado a lado,
seus valores devem sempre ser somados), por exemplo, peça que explique
como pensou e mostre um que valide
sua opinião (por exemplo, VI).
Depois pergunte aos demais se concordam com a opinião do colega e se
encontram um exemplo que invalide a
opinião dele (por exemplo, IV). Agindo
dessa forma, você tratará os possíveis
erros como uma parte natural do pro-

cesso de aprendizagem, que não deve
ser escondido, mas problematizado.
No texto O possível, o impossível e
o necessário, Jean Piaget (1896-1980)
afirma que, “do ponto de vista da invenção, um erro corrigido pode ser muito
mais fecundo do que um êxito imediato,
porque a comparação da hipótese falsa
e suas consequências proporciona novos conhecimentos, e a comparação entre erros dá lugar a novas ideias”. Essa
citação fundamenta de forma precisa a
importância de colocar o erro como objeto de análise e discussão na escola.

pág. 10

X
X
X

X

X
X
X

9 Aproveite esta atividade para promover uma discussão com os alunos
sobre como eles podem determinar,
na escrita de um número romano, se
os valores de símbolos diferentes são
somados ou subtraídos. Proponha a seguinte questão e deixe que os alunos
verbalizem suas ideias: “Quando lemos
um número romano, como podemos
descobrir se os valores dos símbolos
colocados lado a lado devem ser adicionados ou subtraídos?”.
Na leitura de um número romano,
quando ele é composto de símbolos diferentes, podemos localizar inicialmente o de valor mais alto, depois observar a posição dos demais em relação
a ele. No caso do LIX, por exemplo, o

X

L tem o maior valor. Antes dele não há
nenhum outro (portanto, não há uma
composição subtrativa). Depois dele,
entretanto, há dois símbolos (o maior,
X, precedido por um menor, I). Há
uma composição subtrativa entre eles
(10 – 1). Ao 50 (L) soma-se 9 (IX). Na
escrita desse número, portanto, usa-se tanto a composição aditiva quanto
a subtrativa.
Quando um símbolo de valor menor
está à esquerda (ou vem antes) de outro
de valor maior, ele é subtraído. Quando
um de valor menor (ou uma combinação
de dois deles) está à direita (ou vem depois) de outro de maior valor, faz-se uma
adição. Essa sistematização ajudará na
realização das próximas atividades.
2º BIMESTRE
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10 Peça que as crianças anotem em
uma folha à parte, usando o sistema
indo-arábico, os números romanos que
pretendem registrar em cada item. Isso
porque será solicitado, na atividade 11,
que troquem os cadernos e escrevam,
no nosso sistema de numeração, os números romanos registrados pelo colega.
Imagine que um aluno pense em um número, mas não escolha adequadamente
os símbolos romanos para representá-lo.
O colega que trocou com ele fará a leitura e poderá anotar um número diferente
daquele que se tinha intenção de registrar. Nesse caso a dupla terá três versões para discutir: o romano registrado,
o número lido pelo colega (no sistema
indo-arábico) e o número que se tinha
intenção de escrever (anotado anteriormente com algarismos indo-arábicos).

pág. 11

11 Encoraje os alunos a debater, caso
haja discordância entre os registros. É
importante as crianças terem autonomia para discordar entre si e defender
ideias perante os colegas.
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O maior número possível com os símbolos apresentados até aqui
é MMMCMXCIX - 3.999.

12 É possível que alguns alunos registrem números como 4.000 (MMMM)
ou maiores, sem respeitar a regra da
repetição ou, ainda, que tentem inventar um jeito de escrever números
maiores, como VM (para 5.000) ou
XM para (10.000). Apesar de ser uma
escrita errada, mostra que os alunos
estão pensando, levantando hipóteses
que merecem ser consideradas como
objeto de discussão. No primeiro caso
(MMMM para 4.000), há uma composição aditiva que desrespeita o número

12
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máximo de vezes que um mesmo símbolo pode ser repetido. Para produzir
as escritas do segundo caso (VM para
5.000 ou XM para 10.000), o aluno
pode estar usando o princípio multiplicativo presente em nossa numeração
falada (cinco mil ou 5 x 1.000).
Por isso, depois de todos responderem à questão, é importante registrar
no quadro todas as respostas (certas
e erradas) e colocá-las em discussão,
perguntando quem concorda com os
registros dos colegas e quem discorda

deles, sempre pedindo que justifiquem
as respostas. Também é interessante
perguntar qual pode ter sido a lógica
dos colegas para produzir aquele registro e por que ele não está correto,
segundo as regras do sistema de numeração romano. No caso do MMMM,
o M se repete mais de três vezes. No
caso de VM (para 5.000) ou XM (para
10.000), a escrita desrespeita a regra
segundo a qual um símbolo menor, antes de outro maior, deve ter seu valor
subtraído do maior.

SISTEMA DE NUMERAÇÃO ROMANO - CADERNO DO PROFESSOR
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A regra é usar um traço ou travessão sobre os símbolos que representam milhares
– grupos de 1.000.

13 Circule entre as duplas e, se perceber que alguns alunos estão com dificuldade, proponha questões para ajudar a
pensar sobre os registros: “O que há de
diferente nesses registros, em relação
aos que vocês já viram até aqui?”; “Qual
pode ser a função desse traço colocado sobre alguns símbolos?”; e “Por que
alguns números têm traços sobre todos
os símbolos e outros somente sobre
alguns?”. Note que os símbolos com traço acima deles têm o valor multiplicado
por 1.000. Se for um número redondo,
o traço estará sobre todos os símbolos.
Se for quebrado, o traço estará somente sobre os que indicam quantos grupos
de mil (ou milhares) há nesse número.
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IVCCCLX
5.445
33.200
VIDCCCXC
X
50.000
65.000

14 Esta atividade propõe novos desafios aos alunos, portanto não espere
que acertem facilmente todas as respostas. Incentive-os a pesquisar sobre
os símbolos vistos até aqui e a tentar
ler e escrever os números por partes.
Na leitura (quando são apresentados
os números em nosso sistema, para
ser registrados no sistema romano),
proponha que identifiquem inicialmente
o valor de cada algarismo:
• Qual o valor do algarismo 4 no
número 4.360? 4.000.
• Existe um símbolo específico

para o 4.000 no sistema romano?
Não. É necessário usar mais dois para
registrar o número 4 (IV) e colocar um
traço acima deles para indicar que são
quatro milhares.
• Qual o valor do algarismo 3 no
número 4.360? 300.
• Como se escreve 300 usando a
escrita romana? CCC.
• Até aqui, que número você já registrou? IVCCC ou 4.300.
• O que ainda falta registrar para
ter 4.360? O número 60.
Você pode oferecer aos alunos uma

tabela com os símbolos romanos e os
respectivos valores, além de alguns
números que contenham composições
de símbolos pelos princípios aditivo e
subtrativo. Essa tabela está disponível
na plataforma Nossa Rede (nossarede.
salvador.ba.gov.br) e pode ser reproduzida, uma para cada criança (para
maior durabilidade, pode ser colada
sobre um papel cartão ou cartolina e
plastificados) e usada como material
de apoio para a realização dessa e de
outras atividades.
Quando todos tiverem completado a
tabela, reproduza-a no quadro e chame
alguns alunos para completá-la. Não
deixe de propiciar o registro de respostas erradas (caso apareçam). Peça que
cada aluno vá ao quadro explicar aos
demais como pensou para responder
e depois pergunte se os demais concordam ou não com o registro apresentado, sempre justificando a resposta.
Se você simplesmente assinala aos
seus alunos que o que eles fizeram está
certo ou errado, pode levá-los a pensar
que o certo ou o errado dependem da
2º BIMESTRE
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vontade do professor. Quando você pede
para explicar como pensaram, os alunos
precisam explicitar procedimentos que
colocaram em ação para resolver um

determinado problema e podem, eles
mesmos, validar as respostas. É muito
comum, ao explicar como chegou a um
resultado errado, que o próprio aluno se

dê conta do erro. Caso isso não aconteça, é possível, por meio de boas perguntas, levá-los a perceber os erros, sem
apontá-los diretamente.

sistema. As descobertas foram sendo
usadas para resolver novos desafios,
mais complexos. Por fim, são incentivados a explicitar essas regras.
Antes de começar o texto em si,
pergunte aos alunos que tipo de informação o texto deve conter. Eles podem
dizer, por exemplo, que é necessário
começar explicando quem foram os
romanos antigos e quando desenvolveram esse sistema (e isso vai demandar
pesquisa). Também podem dizer que é

necessário explicar que usavam letras
em vez de algarismos para registrar
números. Sejam quais forem as ideias,
você pode fazer, inicialmente, uma lista
com essas informações e depois discutir sobre como as informações registradas poderiam ser usadas para compor
um texto. Um trabalho interessante é
propor que o texto seja lido por alguém
que não conhece o sistema romano e
essa pessoa daria um retorno à turma,
dizendo o que conseguiu aprender com
o texto e que dúvidas ainda tem sobre
esse sistema. As perguntas poderiam
ser discutidas em classe e respondidas
pelos próprios alunos (pessoalmente
ou por escrito).

pág. 12

15 Esse será um momento importante
de sistematização do conteúdo estudado. Note que, no modelo tradicional de
ensino, um texto explicativo seria o ponto de partida do trabalho e os alunos
fariam exercícios para praticar o que
foi ensinado por meio do texto ou para
aplicar as regras apresentadas. Aqui o
caminho foi inverso. Os alunos primeiro resolveram desafios envolvendo os
números romanos e, com isso, foram
incentivados a descobrir as regras do
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Converse com os alunos sobre o
Projeto Axé, sua importância e alcance
como ação social no município. Peça
que falem sobre o símbolo do projeto
(observe se eles percebem que o boneco é também a letra X de Axé).

pág. 12
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16 Você pode estender o desafio dessa questão, perguntando em que outros
aniversários seria possível usar o boneco do símbolo do projeto para indicar a
idade em números romanos. De 9 até
49, todos os números romanos usam
o X; depois, do 60 até 99, todos os
números também usam o X. Há, ainda,
números maiores que 100, que usam
X, como de 109 até 149 e de 160 até
199 e assim por diante, para os números maiores que 200, 300 etc.

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO EGÍPCIO E INDO-ARÁBICO
pág. 13

tempo estimado
• Oito aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Comparem o sistema egípcio com o
nosso sistema de numeração e descubram semelhanças e diferenças entre
os dois.

conteúdos

• Sistemas de numeração egípcio.
• Sistema de numeração indo-arábico.
• Valor posicional.
• Cálculo mental (subtração).

Assim como na maioria das civilizações ocidentais da atualidade, o antigo
sistema de numeração egípcio era decimal, ou seja, de base 10. Da mesma
forma que se faz hoje por quem usa
o sistema decimal, os egípcios que viviam 3 mil anos a.C. contavam formando grupos de dez (dez unidades formam a dezena, dez dezenas formam
a centena, dez centenas formam o milhar e assim por diante, infinitamente).
O sistema egípcio, entretanto, não era
posicional, como o indo-arábico, o que
o torna pouco prático para o registro
de grandes quantidades e, sobretudo,
para a realização de cálculos. O valor
posicional, adotado no atual sistema de
numeração decimal (bem como a utilização do zero para indicar a ausência
de uma ordem) permitiu escrever os
números e calcular com eles de forma
mais simples e rápida. Os romanos, por
exemplo, usavam o ábaco para realizar
cálculos e só escreviam os resultados
com os sinais romanos.
Assim como foi proposto no trabalho com os números romanos, é importante que os alunos tenham oportunidade de interagir com o sistema egípcio
sem uma explicação prévia sobre seu
funcionamento. Conhecendo os símbolos usados pelos egípcios e observando como se escrevem alguns números,
eles podem estabelecer relações, observar regularidades e abstrair regras
desse sistema, que lhes permitirão
realizar a leitura, produzir notações numéricas e analisar a evolução histórica
dos sistemas de numeração.
2º BIMESTRE
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quer saber mais?
1 Incentive os alunos a falar sobre
o que sabem a respeito do Egito. É
provável que citem as pirâmides ou
comentem sobre a mumificação dos
faraós. Aproveite para localizar o Egito em um mapa junto com as crianças

e destacar a importância dessa civilização no passado. Em vez de trabalhos individuais, você pode optar pela
produção coletiva de um painel sobre
o Egito (com ilustrações, colagens, informações etc.).

pág. 14

1

10

100

1.000

10.000

100.000

pág. 14

3 Circule entre os alunos enquanto trabalham e observe como estão produzindo as notações numéricas no sistema
egípcio. Caso perceba que algum aluno
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está produzindo uma notação incorreta,
peça que explique como pensou para
escolher os símbolos registrados. É comum o aluno perceber o próprio erro,

• Leia mais sobre o Egito antigo
para os alunos no livro Egito antigo e
Mesopotâmia para crianças, Marian
Broida, Ed. Zahar.

2 Nesta atividade, é apresentada a escrita de alguns números no sistema egípcio
e pede-se que os alunos descubram o
valor de cada símbolo. Circule entre as
duplas e, se necessário, faça intervenções que os ajudem a pensar sobre os
valores dos símbolos. Você pode perguntar qual é o símbolo que se repete nos
três primeiros números (13, 20 e 45).
Depois, pedir que comparem o número
de vezes que esse símbolo aparece em
cada número (uma vez em 13, duas em
20 e quatro em 45). Em seguida, peça
que identifiquem outros símbolos que
se repetem. Quando todas as duplas
tiverem preenchido o quadro, peça que
comparem os registros e discutam sobre eventuais diferenças. As crianças
devem explicar aos colegas como descobriram o valor de cada símbolo.

desde que convidado a falar sobre sua
produção. Caso isso não aconteça, não
corrija a escrita incorreta. Depois que
todos tiverem escrito os números usando os símbolos egípcios e destrocado
os cadernos, peça que cada aluno avalie
as notações produzidas pelo colega e
verifique se as considera corretas. Se
houver discordância entre alguns alunos, você pode pedir que apresentem
os registros para a classe toda, no
quadro, para que os demais ajudem a
validar as notações. Note que nesse
sistema a ordem na qual os sinais são
registrados não é importante, uma vez
que ele não é posicional.
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Porque no sistema romano há símbolos específicos para representar 5, 50 e
500 e porque os valores de cada símbolo são somados ou subtraídos, deixando
a escrita mais simples.

4 Os romanos criaram símbolos específicos para 5, 50 e 500 e, além de
somar os valores dos sinais registrados
lado a lado, desenvolveram também um
princípio subtrativo, que lhes possibilitou
fazer escritas mais econômicas. Proponha uma discussão sobre as diferenças
e semelhanças entre os dois sistemas.
Caso os alunos mencionem apenas a
utilização de sinais específicos para os
números 5, 50 e 500 pelos romanos
e não o princípio subtrativo, chame a
atenção para a forma como se escreve o número 19 (na qual a economia da
escrita em relação ao sistema egípcio
se dá apenas em função do princípio
subtrativo).

pág. 15

2.301

45

1.233

5 Sugira que os alunos comparem as
respostas entre si, antes que sejam discutidas com a classe toda. O mesmo
vale para as atividades 6 e 7.
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É possível escrever um único número, o 1.111.

pág. 15

É possível escrever quatro números diferentes: 66 (LXVI); 64 (LXIV); 46 (XLVI); e 44 (XLIV).
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No sistema egípcio a ordem não importa, pois os símbolos de valores diferentes são sempre somados. No romano importa porque os valores dos símbolos
podem ser somados ou subtraídos, dependendo da ordem em que aparecem.

8 Como o sistema egípcio não é posicional, a ordem na qual os símbolos
são dispostos não interfere no valor
que eles têm naquele número, pois eles
serão sempre adicionados. O sistema
romano não tem o mesmo princípio
posicional do sistema indo-arábico, entretanto, a ordem na qual os símbolos

são registrados é importante porque o
valor de cada um deles nem sempre é
adicionado. Nos casos, em que o símbolo de maior valor está imediatamente
à direita de outro de menor valor, o de
menor valor é subtraído do de maior
valor. Por exemplo, em IX, a conta é
10 – 1.

pág. 16

9 Essa diferença se dá devido ao princípio posicional do nosso sistema de
numeração. Um mesmo símbolo tem
valores diferentes dependendo da posição que ocupa no número.

pág. 16

Os algarismos usados para escrever cada número são os mesmos.

A posição dos algarismos e, consequentemente, o valor de cada número.

Rayan de Jesus Bispo
EM Casa da Providência
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É possível escrever 24 números diferentes: 1.235; 1.253; 1.325;
1.352; 1.523; 1.532; 2.135; 2.153; 2.315; 2.351; 2.513; 2.531;
3.125; 3.152; 3.215; 3.251; 3.512; 3.521; 5.123; 5.132; 5.213;
5.231; 5.312; e 5.321.

11 A proposta de realização desta atividade em grupo visa estimular uma
distribuição de tarefas que poderá levar
a equipe a estabelecer uma ordem na
procura dos números e, com isso, ter
uma produção mais interessante do que
uma busca aleatória. São quatro algarismos e, contando com quatro crianças no grupo, cada uma poderia ficar
responsável por encontrar os diferentes
números que podem ser escritos começando com um algarismo específico.
Um aluno pode preocupar-se somente com os números começados por 1
(que neste caso vale 1.000), outro por
2 (que vale 2.000), outro por 3 (que
vale 3.000) e o último por 5 (que vale
5.000). Em geral, os alunos não se organizam sozinhos nessa busca e, por
isso, acabam tendo dificuldade para
descobrir todos os números possíveis
ou, depois de encontrados alguns, para
descobrir os números que estão faltando. Portanto, sugerimos que você circule entre os grupos enquanto realizam
essa atividade e observe como estão
trabalhando.
Peça que expliquem como se organizaram para realizar a atividade e se
fizeram alguma distribuição de tarefas
nessa busca. Você pode sugerir que ordenem os números já encontrados, do
menor para o maior e, depois, tentem
classificar os números em quatro grupos diferentes (sem informar o critério
da classificação).
Se eles conseguirem organizar os
números conforme pertençam aos
grupos dos que começam com 1.000,

2.000, 3.000 ou 5.000, terão melhores condições de verificar as diferentes
combinações possíveis entre os algarismos de cada um deles. Pergunte
também se não poderiam dividir essa
tarefa com os colegas, uma vez que
estariam trabalhando com quatro conjuntos diferentes de números.
Caso perceba, enquanto circula pela
sala, que alguma equipe está com muita
dificuldade para se organizar na realização dessa atividade, você pode propor
(oralmente) algumas questões como as
que seguem:
• Vocês sabem qual o menor número que pode ser formado com
esses algarismos? Como descobriram? O menor número é 1.235. Basta
ordenar os algarismos do menor para
o maior, pois dessa forma os menores
assumem os valores posicionais de
maior valor.
• Há outros números começando
com 1.000 que vocês poderiam
escrever com esses mesmos algarismos? Sim.
• Qual o maior número que vocês
poderiam formar com esses algarismos? O número 5.321.
• Há outros números começando
com 5.000 que vocês poderiam
escrever com esses mesmos algarismos? Sim.
• É possível também formar números que não comecem com 1.000
ou 5.000? Como eles começariam?
Sim. Começariam com 2.000 e com
3.000.
• Vocês já descobriram que há nú-

meros que começam com 1.000,
com 2.000, com 3.000 e com
5.000. Considerando que há quatro alunos na equipe, como vocês
poderiam se organizar para que
cada aluno procurasse uma parte
dos números que podem ser escritos com esses algarismos?
Quando todas as equipes terminarem os registros, peça que digam, inicialmente quantos números diferentes
conseguiram. Caso alguma equipe não
tenha encontrado 24 números, ofereça-lhes mais um tempo para descobrir
os que estão faltando ou se registraram um mesmo número mais de uma
vez. Em seguida, peça que uma das
equipes mostre os números encontrados e explique às demais como se organizou para realizar a tarefa. Pergunte
às outras se fizeram da mesma forma
e, caso alguma tenha feito diferente,
peça que explique aos colegas.
A partir dessa atividade, você pode
propor um jogo semelhante ao explorado no primeiro bimestre com os
corpos geométricos. Nesse caso será
Qual o número escolhido?. Você escolhe um dos 24 números registrados pelas equipes e propõe que descubram
qual é (pode ser uma equipe por vez).
Para ajudá-los nessa busca, os alunos
formularão três ou quatro perguntas,
cujas respostas, dadas por você, só
poderão ser SIM ou NÃO. Veja alguns
exemplos: “É maior do que 3.000?”;
“Começa com o algarismo 5?”; “Tem
3 na casa das centenas?”; “É par?”;
e “Termina com o algarismo 1?” Você
pode sugerir que as equipes confeccionem fichas contendo os 24 números formados e que usem-nas durante
o jogo, tirando aquelas que poderiam
ser eliminadas em função da resposta
dada a cada pergunta.
2º BIMESTRE
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12 A diferença na cor das fichas serve
apenas para facilitar a separação em
cada grupo. Caso prefira confeccionálas em material mais durável, também
podem ser da mesma cor, mas de
tamanhos diferentes. É recomendável
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que sejam feitas em cartolina ou
papel cartão e plastificadas com fita
ou papel adesivo, para que tenham
maior durabilidade (e possam ser
reutilizadas nos próximos anos). Na
plataforma Nossa Rede (nossarede.

salvador.ba.gov.br), você encontra um
texto com orientações sobre como
explorar ainda mais o jogo. Ele traz
sugestões de problematizações muito
interessantes que você pode fazer
aos alunos. Incentive o uso do cálculo
mental para determinar a diferença em
relação ao número-alvo. Em geral, a
diferença entre o número-alvo e aquele
formado em cada rodada é mais visível
quando o último é maior que o alvo,
pois podemos decompor o número
em duas parcelas, sendo a primeira o
próprio número-alvo. Veja um exemplo:
Número alvo: 700
Número formado: 812
Diferença: 112 (700 + 112 ou ainda
700 + 100 + 12).
Nesse caso, o aluno pode pensar
quanto o número formado passou de
700. Já quando o número formado é
menor que o alvo, o procedimento mais
usado consiste em calcular quanto falta
desse numero para chegar até o alvo.
Uma boa estratégia consiste em
completar o número por partes. Se uma
equipe formou, por exemplo, o número
582, tendo o 700 como alvo, pode fazer: 582 + 8 = 590; 590 + 10 = 600;
e 600 + 100 = 700. Para completar
700, ao todo foram acrescentados 118
(100 + 10 + 8), então essa é a diferença
entre 582 e 700. Promova discussões
coletivas sobre as possíveis estratégias
de cálculo mental. Você pode ainda usar
como apoio uma reta numérica.
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A equipe 2, pois entre todas é a que possui o número mais próximo de 500, ou
aquela que, entre todas, tem o número cuja diferença é a menor em relação ao 500.

A equipe 3, pois poderia ter feito o número 544.

13b Nesta atividade, fica muito claro
o uso do princípio posicional do sistema de numeração decimal, uma vez
que mudando um algarismo de lugar é
possível obter um número melhor, em
relação ao alvo.
Note que, durante o jogo e a resolução dos problemas propostos, os
alunos estarão o tempo todo usando
o conceito de ordem em um número
(unidade, dezena e centena), mesmo
que não utilizem essa nomenclatura.
Isso é muito mais significativo e importante para os alunos do que realizar
atividades de identificação de classes
e ordens em um número.
Ofereça uma folha à parte para que
as crianças anotem os cálculos necessários à solução dos problemas apresentados nessas atividades ou sugira
que façam seus registros no caderno
pessoal.

Pedro Santana Ferreira
EM Irmã Dulce
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508; 544; 396; 617; 382; 291; 719; 198

13c Mesmo que você proponha, durante o jogo, os problemas sugeridos
no texto disponível na plataforma Nossa Rede, é possível que alguns alunos
ainda não compreendam, por que a
organização correta, nesse caso, não
consiste em colocar os números em
ordem crescente (e sim a diferença em
relação ao número-alvo). Se observar
alunos com dificuldade para realizar a

atividade, faça perguntas que os ajudem a refletir, por exemplo:
• Entre todos os números, qual vocês acham que está mais perto de
500? Como você pode saber? 508,
porque tem a menor diferença em relação a 500.
• Se ele é o número que está mais
próximo de 500, que posição deve
ocupar em sua lista? A primeira.
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A equipe 2, com o número 085, que seria o mais próximo de 100, com uma
diferença de 15.

• Tirando 508, entre todos que restaram, qual é aquele que está mais
próximo de 500? Por quê? 544, porque tem a segunda menor diferença em
relação a 500.
• Que posição esse número deve
ocupar em sua lista? A segunda.
• Como vocês podem proceder
agora para determinar os próximos números dessa lista? Vendo
qual é o próximo número que tem a
menor diferença em relação a 500 e
assim por diante.

13d No texto disponível na plataforma
Nossa Rede, é apresentada também
uma reflexão acerca do uso do zero à
esquerda na escrita de números maiores que 10 (uma vez que isso não é
usual).
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Ele calculou quanto faltava de 531 para chegar a 800. Fez diferentes adições
para ir se aproximando dos 800, depois somou os números que havia
adicionado.
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14 Neste registro, vemos um bom uso
do cálculo mental, pois a escolha dos
valores a serem adicionados inicialmente (9 e 60) visam a obtenção de números redondos que facilitam o cálculo.
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213
122
124
568

15 Incentive o uso de estratégias de
cálculo mental, lembrando que ele não
exclui o registro e também não se trata de armar a conta de cabeça, mas
de um cálculo pensado, refletido, que
coloca em jogo o conhecimento que
os alunos têm das operações e do sistema de numeração. Decomposição
e arredondamento são, em geral, os
procedimentos mais utilizados. Circule
entre os alunos enquanto eles realizam
os cálculos e peça que expliquem as
estratégias e os procedimentos de cálculo que estão utilizando.

pág. 19

16 O uso da calculadora é sugerido
como instrumento de validação do resultado. Observe se os alunos realizam, no
momento em que a utilizam, as mesmas

operações feitas anteriormente. Um aluno pode saber que é possível calcular a
diferença por meio da subtração, porém
utilizar a adição (em sua ideia de comple-

tar) por considerar essa forma mais fácil
de realizar o cálculo mentalmente. Nesse caso, ao usar a calculadora, é possível que subtraia em vez de adicionar.

287 + 100 = 387
387 + 10 = 397
397 + 3 = 400
100 + 100 + 10 + 3 = 213
Essa é a mesma estratégia usada
por Francisco, porém, os procedimentos de cálculo são diferentes, pois o
arredondamento é deixado para o final.
• Subtração por arredondamento:
187 + 13 = 200 (arredondamento de
187 pelo acréscimo de 13). Nesse
caso, em vez de subtrair 187 de 400,
subtraiu-se 200. Tirou-se 13 a mais do
que deveria ser tirado, depois devolveu-se esse 13 (acrescentando o que
foi tirado a mais).
400 – 200 = 200

200 + 13 = 213
• Subtração por meio da decomposição do subtraendo (187 = 100 + 80
+ 7):
400 – 100 = 300
300 – 80 = 220
220 − 7 = 213
• Subtração por meio da decomposição do minuendo (400 = 300 + 90 +
10) e do subtraendo (187 = 100 + 80
+ 7):
300 + 90 + 10
–
100 + 80 + 7
200 + 10 + 3
Promova uma discussão em sala
sobre o uso da adição e da subtração
como ferramentas para calcular a diferença entre dois números: “Como
funciona cada estratégia?”; “Por que
ambas funcionam?”; e “Qual é mais fácil em cada caso (cálculo no papel ou
cálculo na calculadora)?”.
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17 A intenção desta atividade é levar
os alunos que ainda não usam a subtração para calcular a diferença a perceber que ela é uma boa estratégia,
sobretudo se há uma calculadora disponível. Registre no quadro diferentes
procedimentos de cálculo realizados
pelas crianças. É importante que os
alunos percebam que há diversas estratégias para efetuar a adição e a subtração nesse contexto e que algumas
podem ser mais econômicas e eficientes que outras. Veja alguns exemplos
de cálculo para determinar a diferença
na segunda rodada:
• Adição:
187 + 100 = 287
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multiplicação
pág. 20

bro, triplo e outros tipos de composição (aditivas e subtrativas).

tempo estimado
• Oito aulas.

material

• Quadradinhos de EVA ou os quadradinhos de madeira do Material Dourado.
• Papel quadriculado de 1 centímetro
quadrado.
• Tesoura e cola.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Sejam capazes de usar a multiplicação em situações de arranjo retangular e de estabelecer relações entre
determinados arranjos e notações
convencionais aditivas, multiplicativas
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e de divisão dadas, bem como de produzir essas notações.
• Sejam capazes de construir a tabela da multiplicação entre os números
de 1 a 10 (Tábua de Pitágoras), usá-la
para encontrar resultados de multiplicações e divisões usuais e perceber
relações entre as tabuadas como do-

Assim como na sequência do Jogo
dos restos, apresentada no primeiro
bimestre, os problemas multiplicativos
propostos aqui envolvem relações de
proporcionalidade simples, porém, envolvendo a bidimensionalidade. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
de Matemática, é destacada a importância de trabalhar com um conjunto de
situações que explorem os diferentes
significados da multiplicação e, entre
esses significados, apresentam-se as
situações associadas à configuração
retangular. Os outros significados da
multiplicação, contidos no documento, são a multiplicação comparativa, a
comparação entre razões e a combinatória. Eles serão abordados nos próximos cadernos.
A multiplicação associada à configuração retangular é muito interessante
porque integra aspectos da aritmética
e da geometria, dois campos que costumam ser trabalhados de forma totalmente desvinculada na escola, sem
levar em conta que o trabalho com a
geometria pode contribuir para a ampliação da compreensão dos alunos relativa ao campo numérico. Um exemplo
é o caso da propriedade comutativa da
multiplicação. No Jogo dos restos, 5 x
7 e 7 x 5, por exemplo, representavam
situações bem diferentes (no primeiro
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caso, cinco pratinhos com sete grãos
cada um e no segundo caso sete pratinhos com cinco grãos cada um).
Assim, embora 7 x 5 e 5 x 7 tenham
sempre o mesmo resultado, podem representar situações diferentes quando
se trata do campo numérico. Já nas
situações de arranjo retangular 5 x 7
e 7 x 5 correspondem a um mesmo
arranjo, ou seja, a um único retângulo.
Ao trabalhar com a composição e
a quantificação de retângulos, usando
quadradinhos de EVA e papel quadriculado, os alunos terão de lidar não
apenas com questões aritméticas mas
com as de coordenações espaciais,

que colocarão a eles desafios importantes ao pensamento. Isso poderá ser
verificado, por exemplo, nas possíveis
perturbações causadas pela mudança
de posição de um retângulo, quando
linhas e colunas trocarem seus lugares.
É possível que você observe, inicialmente, uma não conservação em
relação à quantidade de quadradinhos
de um retângulo mediante uma modificação de posição, e isso é reflexo do
pensamento intuitivo da criança. Para
conservar, será necessário coordenar
as duas dimensões do retângulo, isto
é, será preciso considerá-las simultaneamente para conceber que uma
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54 quadradinhos.

1 Aproveite esta atividade para circular
entre os alunos enquanto trabalham com
o problema e observe como procedem
para determinar o número total de quadradinhos do retângulo. Anote as estratégias empregadas por cada um em uma
planilha – esse instrumento pode ser de
grande utilidade para avaliar o quanto
aprenderam ao fim da sequência.
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Mesmo já conhecendo a tabuada e
tendo trabalhado com a multiplicação no
primeiro bimestre, é bem provável que
as crianças desenhem os quadradinhos
que faltam para então contá-los um a um.
Lembre-se de que os procedimentos de
cálculos (tanto aditivos quanto multiplicativos), embora considerados mais fáceis
para nós, podem não ser para os alunos

mudança na posição não altera o número total de quadradinhos, nem mesmo a configuração. Nesse sentido, um
mesmo problema será colocado para
os alunos em dois domínios distintos:
o geométrico e o aritmético. No primeiro, trata-se de coordenar relações
espaciais (trabalhar com a bidimensionalidade) enquanto que, no segundo,
essas questões são numéricas: 5 colunas, cada uma com 4 quadradinhos é o
mesmo que 4 colunas, cada uma com
5 quadradinhos. O problema aritmético
que os alunos enfrentarão nessa situação será justamente o da comutatividade da multiplicação.

que ainda não têm fluência no cálculo.
Para eles, a contagem pode ser mais
fácil, o que os faz persistir nesse tipo
de procedimento sempre que tiverem os
elementos de contagem disponíveis – o
que lhes dá segurança.
Cabe a você provocá-los com boas
intervenções que os levem a perceber
as vantagens do uso do cálculo. Observe se eles são capazes de antecipar o
número de quadradinhos de cada linha
ou cada coluna e questione sobre a
utilização desses números para determinar o total, porém não mencione a
possibilidade de utilizar a multiplicação,
para que não o façam apenas porque
você direcionou. Respeite o ritmo dos
alunos, dando-lhes oportunidade de
avançar gradativamente, conforme as
possibilidades de cada um.

2 Deixe os alunos falarem sobre os
procedimentos usados para resolver o
problema anterior. Mesmo que alguns
mencionem a possibilidade de utilizar
a multiplicação, proponha questões
que os levem a pensar sobre o uso
do cálculo, considerando que alguns
podem ainda não ter compreendido
essas relações:
2º BIMESTRE
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• É necessário desenhar para saber
quantos quadradinhos há em cada
linha? Por quê? Não é necessário, porque todas as linhas têm a mesma quantidade de quadradinhos, nesse caso, 9.
• É necessário desenhar para saber
quantos quadradinhos há em cada
coluna? Por quê? Não é necessário,

porque a primeira já tem 5 quadradinhos
e falta apenas 1 para completá-la. Assim, cada coluna terá 6 quadradinhos.
• Como poderíamos registrar essas
quantidades sem desenhar? Registrando o número 9 ao lado de cada linha
ou o número 6 acima ou abaixo de cada
coluna.
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Não.

Ela registrou o número de quadradinhos
em cada linha (8) e foi juntando de dois
em dois porque já sabia o resultado dos
dobros. Fez a mesma coisa com os
quadradinhos de cada coluna.
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4 Nesta atividade, são exploradas as
notações aditivas, porque elas são usadas espontaneamente pelas crianças
para resolver problemas multiplicativos. Mas é preciso ressaltar que a multiplicação não pode ser vista apenas
como uma forma mais fácil ou abrevia-
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da de somar e, por isso, ser ensinada
como a soma de parcelas iguais. Embora seja possível descobrir o resultado de uma multiplicação recorrendo à
adição repetida, convém destacar que
a adição envolve as ações de unir e
separar, enquanto que na multiplica-

3 Explore o uso do cálculo mental. Os
dobros são conhecidos pelas crianças
e podem ser usados como apoio ao
cálculo. Chame a atenção delas para
a forma como Júlia organizou os registros, ligando os números que estava
adicionando. Questione-as sobre o uso
dessas anotações, perguntando o que
poderia acontecer se ela não marcasse
os valores que estava adicionando. Isso
é importante para que não se percam
nos cálculos, somando mais de uma vez
um mesmo número ou esquecendo-se
de somar algum.

ção as ações necessárias são de outra natureza (no caso dos problemas
apresentados aqui, estão ligadas a situações de correspondência um-para-muitos). De acordo com as pesquisas
realizadas por Jean Piaget e seus colaboradores, as composições aditivas e
multiplicativas são solidárias entre si, o
que significa que a construção cognitiva de uma implica a outra. Entretanto,
os resultados dessas investigações
também mostram que a compreensão
das relações multiplicativas representa
uma transformação qualitativa no pensamento da criança. Leia texto complementar disponível na plataforma Nossa
Rede (nossarede.salvador.ba.gov.br).

MULTIPLICAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 22

a)

b)

d)

c)

5 Se for possível, antes de realizar a
atividade 5, proponha aos alunos que
usem quadradinhos de EVA ou os cubinhos do material dourado para montar
os retângulos que poderiam ser representados pelas adições abaixo.
a) 9+9+9
b) 3+3+3+3+3+3+3+3+3
c) 5+5+5+5+5+5+5+5
d) 8+8+8+8+8
Ofereça-lhes depois um papel quadriculado e peça que reproduzam nele
os retângulos formados. Embora se-

jam apresentadas quatro adições, elas
podem ser representadas por apenas
dois retângulos (um para as adições
a e b e outro para as adições c e d).
Não há posição correta para o registro
das crianças, mas é possível que elas
façam as duas representações por não
considerar que se tratam de um mesmo retângulo em posições diferentes.
Questione-as se a arrumação dos quadradinhos em cada retângulo poderia
ser representada por uma única adição.
Sugira que comparem os retângulos

feitos com aqueles registrados pelos
colegas e que determinem quantos retângulos diferentes poderiam ser representados pelas adições apresentadas.
Problematize essa questão perguntando se as duas representações correspondem ou não a um mesmo retângulo. Peça que justifiquem as respostas,
provocando um debate entre os alunos.
Se algumas crianças ainda tiverem dificuldade em aceitar que se trata de um
mesmo retângulo, sugira que recortem
os retângulos e os coloquem sobre a
mesa em diferentes posições (“em
pé”, “deitado”, “inclinado”) e pergunte
se ainda trata-se do mesmo retângulo.
Elas devem perceber que a configuração dos quadradinhos não foi modificada, apenas a posição do retângulo.
Na atividade 5, propriamente dita,
observe se alguma criança fará duas
representações para o mesmo retângulo (para 10 vezes 2 quadradinhos, por
exemplo, um retângulo com 2 linhas e
10 colunas e outro com 10 linhas e 2
colunas). Você pode sugerir que elas
também montem os retângulos da atividade usando quadradinhos de EVA ou
os cubinhos do material dourado, antes
de representá-los no quadriculado. E valem os mesmos questionamentos sobre
a posição dos retângulos.
2º BIMESTRE
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X
X
X
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6 A comutatividade da multiplicação é
novamente explorada nesta atividade,
já com o uso da notação multiplicativa.

Depois que cada dupla tiver escolhido
as alternativas verdadeiras, você pode
promover uma discussão coletiva sobre

as afirmativas apresentadas. Leia cada
alternativa e pergunte quem a considerou verdadeira, sempre solicitando que
expliquem como pensaram. No caso da
segunda afirmativa, peça que expliquem
porque a adição apresentada (5 + 6)
não representa a arrumação dos ovos
na caixa e quais seriam as adições que
poderiam representá-la. Retome com os
alunos o conceito de dúzia. Você pode
propor o seguinte problema (oralmente): “Se quiséssemos guardar todos
esses ovos em caixas de uma dúzia, de
quantas caixas precisaríamos?”.
Embora seja um problema bem simples, é preciso considerar que uma das
caixas ficaria incompleta. São duas dúzias e meia de ovos, portanto seriam
necessárias três caixas.
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10 x 4

5x9

ou

ou

4 x 10

9x5

9x8
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8x6

ou

ou

8x9

6x8
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7 Note que o objetivo da atividade não
é determinar a quantidade total de cadeiras em cada arrumação, mas produzir notações multiplicativas convencionais para os arranjos apresentados.
É possível que algumas crianças já
produzam duas notações multiplicativas para cada arrumação. Outras, entretanto, podem registrar apenas uma
e, ao comparar sua notação com a do
colega, perceber que são diferentes.
Observe se elas são capazes de validar as respostas com autonomia (com
base na propriedade comutativa da
multiplicação).

MULTIPLICAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR
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8 e 9 Estas atividades exploram a
busca de resultados para as multiplicações. Explore as estratégias usadas
pelos alunos. Observe se alguns ainda
precisam recorrer a desenhos ou à
contagem nos dedos para encontrar

os resultados. Note que o uso desses
recursos mostra que as crianças compreendem as relações envolvidas, pois
são capazes de imaginar uma situação
concreta, correspondente à notação
multiplicativa. É importante, entretanto,

perceberem que o recurso à contagem
unitária pode ser muito demorado e
mais suscetível ao erro do que os procedimentos de cálculo. Nas próximas
atividades vamos explorar a construção da tábua da multiplicação, que
poderá ser usada como apoio pelos
alunos para encontrar os resultados
das multiplicações. Essa atividade tem
como propósito retomar e ampliar conteúdos abordados no 3º ano.
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Maria Clara
EM Coração de Jesus
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5 linhas e 4 colunas
5 x 4 = 20
ou
4 x 5 = 20
1 2 3 4
2 4
3 6
4
5 15 20

É importante que os alunos vejam
essa tábua como um gabarito para a
realização de cálculos. Embora saibam
como encontrar os resultados de multiplicações usando a contagem ou a
adição, com a tabela não precisarão
repetir tais procedimentos sempre que
tiverem de encontrar um resultado.
Uma vez registrados os resultados das
multiplicações entre os números de 1
a 10, essa tabela poderá ser sempre
consultada. Daí a importância de ser
construída pelos próprios alunos e não
simplesmente apresentada em sua versão final.
Você pode montar um quadro como
esse (10 x 10) em cartolina e propor,
inicialmente que o preenchimento seja
feito coletivamente (em uma roda, no
chão). Faça dois retângulos de papel
colorido que poderão ser usados pelas
crianças para cobrir linhas e colunas,
conforme seus comandos. Por exemplo: cobrir o quadrado usando os dois
retângulos coloridos, de forma que fiquem aparecendo apenas os quadradinhos das três primeiras colunas e das
cinco primeiras linhas. As crianças,
uma de cada vez, devem identificar as
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multiplicações correspondentes aos
retângulos obtidos de diferentes comandos dados por você e registrar o
número total de quadradinhos de cada
um conforme o exemplo mostrado na
ilustração abaixo (3 x 5 = 15).

3
3
3
3
3

5 5 5

15

100
Depois, você pode sugerir que registrem os números de 1 a 10 na primeira
coluna e na primeira linha do quadrado. Mostre que, com essa numeração,
será mais fácil identificar as multiplicações correspondentes aos diferentes
retângulos, pois não precisarão mais
contar o número de linhas e de colunas, uma vez que já estarão indicados.
Veja um exemplo:

Depois de localizados alguns retângulos conjuntamente e feito o registro
dos resultados correspondentes às
multiplicações identificadas, sugira que
as crianças trabalhem sozinhas ou em
duplas para preencher a própria Tábua
de Pitágoras. Quando todos terminarem, promova uma discussão sobre
como usar aquele quadro para encontrar resultados das tabuadas. A Tábua
de Pitágoras de cada aluno pode ser
plastificada para que não estrague com
o uso frequente.
Na plataforma Nossa Rede (nossarede.salvador.ba.gov.br), você encontra as regras de um jogo que pode ser
proposto aos alunos para estimular o
uso da Tábua e a memorização dos
resultados. Ela é importante quando
libera a memória imediata e permite
ao aluno estabelecer novas relações.
Os resultados da Tábua de Pitágoras,
quando memorizados, ajudam na realização de estimativas, na resolução
de problemas e na realização de cálculos envolvendo números de magnitude mais alta. Para isso, entretanto,
a memorização não pode ser visada
como objetivo primeiro, mas adquirida
pelo uso frequente, pela necessidade
de focar a atenção em aspectos mais
complexos da atividade. Essa memorização deverá se dar, então, pelo uso,
pela repetição em situações significativas para as crianças (por exemplo,
nos jogos).

MULTIPLICAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR
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12

28

63

a) 2 x 6 ou 6 x 2
b) 4 x 7 ou 7 x 4
c) 7 x 9 ou 9 x 7

pág. 25

pág. 25
3, 6, 9,

6, 12, 18,

12, 15,

24, 30,

Cada número registrado na linha do 6 é o dobro de um número registrado na

18, 21,

36, 42,

linha do 3 ou cada número registrado na linha do 3 é a metade de um número

24, 27,

48, 54,

registrado na linha do 6.
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12 Descobrir esse tipo de relação é
importante para que as crianças usem-na como apoio ao cálculo. Se um aluno
não conhece de cor os resultados da
tabuada do 6, mas conhece os da tabuada do 3, poderá usá-los para obter
rapidamente o que busca. Mais tarde,

poderá estender essa relação usando-a
para calcular o resultado de multiplicações envolvendo números maiores que
10. Para calcular 16 x 8, por exemplo,
é possível fazer 8 x 8 (64) e dobrar o
resultado (128), pois 16 x 8 é o mesmo
que (2 x 8) x 8.
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Sim. Linhas 1 e 2; 2 e 4; 4 e 8; 5 e 10.
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Os números da linha 6 são o triplo dos números da linha 2 e os números
da linha 9 são o triplo dos números da linha 3.
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Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia exemplos abaixo:
a) 6 é o triplo de 2, então, o resultado de 6 x 7 tem de ser maior que de 7 x 2.
b) 8 é o dobro de 4, então, o resultado de 5 x 8 será o dobro do resultado de 4 x 5.
c) 8 é maior do que 7, então, 8 x 8 terá um resultado maior que 7 x 7.
d) 4 é o dobro de 2 e 6 é o dobro de 3, então, o resultado de 4 x 6 é muito maior
que de 3 x 2.

14 Peça que os alunos falem sobre essa
relação. Pergunte se alguém pode explicar por que os resultados da tabuada do
6 são o triplo dos resultados da tabuada
do 2 (6 = 3 x 2) e porque os resultados
da tabuada do 9 são o triplo dos resultados da tabuada do 3 (9 = 3 x 3).

15 Incentive os alunos a falar sobre as
escolhas. É possível que alguns digam
que 4 x 6 terá como resultado o dobro
do resultado de 3 x 2. Questione essa
ideia, retomando o exemplo das multiplicações dadas no item b (4 x 5 e 5 x 8).
Você pode sugerir que as crianças representem cada multiplicação por meio
de um arranjo retangular, no papel quadriculado. No caso das multiplicações
do item b, um retângulo poderá ter a
metade de linhas do outro (mantendo-se
o mesmo número de colunas) ou vice-versa. Já no caso das multiplicações
dadas no item d, um retângulo terá o
dobro de linhas e também o dobro de
colunas do outro.

pág. 26
16 Depois que as duplas tiverem assinalado cada alternativa com V ou F, promova uma discussão coletiva sobre cada
uma delas, pedindo que expliquem como
pensaram para decidir cada alternativa.
Não valide as respostas de imediato,
encorajando os alunos a concordar ou
discordar das explicações apresentadas
pelos colegas.

V
F
F
V
V
F

Gisele Pereira dos Santos
EM Maria Constância Moraes de Carvalho
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1 x 24
24 x 1

4x6
6x4

3x8
8x3

2 x 12
12 x 2

17 Circule entre as crianças enquanto
trabalham na atividade. É possível que
algumas necessitem dos quadradinhos
para montar os retângulos enquanto
outras podem fazer os registros diretamente no papel. Sugira que usem o

quadro da multiplicação para encontrar
os retângulos (nesse caso, encontrarão
apenas o de 3 x 8 e o de 4 x 6). Observe
se as crianças já compreenderam que
um retângulo não se modifica quando
muda de posição.
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• O retângulo de 3 x 8 ou 8 x 3. São
24 quadradinhos ao todo. Organizados
em 8 colunas, ficam 3 quadradinhos em
cada coluna. São 24 quadradinhos ao

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

todo. Organizados em 3 colunas, ficam 8
quadradinhos em cada coluna.

18 É possível que as crianças tenham
dificuldade para expressar, por escrito,
a relação entre as sentenças de divisão
e o retângulo. Você pode auxiliá-las propondo algumas questões como: “Quantos quadradinhos esse retângulo tem
ao todo?”; “Esses quadradinhos foram

pág. 26

organizados (ou divididos) em quantas
linhas?”; “Quantos quadradinhos ficaram
em cada linha?”; “Quantas são as colunas?”; e “Quantos quadradinhos em cada
coluna?”. Essas questões podem ajudar
os alunos que têm dificuldade para registrar as sentenças de divisão.

• O retângulo de 3 x 8 ou 8 x 3. São 24
quadradinhos ao todo. Organizados em 8
linhas, ficam 3 quadradinhos em cada linha.
São 24 quadradinhos ao todo, organizados
em 3 linhas, ficam 8 quadradinhos em
cada linha.

24 ÷ 1 = 24 ou 24 ÷ 24 = 1
24 ÷ 4 = 6 ou 24 ÷ 6 = 4
24 ÷ 2 = 12 ou 24 ÷ 12 = 2
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1 x 16
16 x 1
16 : 1
16 : 16

2x8
8x2
16 : 2
16 : 8

4x4
16 : 4

20 Aproveite para explorar a diferença
entre o retângulo e o quadrado. Embora todo quadrado seja um retângulo
(pois se trata de um quadrilátero de

quatro ângulos retos), o quadrado tem
uma característica especial que é a
igualdade dos quatro lados.

Italo Santo Portela Lima
EM Educador Paulo Freire
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21 Sugira o uso da Tábua de Pitágoras
como apoio para resolver o problema.
Note que, ao procurar números com os
quais seria possível obter quadrados, os
alunos já estão trabalhando com a noção de raiz quadrada, embora esse não
seja um conteúdo previsto para o 4º ano
e nem haja intenção de explorá-lo explicitamente. Mais tarde, quando esse conteúdo for objeto de estudo, as crianças
certamente terão muito mais facilidade
para compreender o significado dele.
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figuras planas
pág. 28

material

• Réguas e folhas em branco.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos

• Sejam capazes de identificar algumas das propriedades dos polígonos,
diferenciando-os entre si pelo número
de lados e de ângulos.
• Reconheçam que um ângulo pode
ter diferentes medidas.

conteúdos

• Figuras geométricas planas (com ênfase nos quadriláteros).
• Classificação dos polígonos pelo números de lados e de ângulos.
• Introdução ao conceito de ângulo
como medida.

Por meio das atividades desta sequência, a intenção é retomar o que os alunos já sabem sobre figuras planas e
ampliar os conhecimentos a respeito
dos polígonos, propondo problemas
que os levem a pensar nas características que os diferenciam entre si.
Propriedades como o número de
lados, igualdade ou não dos lados,
número de vértices, paralelismo e perpendicularismo dos lados, bem como
a medida dos ângulos serão colocadas
em jogo para resolver um problema no
qual os alunos devem descrever e reproduzir um quadrilátero.
Convém ressaltar que essas propriedades não serão apresentadas aos
alunos por meio de definições, mas
exploradas como ferramentas que
lhes ajudarão a resolver os problemas
propostos. O conceito de paralelismo,
por exemplo, que já foi explorado no
primeiro bimestre, durante o trabalho
com os corpos geométricos, é retomado no contexto dos polígonos e, para
isso, a turma precisará de acompanhamento e de intervenções pontuais de
sua parte, que ajude na construção de
um vocabulário apropriado.
Uma característica importante desta sequência é que ela proporcionará
aprendizados novos com base no que
os alunos já sabem, sobretudo a construção de um vocabulário adequado em
relação aos polígonos. Suscitará também uma questão que não será respondida aqui: a da medida de um ângulo (é
possível, entretanto, que se aproximem
2º BIMESTRE
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da resposta, elaborando meios de realizar uma medição aproximada).
Com o problema da elaboração de
uma mensagem escrita para reprodução de um quadrilátero (atividade 6),
o objetivo é que os alunos percebam
que informar sobre a medida dos lados
de um quadrilátero não será suficiente

quando se tratar de quadriláteros não
retângulos (nos quais os ângulos são
sempre retos). No caso dos trapézios,
sejam eles paralelogramos ou não, é
necessário também especificar a medida dos ângulos.
Embora não seja o objetivo desta
sequência explorar o uso do transferi-

dor para medir os ângulos, queremos
que os alunos percebam a necessidade de uma medição para reproduzir os
quadriláteros com exatidão. No próximo bimestre será apresentada uma
sequência específica sobre ângulos, na
qual os alunos terão oportunidade de
trabalhar com o transferidor.

quadro B, por linhas retas ou por diferentes tipos de polígono. Você pode levar
seus alunos para dar uma volta pela escola para observar as formas presentes

nos pisos, nos revestimentos e em outros locais nos quais possam identificar
figuras planas. Note que, no quadro A,
embora as formas sejam compostas
por linhas curvas, também há linhas retas que formam quadrados (no caso da
segunda e da quarta figuras).
Converse com a turma sobre os padrões formados pela repetição de um
mesmo polígono em posições diferentes, como no caso da figura 3 do quadro
B. Nesse caso, há exemplos de rotação
e de deslocamento de um polígono, ou
seja, de transformações geométricas
que não alteram as propriedades dele.
Você pode sugerir que as crianças
criem padrões diferentes usando somente retângulos recortados em cartolina ou EVA. Depois, elas podem reproduzir o padrão em um papel quadriculado,
usando lápis colorido. Converse também sobre os padrões formados pela
combinação de diferentes polígonos
como na primeira e na segunda figuras
do quadro B.
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1 Os alunos podem responder de várias
maneiras. Por exemplo, que no quadro A
as figuras são formadas por linhas curvas ou por formas arredondadas. E, no
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2 As crianças poderão dar respostas
variadas. Por exemplo, que os corpos
geométricos são tridimensionais, por
isso, são objetos que podemos pegar,
têm comprimento, largura e profundidade. Já as figuras planas são bidimensio-
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nais e são representadas em um plano,
como o papel. Suas duas dimensões são
o comprimento e a largura.
Quando trabalharam com os corpos
geométricos no primeiro bimestre, as
crianças viram que os polígonos formam
as faces dos poliedros e foram exploradas algumas atividades de planificação.
Um poliedro é, então, formado por vários polígonos, que são figuras planas.
É provável que algumas crianças digam

que os corpos geométricos podem ser
segurados com as mãos enquanto as figuras planas poderiam ser apenas tocadas, porque estão desenhadas em uma
superfície.
Pergunte se alguém já viu um filme
ou game em três dimensões (3D). Nos
filmes, grande parte dos elementos é
tridimensional, mas como as imagens
são apresentadas em telas planas (que
têm apenas duas dimensões) não é pos-

sível perceber a profundidade dos elementos mostrados. Para resolver esse
problema, foi criado o cinema 3D, em
que as imagens parecem saltar da tela,
e o espectador tem a impressão de ver
uma imagem em relevo. Mas para isso é
necessário usar óculos especiais. A primeira filmagem em 3D foi feita em 1907
e atualmente já existem aparelhos de TV
nos quais é possível assistir em 3D (ainda com o auxílio de óculos especiais).

encontrar ângulos ali. Para a formação de um ângulo são necessárias
duas retas e um ponto onde elas se
encontrem (ou se cruzem). As retas
são os lados do ângulo e o ponto é
o vértice. Nos polígonos, o ângulo

também pode ser definido como a inclinação relativa dos lados. Pergunte
aos alunos se existe um único tipo de
ângulo ou se podem haver diferentes
tipos, sempre pedindo que justifiquem
a resposta.
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Converse com os alunos sobre o conceito de ângulo. Pergunte a eles o que
é um ângulo e peça que deem exemplos (eles podem ir ao quadro desenhar). Mostre um relógio de ponteiros
aos alunos e pergunte se é possível
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X

4 Converse com os alunos sobre as
figuras de cada quadro e peça que indiquem, nos quadros a, c e d, quais figuras são polígonos e quais não são e
justifiquem as respostas.
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Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

5a É possível que alguns alunos respondam que a diferença está na forma
dos polígonos. Nesse caso, peça que
identifiquem os elementos que com-
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põem um polígono (como os lados e os
ângulos) e que expliquem como esses
elementos podem determinar a forma
de um polígono.

• O número de lados.
• O número de ângulos.
• A inclinação dos lados.
• A medida dos ângulos internos.
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Mesmo que consigam classificá-las
de acordo com o número de lados ou
de ângulos, talvez não se lembrem da
nomenclatura correspondente ou considerem que somente o hexágono regular pode receber esse nome (nos livros
didáticos, em geral, é mais comum o
trabalho com polígonos regulares, mas
qualquer polígono de seis lados é um

hexágono, assim como qualquer um
de cinco lados é um pentágono). Aqui,
as figuras estão apresentadas em posições variadas para que as crianças
percebam que a posição não interfere nas propriedades de uma figura (é
muito comum que as representações
dos polígonos apresentadas nos livros
estejam sempre alinhadas em relação
à página). Aproveite para trabalhar com
o significado dos prefixos (tri, quadri,
penta e hexa), relacionando-os com os
nomes dos corpos geométricos estudados no primeiro bimestre (como os prismas de base pentagonal e hexagonal) e
com outros contextos nos quais esses
prefixos são usados (por exemplo: trigêmeos, quadrigêmeos, tricampeão,
tetracampeão, pentacampeão, hexacampeão etc.).

foi solicitado, mas sem corrigir as mensagens ou apontar o que está faltando
(por exemplo, a medida dos lados). É
importante explicitar que a mensagem
deve ser escrita e que não pode conter
desenhos. Se o texto estiver incompleto ou não estiver claro o suficiente, vão
perceber isso, posteriormente, no desenho da outra dupla.
Alguns exemplos de mensagens que
os alunos poderão escrever: “Desenhe
um retângulo, com dois dos lados medindo 6 centímetros e dois dos lados
medindo 2 centímetros”; e “Desenhe um
quadrado que tenha lados de 4 centímetros”. Esses são exemplos com base
nos quais é possível fazer uma reprodu-

ção exata dos polígonos. Vejamos agora
um exemplo de instrução que poderá
gerar diferença no desenho produzido:
“Desenhe uma reta na horizontal, com
4 centímetros de comprimento, e outra reta vertical, de 2 centímetros, que
se encontre com a primeira na ponta
esquerda. Saindo da ponta de cima
dessa reta vertical, desenhe uma reta
horizontal de 6 centímetros. Agora faça
um traço ligando a ponta direita da primeira reta com a ponta direita dessa
última reta”. Note que não é possível
saber se a segunda reta está formando
um ângulo reto em relação à primeira
ou se tem alguma inclinação. É possível
que os alunos perguntem o nome dos
quadriláteros para usar a nomenclatura
na produção da mensagem. Você pode
informar o nome para quem requisitar,
mas essa informação só será útil se os
alunos que receberem essa mensagem
dominarem essa nomenclatura.

Para formar quatro grupos distintos, é necessário usar o número de lados ou
de ângulos como critério de classificação. Teríamos então polígonos de 3 lados
e 3 ângulos (triângulos), de 4 lados e 4 ângulos (quadriláteros), de 5 lados
e 5 ângulos (pentágonos) e de 6 lados e 6 ângulos (hexágonos).

5b Para algumas crianças, essa atividade pode ser mais fácil e, portanto,
não haverá necessidade de manipular
as figuras. Para outras, entretanto, talvez não seja tão fácil e precisem usar
as figuras recortadas (disponíveis no
anexo do Caderno do aluno). Deixe os
grupos à vontade para decidir se precisam ou não recortar as figuras.
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6a Para a realização desta atividade,
você precisará usar os quadriláteros
apresentados na plataforma Nossa
Rede (nossarede.salvador.ba.gov.br).
Eles devem ser recortados e distribuídos entre as duplas. Se as crianças ainda não realizaram nenhuma atividade
desse tipo, é provável que não consigam escrever uma mensagem clara ou
completa o suficiente para que a outra
dupla possa reproduzir o quadrilátero
em questão. Não é objetivo que consigam fazer isso logo da primeira vez e,
embora você deva circular entre as duplas e observar como estão trabalhando, interfira o mínimo possível, apenas
ajudando-os a compreender o que lhes
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6b As duplas que receberem quadrados e retângulos provavelmente terão
mais facilidade para escrever as mensagens, e aquelas que receberem as
mensagens correspondentes a esses

quadriláteros também terão mais facilidade de reproduzir o quadrilátero.
Sendo assim, é interessante que a
troca de mensagens seja sempre entre
duplas que receberam um retângulo

ou quadrado e duplas que receberam
outro tipo de quadrilátero ou entre duplas que receberam quadriláteros que
não são retângulos (nem quadrados).

com as informações recebidas, devem
fazer um desenho que corresponda às
instruções dadas (mesmo que seja de
linhas abertas ou de outro tipo de po-

lígono, que não um quadrilátero). Embora todas as figuras sejam quadriláteros,
as crianças não sabem disso, pois têm
acesso somente ao próprio polígono.

luz. Caso o desenho feito pelos colegas
não coincida com o modelo, a dupla
deve analisar o que ficou diferente e re-

ler a mensagem que escreveram para
ver se a dupla realmente seguiu o que
foi escrito. Nesse momento, as duplas
podem se comunicar entre si e discutir
sobre como as instruções propostas foram usadas para desenhar o polígono.

pre retos (ainda que os alunos não conheçam essa nomenclatura) e, nesse
caso, informar a medida dos lados será
suficiente, desde que se especifique,
pelo nome, de que figura se trata.
No caso dos demais quadriláteros apresentados (paralelogramos e
trapézios), precisam ser fornecidas
mais informações e é possível que as
crianças escrevam que um dos lados
é inclinado (ou até mesmo “caído” ou
“entortado”). Como provavelmente não
conhecem a nomenclatura específica
desses quadriláteros ou não se lembrarão dela, terão de informar sobre a
inclinação dos lados (ou de somente um

deles, se for um trapézio retângulo), a
direção e as medidas dos lados.
Porém, no caso dos paralelogramos, as informações sobre as medidas
dos lados e sobre a inclinação não serão suficientes, uma vez que há infinitos
paralelogramos com uma mesma medida de lados. Na comparação com o
modelo original de um paralelogramo,
é possível que as crianças digam que
não está igual pois o original é mais
achatado ou então mais largo. Nesse
caso questione-as sobre o que faz com
que fique mais achatado ou mais largo
para problematizar a questão da medida do ângulo. Convém destacar que
esse é um momento de levantamento
de um problema e de exploração livre
sobre as possíveis soluções e que não
é objetivo aqui apresentar a solução.
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6c Nesse momento, cada dupla deve
trabalhar somente com as informações
presentes na mensagem. Caso não
consigam desenhar um quadrilátero
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6e Para comparar o desenho com o modelo original, os alunos podem sobrepor
as duas folhas e observá-las contra a
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6f Se os desenhos não coincidirem com
os originais, as duplas devem analisar
as diferenças entre os dois e confrontá-los com a mensagem escrita para identificar como ela poderia ser melhorada.
É possível, por exemplo, que não tenha
sido especificada a medida dos lados
e, sem isso, dificilmente a figura ficará
igual. Os alunos devem então discutir
sobre como fazer isso e é provável que
optem pelo uso da régua.
A medida dos ângulos será outro
problema enfrentado por eles. Se o
quadrilátero em questão for um quadrado ou outro tipo de retângulo, será
mais fácil porque os ângulos são sem-
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6g Nesse momento, as crianças deverão melhorar seus registros, mas isso
não significa que o texto já deva ser claro
ou completo o suficiente. O desejável é
que, para aquelas que não conseguirem
escrever uma mensagem suficientemente completa, falte apenas a informação
sobre a medida dos ângulos.
As duplas que, eventualmente, tiverem produzido uma mensagem clara
e completa na primeira tentativa e não
precisem reescrevê-la podem ajudar a
dupla com a qual trocaram mensagens.
Depois que todas as duplas tiverem reformulado seus textos, devem trocá-los
novamente, com outras duplas, e fazer
uma segunda tentativa de reprodução do
polígono apresentado.
Escolha algumas mensagens, reproduza-as no quadro e as analise com a
turma. Aproveite para retomar o concei-

to de paralelismo e perpendicularismo já
introduzido no trabalho com os corpos
geométricos. Pergunte como poderiam
usar as expressões lados paralelos, retas
paralelas, lados perpendiculares ou retas
perpendiculares na produção das mensagens para os colegas.
Peça que os alunos comparem as figuras que receberam como modelo e
identifiquem o que elas têm em comum
(todas são quadriláteros) e explore com
eles os diferentes tipos de quadrilátero.
Para isso, você pode fazer uma roda com
as crianças sentadas no chão e, no centro, separar todos os quadriláteros em
quatro grupos (quadrados, retângulos, paralelogramos e trapézios), sem informar
o critério usado. Solicite que as crianças
falem sobre a classificação e tentem descobrir qual foi o critério usado. Como todos são quadriláteros, ou seja, possuem

quatro lados, os alunos terão de analisar
as medidas e o paralelismo ou não dos
lados para entender o critério de classificação. Se elas conseguirem perceber
essas características, você poderá ajudá-las informando o nome da subclasse
à qual pertence cada quadrilátero.
Trapézios são quadriláteros com dois
lados paralelos, paralelogramos são
quadriláteros com dois pares de lados
paralelos, retângulos são quadriláteros
com quatro ângulos retos, losango é um
quadrilátero com quatro lados iguais e
quadrado é um quadrilátero que tem os
quatro lados iguais e os quatro ângulos
retos (ou um retângulo com os quatro
lados de mesma medida).
É interessante observar que alguns
grupos contêm outros. Um mesmo
quadrilátero pode ser trapézio e paralelogramo. Um retângulo, por exemplo,
é um tipo especial de paralelogramo,
que, por sua vez, é um tipo especial
de trapézio. O quadrado é, ao mesmo
tempo, trapézio, paralelogramo, retângulo e losango. No diagrama a seguir
é possível visualizar as relações de
inclusão e de intersecção na classificação dos quadriláteros:

Quadriláteros

Trapézios

Paralelogramos

Retângulos

Quadrado

Losangos
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O nome da figura, caso seja conhecido; se não for conhecido o nome, deve-se
especificar se há lados inclinados, quantos e quais são os lados inclinados
e também pode ser necessário informar a medida dos ângulos.
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Sim, a medida dos lados é a mesma nos dois.

Sim, a medida dos ângulos é diferente nos dois.

8 Embora as questões propostas já
tenham sido exploradas na atividade
anterior, aproveite para discutir com os
alunos se a medida dos lados influencia

na medida dos ângulos. Como os dois
quadriláteros têm a mesma medida de
lados (3 centímetros), é possível verificar
que a medida dos lados não influencia na
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9 Esse é um importante momento de
sistematização do conteúdo estudado.
Os alunos devem ler para os colegas os
textos produzidos e você pode até fotocopiar dois ou três textos diferentes para
ser lidos e discutidos pela classe (aproveitando para problematizar possíveis
erros e para realizar a reescrita coletiva
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do texto). Aproveite essa atividade para
discutir e até produzir coletivamente um
glossário das palavras ou expressões novas que foram usadas ao longo das atividades desenvolvidas nesta sequência,
como ângulo, retas paralelas, retas perpendiculares, quadriláteros, trapézios,
paralelogramos e retângulos.

medida dessa inclinação. Aproveite para
questionar os alunos sobre como poderiam medir a inclinação dos lados ou os
ângulos, ou seja, que tipo de instrumento
poderiam usar. Escute as ideias apresentadas e coloque-as em discussão. Você
poderá se surpreender com a criatividade dos seus alunos.

JOGO MINI-YAM - CADERNO DO PROFESSOR

jogo mini-yam
pág. 34

conteúdos

• Multiplicação envolvendo números
maiores que 10 (em um dos fatores).
• Divisão.
• Cálculo mental.

TEMPO ESTIMADO
• Oito aulas.

material

• Dados (6 para cada equipe de 4 crianças).
• Copos ou canecos plásticos (1 por
equipe).
• Tampas de caixas de sapato (uma por
equipe).
• Tabelas de pontuação do jogo (individuais e por equipe) conforme o modelo
abaixo:

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Sejam capazes de usar os produtos
da Tábua de Pitágoras (ou já memorizados) para determinar a pontuação
parcial obtida no jogo.
• Sejam capazes, também por meio do

uso da Tábua de Pitágoras, de elaborar procedimentos para resolver problemas de multiplicação e de divisão
com base em situações próprias do
jogo e de desenvolver procedimentos
de cálculo para encontrar o resultado
de multiplicações envolvendo números
maiores que 10 (em um dos fatores).

O jogo explorado nesta sequência é
uma adaptação do jogo Yam, já comercializado no Brasil, pela empresa Grow. A
versão proposta aos alunos segue as regras apresentadas em 1991 pelo Ermel,
o grupo de pesquisa do Institut National
de Recherche Pédagogique, da França,
no livro A descoberta dos números: contar, cantar e calcular (Ed. Asa, Portugal),
com modificações apenas na tabela de
pontuação para adequá-la à faixa etária
das crianças do 4º ano.
Para apresentar as regras, você pode
simular uma partida, com as crianças
sentadas em roda no chão. A tabela de
pontuação (veja o modelo na página seguinte) pode ser reproduzida numa folha
2º BIMESTRE
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Número escolhido
nos dados

Quantos desse número
eu consegui

1
2
3
4
5
6
Pontuação total
Espaço para cálculos

Quantos pontos eu fiz
com esse número

de papel Kraft ou cartolina e usada pelas
crianças para anotar a pontuação. Seis
crianças diferentes simulam as rodadas
de um único jogador. Procure envolver
sobretudo aquelas que, em geral, têm
mais dificuldade para compreender as
regras dos jogos e até mesmo realizar
cálculos, pois terão oportunidade de jogar, nesse momento, com a sua ajuda
e a dos colegas. Depois, quando forem
jogar nas equipes, é importante que
elas tenham oportunidade de jogar pelo
menos duas partidas antes de trabalhar
com os problemas sobre o jogo, pois na
primeira vez que jogarem ainda estarão
se apropriando das regras.

Kaique Andrade Sorza
EM Educador Paulo Freire
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É recomendável que os copos usados não sejam do tipo descartável, uma
vez que se parte muito facilmente com o
movimento dos dados. O uso da tampa
de caixa de sapato é para evitar que os
dados caiam no chão, quando lançados
sobre a carteira.
Como regra geral, o número escolhido
em uma rodada não pode ser escolhido
novamente, pois o jogo tem seis rodadas
e todos os números dos dados devem
ser selecionados (um em cada rodada).
Depois de algumas partidas, entretanto,
se você quiser deixar o jogo mais desafiador, proponha que joguem de outra forma: ainda com seis rodadas, os alunos
podem escolher um mesmo número em
diferentes rodadas, mas teriam de abdicar de outros números. Um aluno pode,
por exemplo, ter escolhido o número 6
em uma de suas rodadas e conseguido
apenas três vezes esse número em três
lançamentos. Em outra rodada, poderá
escolher novamente o 6, abrindo mão,
por exemplo, de tentar obter o número 1
(se obtiver somente mais um dado com
seis, já conseguirá uma pontuação equivalente a 6 dados com o número 1).
Dessa forma, o jogo deixa de depender apenas da sorte e passa a requerer
também o uso de estratégia. É comum,
nesse caso, que os alunos usem duas
rodadas para tentar obter os números
6, 5 e 4 e abdiquem de tentar obter os
números 1, 2 e 3. Nesse caso, é possível que alguns consigam mais de seis
vezes um mesmo número. Portanto, a
tabela da pontuação não precisaria ter o
quadriculado na coluna do meio.
Durante o jogo, as crianças devem
ser incentivadas a usar a Tábua de
Pitágoras como apoio para marcar a
pontuação obtida em cada rodada,
evitando assim a realização da
contagem unitária dos pontos. Para
isso, é importante que você circule
entre as equipes enquanto estiverem
jogando e observe como as crianças
procedem na contagem dos pontos.
Veja se já conseguem identificar as
multiplicações correspondentes a cada
rodada e como buscam o resultado:
2º BIMESTRE
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fazem contagem unitária? Usam a
adição? Buscam o resultado na Tábua
de Pitágoras? Conhecem os resultados
de memória?
Quando as crianças estiverem recorrendo aos dois primeiros tipos de
procedimento, você pode realizar intervenções pontuais, por equipe, incentivando-as a consultar o quadro da

multiplicação que construíram. E pode
também, ao final da partida, promover
uma discussão coletiva sobre o uso desse quadro, lembrando-os que o mesmo
foi construído justamente para que não
precisem mais realizar cálculos quando
tiverem de encontrar os resultados de
multiplicações entre números até 10.
Se um aluno obteve 5 dados com

o número 5, deverá identificar que o
resultado pode ser obtido por meio da
multiplicação 5 x 5 e que esse resultado encontra-se disponível na Tábua de
Pitágoras. Peça àqueles que já usam
o quadro que expliquem aos demais
como procedem na contagem dos
pontos e por que o quadro da multiplicação lhes é útil nessa tarefa.
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5
5
2
3
4
5

1 Esta atividade exige um raciocínio inverso ao usado no jogo, quando os alunos marcam na tabela os pontos obtidos
em cada rodada. No jogo, sabendo o número de vezes que um mesmo número
é obtido, é necessário determinar a pontuação total obtida com aquele número.
Agora, conhecendo o valor da pontuação
total, devem descobrir quantas vezes
cada número foi mostrado nos dados.
No primeiro caso, trata-se de realizar
uma multiplicação, no segundo, uma
divisão (embora, nesse segundo caso,
também possam utilizar a multiplicação
ou até mesmo a adição). Algumas crianças podem recorrer à adição e talvez até
desenhar os dados (tantos quanto necessários para obter a pontuação total indicada), outras recorrerão à multiplicação,
pensando em quantas vezes devem repetir um determinado número para obter
o total indicado, com ou sem o uso do
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quadro da multiplicação (1 x ? = 5; 2 x ?
= 10; 3 x ? = 6; 4 x ? = 12; 5 x ? = 20 ;
6 x ? = 30).
Dificilmente as crianças pensarão em
utilizar a divisão (5 ÷ 1 = ?; 10 ÷ 2 = ?;
6 ÷ 3 = ?; 12 ÷ 4 = ?; 20 ÷ 5 = ?; 30
÷ 6 = ?). É importante que elas possam
resolver a atividade livremente, utilizando
o procedimento que considerarem mais
adequado, mas é igualmente importante
que socializem esses procedimentos,
explicando aos colegas como pensaram.
Com a sua ajuda os alunos devem
comparar os diferentes procedimentos
de solução e discutir sobre a eficácia de
cada um e sobre quais procedimentos
são mais econômicos. Aproveite para
discutir sobre o uso do quadro da multiplicação como ferramenta para a solução do problema.
Peça àqueles que o utilizaram para
explicar como pensaram. Caso nenhum

aluno se refira à opção de utilizar a divisão, faça referência a essa possibilidade.
Você pode mencionar que viu uma criança (de outra classe, por exemplo) utilizando a divisão para resolver o problema.
Pode até dizer que ela usava a Tábua de
Pitágoras para localizar a pontuação total (por exemplo, localizava o número 20
na linha do 5 ou o número 30 na linha do
6) e desafiá-los a tentar descobrir como
essa criança fez isso.
Peça que falem sobre a relação entre
a multiplicação e a divisão com base em
registros como os que seguem: 5 x ? =
20 e 20 ÷ 5 = ?; 6 x ? = 30 e 30 ÷ 6 = ?.
Ainda que recorram à multiplicação para
solucionar os problemas propostos (pois
é mais fácil, uma vez que os valores em
questão são baixos), é importante que
reconheçam a possibilidade de representar a situação referente à cada rodada
também por meio da divisão.
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pois dessa forma você contextualiza o
problema 2.
Retome com os alunos algumas
regras do jogo, destacando estas: “A
cada rodada os jogadores devem escolher um número diferente a ser repetido
nos dados”; e “Vence aquele que, ao
final das seis rodadas, obtiver a maior
pontuação total”.
Há várias formas de resolver o problema. A mais comum é multiplicar os
números de 1 a 6 por 6 (número máximo de vezes que se pode obter cada
número) e depois somar os resultados
(6 x 1 = 6; 6 x 2 = 12; 6 x 3 = 18; 6
x 4 = 24; 6 x 5 = 30; 6 x 6 = 36. Daí

6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 = 126).
Alguns alunos podem usar uma estratégia semelhante, porém sem a utilização
da multiplicação, recorrendo à adição
repetida (com ou sem desenhar os dados). Outros podem, ainda, registrar os
números de 1 a 6 em seis linhas, repetindo seis vezes cada um e somá-los na
vertical. Nesse caso, obteriam seis vezes o número 21 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
6 = 21). Essa estratégia será explorada
na atividade 5, portanto, se algum aluno
fizer uso dela, sugere-se que a atividade
5 seja resolvida antes do compartilhamento das estratégias usadas nesse
problema 2 (caso contrário, já terão a
resposta do problema 5, antes de resolvê-lo). Se nenhum aluno recorrer a essa
estratégia, é interessante que comparem os diferentes procedimentos usados e que expliquem aos colegas como
pensaram para resolver o problema antes de passar para o próximo.

para discutir sobre as vantagens de usar
o cálculo mental, como fez Helena na
primeira etapa do cálculo. Note que ela
usou cálculo mental nas seguintes adições: 36 + 30; 24 + 18; 12 + 6.
Discuta com os alunos sobre os procedimentos que podem ser usados para
que não seja necessário armar uma conta. Para calcular 30 + 36, por exemplo,
podemos fazer primeiro 30 + 30 (que dá
60) e depois acrescentar 6. Para calcular
24 + 18, podemos calcular 20 + 10 que

dá 30 e 8 + 4 que dá 12, depois juntar
30 e 10 (que dá 40) e acrescentar 2. Podemos também tirar 2 de 24 e passar
para o 18: (24 – 2) + (18 + 2). Nesse
caso, em vez de somar 24 + 18, somaríamos 22 + 20, que é mais fácil.
Na segunda etapa da adição, Helena
juntou 66 + 42, que dá 108, e somou
com 18 usando o algoritmo convencional. Ela poderia, entretanto, somar primeiro 42 + 18, passando 2 do 40 para o
18 (42 – 2) + (18 + 2). Teria, então, 40
+ 20 = 60. Depois, juntava 60 com 66 (o
que poderia ser feito facilmente por meio
do cálculo mental). Chame a atenção das
crianças para a questão da escolha dos
números que serão adicionados.
Numa soma de várias parcelas, pode-se juntar os números de dois em dois,
mas não precisa ser na ordem que eles
foram registrados. A escolha dos pares a
ser adicionados pode ser feita em função
da possibilidade de fazer arredondamentos, como mostrado aqui. Essa estratégia será explorada na atividade 5.

126 pontos.

2 Antes de propor que trabalhem com
esse problema, faça um levantamento
da pontuação total obtida pelos alunos na última partida e registre-a no
quadro. Peça que identifiquem a pontuação mais alta da classe e pergunte
se a criança que a obteve poderia ter
conseguido ainda mais pontos ou se ela
chegou ao máximo de pontos possível.
Se alguém tiver obtido a pontuação máxima (126 pontos), não proponha essa
última questão, pois isso invalidaria o
problema 2, uma vez que já daria a resposta). A ideia aqui é apenas que os alunos possam reconhecer a possibilidade
de atingir uma pontuação mais alta,
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3 Observe se os alunos conseguem relacionar os próprios registros de solução
com os de Helena. Se alguém escreveu
6 vezes cada número e depois multiplicou, por exemplo, veja se é capaz de relacionar esse procedimento com o registro de multiplicação, reconhecendo que
se trata de um caminho mais econômico
para o mesmo tipo de procedimento.
Caso os alunos tenham recorrido ao
algoritmo convencional da adição para
calcular a pontuação total, aproveite
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Na primeira etapa ela agrupou números cuja soma
seria um número redondo, 36 + 24 e 18 + 12, depois juntou os dois que sobraram. Na segunda etapa ela agrupou os números de forma que pudesse
usar a ideia de dobro, 30 + 36, ou o dobro de 30
mais 6, e 60 + 66, ou o dobro de 60 mais 6.

4 Aproveite esta atividade para promover
uma discussão sobre o arredondamento
como estratégia de cálculo e sobre a utilização do conhecimento que as crianças
têm de dobros como apoio ao cálculo
mental. Você pode usar as tabelas de

pontuação preenchidas por alguns alunos na última partida do jogo Mini-Yam,
copiar no quadro os pontos marcados
em cada rodada e pedir que usem as estratégias de arredondamento e uso dos
dobros, para calcular a pontuação total.
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A solução está correta, pois ele registrou os números de 1 a 6 seis vezes
cada um e depois somou na vertical.
21 é a soma de 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6.
Como tem seis vezes cada número, são
seis vezes o número 21.

5 Nesta questão, a intenção é que os
alunos interpretem os registros de solução de outra criança. Eles não terão
dificuldade para validar a resposta, uma
vez que já sabem, baseados na solução
do problema anterior, que a pontuação
máxima é 126. O desafio, entretanto,
será descobrir por que o aluno obteve
essa resposta multiplicando 21 por 6.
Circule entre as duplas enquanto resolvem o problema e proponha
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questões que ajudem a pensar sobre o
registro apresentado: “Por que Luís registrou esses números em cada linha?”;
“Ele somou os números registrados em
cada linha?”; “Como ele pode ter obtido
o número 21?”; e “Por que ele multiplicou esse número por 6?”.
É importante que todas as duplas
tenham oportunidade de pensar sobre
o registro, tentando descobrir a lógica
usada. Portanto, quando alguma dupla

conseguir interpretar o registro, é importante que não expliquem aos colegas qual é a lógica, antes de que eles
próprios descubram, pois isso tiraria o
prazer da descoberta, de se saber capaz de encontrar a resposta. Note que
a estratégia de Luís se apoia na propriedade distributiva da multiplicação.
Como 21 é o mesmo (1 + 2 + 3 + 4
+ 5 + 6), fazer 6 x 21 é o mesmo que
fazer 6 x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6).

JOGO MINI-YAM - CADERNO DO PROFESSOR
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Foi de 60 pontos, pois 3 + 2 + 12 + 16 + 15 + 12 = 60.

Ele errou na conta armada por dois motivos: registrou dois números 15 e só um
número 12, mas eram dois números 12 e um número 15, e também somou os
números 2 e 3 como se fossem 20 e 30, pois os registrou na coluna das dezenas.

6 Se as crianças estiverem habituadas
a calcular somente por meio do algoritmo convencional, terão mais dificuldade para localizar e explicar o erro
de Marcelo. Esse tipo de erro é muito
comum quando os algoritmos são ensinados precocemente e valorizados, na
escola, como único ou melhor procedimento a ser usado para calcular. Ao
posicionar os números em colunas, é

comum que as crianças tratem todos
pelo valor absoluto. Não pensam no 1
de 12, de 16 ou de 15 como valendo
10. Portanto, não lhes parece estranho
que o 2 e o 3 sejam somados junto com
esses “uns”.
Aproveite para explorar a estratégia
de cálculo mental usada por Marcelo,
questionando por que ele não optou por
somar os números em pares, conforme

a ordem na qual foram registrados.
Note que ele usou o conhecimento dos
dobros para agrupar os números. No
caso de 16 + 15, você pode propor algumas questões que ajudem os alunos
a utilizar o conhecimento de dobro para
realizar esse cálculo, como:
• “Vocês sabem, de cabeça, quanto
é 16 + 15?” Provavelmente, dirão que
não.
• “E sabem de cabeça quanto é 15
+ 15?” Certamente vários alunos dirão
que é 30.
• “E 16 + 15 pode ter o mesmo resultado que 15 + 15? Por quê?” Não,
porque 16 é maior que 15.
• “Vocês acham que 16 + 15 vai dar
menos ou vai dar mais que 30?” Vai
dar mais.
• “Quanto a mais?” Um.
2º BIMESTRE

49

pág. 38

7 Para calcular a pontuação total por
equipe, as crianças terão de realizar
multiplicações envolvendo números
maiores que 10 em um dos fatores.
Incentive-as a usar o quadro da multiplicação como base para descobrir o resultado de multiplicações que não aparecem ali. Se uma equipe marcou 14
vezes o número 5, por exemplo, não
encontrará o resultado de 14 x 5 no
quadro. A maior multiplicação com 5 é
10 x 5 = 50, mas como 14 é o mesmo
que 10 + 4, então pode-se calcular 10
x 5, que é 50 e depois 4 x 5 que é 20
e somar os resultados.
Explore outras formas de decompor
o 14 pela soma de duas parcelas, cujos
valores poderiam ser encontrados no
quadro da tabuada, por exemplo: 7 +
7; 8 + 6; 9 + 5. Para cada uma das
decomposições poderiam ser feitos os
seguintes cálculos, respectivamente:
(7 x 5) + (7 x 5) = 35 + 35 = 70; (8 x

5) + (6 x 5) = 40 + 30 = 70; e (9 x 5)
+ (5 x 5) = 45 + 25 = 70.
O uso da decomposição com uma
das parcelas igual a 10 facilita muito o
cálculo porque os resultados da tabuada do 10 são em geral conhecidos de
memória pelas crianças. Além disso,
ajudará a compreender, mais tarde, o
funcionamento do algoritmo convencional, por meio do qual se multiplicam
unidades e dezenas separadas.
Algumas crianças têm mais dificuldade para estabelecer as relações
mencionadas e podem ainda recorrer à
adição repetida. Aproveite o momento
da socialização das diferentes estratégias de cálculo para discutir com a
turma sobre as de decomposição. Se
uma criança registrou, por exemplo 5
+5+5+5+5+5+5+5+5+5
+ 5 + 5 + 5 + 5, discuta sobre as diferentes formas de agrupar os números
para somar, por exemplo:

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

+

10

+

10

+

10

+

10

+

10

+

10

(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) + (5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5)
35 (7 x 5)
35 (7 x 5)
+
(5+ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) + (5 + 5 + 5 + 5)
+
50 (10 x 5)
20 (4 x 5)
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Lian Freitas de Jesus
EM Lagoa do Abaeté
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90 pontos.

8 Explore as diferentes possibilidades
de decomposição do número 18, de
forma a obter o resultado com ajuda
da Tábua de Pitágoras.
Algumas possibilidades: 18 = 9 + 9,
então 18 x 5 = (9 x 5) + (9 x 5) = 45
+ 45 = 90; 18 = 10 + 8, então 18 x 5

= (10 x 5) + (8 x 5) = 50 + 40 = 90;
ou 18 = 10 + 10 – 2, então 18 x 5 =
(10 x 5) + (10 x 5) – (2 x 5) = 50 +
50 – 10 = 90. Incentive as crianças a
registrar os cálculos no quadro e sugira que comparem os procedimentos de
cálculo com o dos colegas.
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9 Como orientado na questão anterior,
explore as diferentes possibilidades de
decomposição do número 16, de forma
a obter o resultado por meio da Tábua
de Pitágoras.

96 pontos.
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14 vezes.

10 Ao contrário dos dois problemas
anteriores, nos quais era informado
o número de vezes que a equipe conseguiu um determinado número nos
dados e se buscava o total de pontos
feitos, aqui é informada a pontuação
total e busca-se o número de vezes
que um determinado número foi obtido
nos dados. Embora seja um problema
de divisão, os alunos podem obter o
resultado por estimativa, como no
exemplo: 10 x 5 = 50, então, se fos-

sem 10 vezes, a pontuação total seria
50. De 50 para 70, ainda faltam 20
pontos. Para conseguir 20 pontos, é
necessário tirar 4 vezes o número 5
nos dados. Então, 10 vezes mais 4 vezes dá 14 vezes o número 5.
Ao usar a divisão, também é possível efetuar o cálculo por meio de estimativa, pois é possível inferir que 70 ÷
5 tem que dar mais que 10, uma vez
que 10 x 5 = 50. Se tirar 50 de 70,
ainda restará 20 e 20 ÷ 5 = 4.

70
50
20
20

5
10
4
14

0
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gráficos e tabelas
pág. 40

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Sejam capazes de ler e interpretar
dados apresentados por meio de gráficos e tabelas.
• Sejam capazes de fazer levantamento de dados (pesquisa) e tabulação
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desses dados em tabelas e gráficos.

conteúdos

• Leitura, interpretação e construção
de gráficos e tabelas.

tempo estimado
• Sete aulas.

O uso de gráficos e tabelas como
meio de divulgação de dados é muito
presente em nossa sociedade. Jornais,
revistas, sites e até mesmo panfletos
publicitários recorrem cada vez com
maior frequência a esse recurso de tratamento e comunicação de dados coletados por meio de pesquisas (sejam
elas confiáveis ou não).
Dados divulgados em tabelas e gráficos são provenientes de pesquisas
e visam apresentar os resultados de
forma global, destacando o que é mais
relevante em relação ao tema pesquisado, valendo-se de recursos imagéticos.
Por meio das atividades desenvolvidas
nesta sequência, a intenção é que as
crianças se tornem mais conscientes
sobre como se realizam e se divulgam
pesquisas e que aspectos precisam
ser considerados para que elas tenham
validade estatística.
Embora o trabalho com gráficos e
tabelas seja explorado em outras sequências, relacionados a conteúdos
de outros eixos, é importante dedicar
uma sequência especificamente a esse
tema, para que as crianças tenham
oportunidade de refletir sobre como organizar uma pesquisa e como divulgar
os dados coletados.
O eixo Tratamento da informação
é propício para o desenvolvimento de
um trabalho interdisciplinar e um bom
caminho para a abordagem dos temas transversais na escola. Por isso,
abre-se espaço, nesta sequência, para
temas que serão escolhidos pela turma, de acordo com a curiosidade ou
mesmo necessidade dos alunos e em
função das demandas específicas da
classe. Além disso, é fundamental que
as crianças tenham oportunidade de
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refletir sobre as diferentes etapas de
uma pesquisa estatística. A primeira
delas é o planejamento, no qual há decisões importantes a tomar, com base
nos objetivos da pesquisa. Por exemplo, qual será a questão a ser pesqui-

sada e para qual população (envolvendo a ideia de amostra) ela será feita. É
preciso abrir espaço aos alunos para
essas reflexões, favorecendo a atividade criativa deles. Isso não ocorre
se você trabalhar com uma proposta

fechada de elaboração de gráficos e
tabelas, com a definição prévia dos
objetos de estudo, delimitação das
opções de escolha em relação a esse
objeto, população e forma de apresentação dos dados.

pergunta, a resolver um problema.
É importante que os alunos tenham
oportunidade de escrever o que sabem sobre o tema, sem sua intervenção, pois você poderá observar que
aspectos serão destacados por eles.
Consideram mais a investigação ou a
divulgação? Relacionam a pesquisa ao
cotidiano ou a consideram uma atividade estritamente escolar? Apontam
para a existência de diferentes tipos
de pesquisa?

Esse é um tema propício para
uma discussão coletiva, portanto, seria interessante, após o registro das
crianças, fazer uma roda e incentivá-las a ler suas ideias para os colegas
enquanto você registra no quadro os
pontos mais importantes levantados:
o que é, para que serve, por que é
realizada, por quem pode ser feita, os
diferentes tipos de pesquisa e como,
em geral, é a divulgação.
Peça que os alunos deem exemplos de pesquisas para que percebam
o quanto essa atividade está presente
no cotidiano. Aproveite para conversar
com eles sobre a facilidade de realizar
pesquisas hoje, com a ajuda da tecnologia e sobre a confiabilidade das informações que circulam pela internet.

riam, por exemplo, ser apresentadas
a eles as opções de comemoração
pensadas e pedir que votassem em
uma delas.

O questionário da pesquisa também
poderia perguntar se o aluno tem outras sugestões e, numa outra rodada,
colocá-las também em votação.

pág. 41

1 Uma pesquisa é uma investigação
minuciosa para encontrar a resposta
de uma questão que nos intriga. Pode
ser definida como um conjunto de atividades que têm por finalidade a descoberta de novos conhecimentos. Há
vários tipos, como a pesquisa científica, de opinião, de satisfação, de mercado, eleitoral e de preço.
As pesquisas são feitas para se
conhecer algo novo, para coletar dados que ajudem a responder a uma

pág. 41

2a Entre as respostas possíveis, os
grupos podem sugerir uma pesquisa
de opinião ou de preferência a ser respondida pelos alunos do 5º ano. Pode-
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2b Para esta pergunta, espera-se que
os grupos apontem ideias como registrar no quadro ou em uma folha de papel cada opção colocada em votação
e anotar o número de votos que cada
uma escolheu.

pág. 41

2c Espera-se que os grupos concluam
que a decisão da diretora será baseada
na opção mais votada. O objetivo é que
os alunos pensem sobre como se faz
uma pesquisa (neste caso, pesquisa de
opinião) e percebam a necessidade de
planejamento para realizá-la.
Antes de iniciar o trabalho de campo,
é importante saber o que se busca, com
quais objetivos, com quem a pesquisa
será realizada (qual será a população)
e como se pretende obter as respostas
(um questionário em papel, na internet,
uma entrevista pessoal, uma observação de campo).
No problema proposto, as crianças
não terão dificuldade de concluir que a
pesquisa deverá ser feita com as crianças do 5º ano, mas poderão precisar
de ajuda para pensar em sobre como
realizá-la. Proponha questões que as
ajudem a pensar sobre isso: “A pesquisa
será feita oralmente?”; “Poderia ser por
escrito?”; “Se for por escrito, o que se
apresentaria aos alunos?”; “Que tipo de
pergunta poderia ser feito”; “Eles teriam
de escrever a resposta ou assinalar com
um X?”; e “Para assinalar com um X, o
que teria de ser apresentado por escrito?”. Neste caso, já seriam apresentadas as alternativas de escolha e teria de
haver uma opção para descrever outra
sugestão. “A identificação dos alunos
entrevistados seria importante ou não
nesse tipo de pesquisa? Por quê?”
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Se a pesquisa for realizada oralmente, seria necessário algum tipo de
registro das respostas obtidas (o que
implicaria em registrar também as opções de escolha). Pergunte aos alunos
como seria a votação e como os votos
poderiam ser registrados. É possível
que eles sugiram o uso do quadro. Aqui
seria necessário depois transcrever os
resultados para outra folha de papel (ou
mesmo fotografá-lo). A utilização de um
questionário, com alternativas para serem assinaladas, facilitaria a coleta de
dados, pois já se constituiria também no
registro (além de poder ser realizada na
ausência do pesquisador).
Se as crianças não sugerirem espontaneamente a tabulação dos dados,
pergunte como a diretora poderia proceder para visualizar os resultados de
forma mais rápida, em uma única folha
de papel, que contenha uma espécie de
resumo das respostas apresentadas em
cada questionário.
Em relação à decisão a ser tomada,
provavelmente as crianças dirão para
ela escolher o tipo de comemoração
que recebeu mais votos. Neste caso,
questione se vale a pena registrar todas
as opções e respectivos votos ou se ela
poderia só fazer o levantamento daquela
que foi mais votada. Esta questão é interessante porque poderá haver outros
fatores que influenciarão sua decisão.
A opção mais votada pode apresentar

algum empecilho como um custo muito
elevado ou indisponibilidade na data prevista e teria de se considerar a segunda
opção mais votada ou até a terceira.
Aproveite para discutir sobre os conceitos de população e de amostra. População é o público-alvo de uma pesquisa.
Na proposta nesta atividade, a diretora
não teria nenhum problema para consultar todos os alunos envolvidos (alunos
do 5º ano), pois se trata de um número
pequeno de pessoas.
Questione-os sobre como poderia
ser realizada uma pesquisa de opinião
que envolvesse, por exemplo, todos os
alunos de uma escola ou todos os habitantes de Salvador ou até mesmo do
país (como nas pesquisas eleitorais).
Explore a ideia de amostra como uma
parte da população que a representa
na totalidade.
No caso da escola, seria necessário
escolher aleatoriamente alguns alunos
de cada classe (por meio de um sorteio,
por exemplo). Se a pesquisa da diretora
fosse com a escola inteira e ela consultasse, por exemplo, apenas os alunos da
Educação Infantil, certamente o resultado seria diferente de uma consulta exclusiva com os alunos mais velhos. Daí
a importância de escolher o mesmo número de alunos de cada categoria (neste
caso, faixa etária).
Numa cidade ou país, as categorias
podem ser estabelecidas por bairros ou
classe social ou gênero (homens e mulheres) ou faixa etária e, em algumas situações, devem-se levar em conta todas
as categorias ao mesmo tempo para
que a amostra escolhida tenha poder de
representação daquela população.

GRÁFICOS E TABELAS - CADERNO DO PROFESSOR
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3 Para esta atividade, você pode selecionar revistas ou jornais que contenham
gráficos e tabelas de diferentes tipos.
Sugira também a busca em sites como
os do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, o IBGE (www.ibge.gov.br), ou
do Planeta Sustentável (planetasusten-

tavel.abril.com.br). Peça que os alunos
falem sobre os gráficos encontrados e
observem as diferenças entre os tipos
de representação. Aproveite para solicitar que observem se têm um título e
se é informada a fonte das informações
(quem realizou a pesquisa ou onde fo-

ram coletados os dados).
Não se espera que as crianças consigam interpretar as informações presentes em todos os gráficos, uma vez que
eles podem se valer de recursos que
elas ainda não dominam, como números decimais e porcentagem. Espera-se
apenas que tenham oportunidade de
visualizar diferentes tipos de gráfico e
observar como podem ser usados para
visualização de informações de diferentes naturezas.
2º BIMESTRE
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A pesquisa era sobre o ensino na cidade de Salvador e ele informa a quantidade
de escolas de cada nível no ano de 2012.

Podem ter feito um levantamento do número de escolas consultando documentos
da prefeitura ou da Secretaria de Educação ou ainda entrevistando um funcionário
que tivesse tais informações.

Que há três níveis de ensino escolar; o número aproximado de escolas de cada
nível; o número aproximado de escolas no total; que a maior parte das escolas
era de Ensino Fundamental; que o número de escolas de Ensino Médio era muito
menor em relação aos outros níveis; que os dados se referem ao ano de 2012.

4 Embora no título do gráfico haja
menção também a matrículas e docentes, o gráfico em questão mostra
apenas dados relativos à rede escolar, pois este é apenas um dos gráficos que mostram os dados coletados
numa pesquisa mais ampla. Converse
com as crianças sobre essa questão e
pergunte como poderiam ser os outros
gráficos relacionados a essa pesquisa
e que informações seriam veiculadas
por eles (quantidade de alunos e de
professores, por exemplo).

Luanne
EM Casa da Providência
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págs. 43 e 44

Sim. Nesta tabela é possível visualizar o número exato de escolas,
enquanto no gráfico vemos apenas o número aproximado.

5 Quando os dados numéricos envolvidos são mais altos, é mais difícil visualizar os números com precisão em um
gráfico, uma vez que seria difícil mostrar
uma escala unitária no eixo vertical (isso
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no caso de um gráfico de colunas). Para
utilizar uma escala unitária bem visível,
por exemplo, de 1 milímetro para cada
escola, o gráfico seria muito grande (30
centímetros para cada 300 escolas).

No gráfico apresentado, cada centímetro equivale a 300 escolas. Uma
escola, num gráfico deste mesmo tamanho, equivale a 0,00333333 centímetro
no eixo vertical. Assim, só seria possível
saber o número exato de escolas neste
gráfico se ele fosse registrado em cada
coluna (o que é um recurso usado em
alguns casos).
Mediante essa constatação, é possível que as crianças afirmem que a tabela é melhor do que um gráfico para
apresentar dados numéricos. Nesse
caso, discuta sobre a possibilidade de
comparar visualmente o número de escolas de cada nível.
No gráfico, a diferença entre o número de escolas do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio, por exemplo, é visualizada facilmente (sem a necessidade de
uma comparação numérica). Vale discutir com o grupo que muitas vezes basta
uma informação aproximada e, em outras, é preciso uma informação exata.

6a Os alunos podem propor títulos como
Variação de preço de produtos alimentícios, Preço da cesta básica ou Aumento
no valor da cesta básica. Na justificativa,
devem explicar como sabem que os dados se referem a valores monetários e a
produtos alimentícios.
Com a ajuda da ilustração que acompanha o gráfico, eles poderão inferir que
os valores se referem ao preço de produtos alimentícios. Antes de começar a
trabalhar em duplas, sugira uma discussão coletiva sobre o gráfico, perguntando qual a função da ilustração e como
poderiam ter escolhido os alimentos que
fariam parte da pesquisa.
Pergunte se alguém sabe o que é cesta básica e informe que esse tipo de pesquisa geralmente a usa como referência
para a variação de preços dos alimentos.
Proponha que pesquisem sobre o valor
da cesta básica em Salvador na época da
realização da atividade e até mesmo propor problemas envolvendo a comparação
com o valor do salário mínimo.
2º BIMESTRE
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Provavelmente foi realizada na cidade de Santo André, SP, uma vez que a coleta
foi feita pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado dessa cidade.
Essa informação está abaixo do gráfico, na fonte.

6b Aproveite para conversar com os
alunos sobre a importância da fonte em
uma pesquisa. Essa informação é uma
exigência para pesquisadores e também para a divulgação de pesquisas
pela imprensa. É importante ensinar os

alunos a ter essa preocupação, incentivando-os sempre a registrar a fonte
das pesquisas que fizerem, mesmo nas
mais simples, realizadas na escola ou
em casa. Isso vale para todos os gráficos e tabelas construídos por eles.

pág. 44
Levantamento de preço dos produtos da cesta básica em supermercados.

6c Pergunte aos alunos se em todos
os mercados de uma cidade os produtos têm os mesmos preços. Como
provavelmente eles sabem que há diferenças, pergunte como os pesquisadores poderiam lidar com essa variação,
já que a cesta básica teria preços que

poderiam variar muito de um mercado
para o outro. Qual seria o critério para
escolher o preço divulgado? Ouça as
ideias das crianças e depois fale um
pouco sobre a ideia de preço médio,
como um valor que está entre o mais
alto e o mais baixo.
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Faltou informar o ano no qual a pesquisa foi realizada.

6d O ano é uma informação importante, uma vez que os preços podem
variar muito de um ano para outro. Se
apresentássemos um gráfico sobre a

variação no preço da cesta básica há
dez anos, certamente os valores estariam muito defasados.
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Porque a pesquisa deve ter sido realizada durante o mês de março,
antes de concluir a terceira semana.

58

MATEMÁTICA - 4º ANO

quer saber mais?
• No site do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), www.dieese.org.br,
você pode encontrar informações mais
detalhadas sobre a cesta básica (que
pode ter alguma variação de itens em
relação às diferentes regiões do país).
De acordo com o Dieese, os itens que
compõem a cesta básica são carne,
leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo
e manteiga. No Brasil, a quantidade de
cada ingrediente varia de acordo com
a tradição alimentar de três grandes
áreas do país: a região Sudeste, as
regiões Sul/Centro-Oeste e as regiões
Norte/Nordeste. Na prática, a cesta
básica é um conceito abstrato, que
mede se o poder de compra do salário
mínimo consegue suprir as necessidades alimentares básicas de uma
família-padrão durante um mês.

GRÁFICOS E TABELAS - CADERNO DO PROFESSOR
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7b Note que alguns indicadores ajudam a determinar a população. O fato
de a legenda informar que a pesquisa
foi realizada com meninos e meninas
sugere que são crianças e aponta para
a possibilidade de ter sido feita em uma
escola. O número de votos é pequeno
para que tenha envolvido todos os alunos de uma escola, mas elevado para
que tenha sido realizada em uma única turma, o que pode levar a delimitar
essa população como os alunos de um
determinado ano.

Esportes.

Os alunos de algumas classes da escola.

Os esportes mais populares, preferência esportiva ou esportes mais assistidos.

Poderiam registrar abaixo do gráfico com quem os dados foram coletados.
Por exemplo: pesquisa realizada com os alunos do 4º ano da escola X.

A cédula poderia perguntar qual o esporte de que mais gosta, que mais pratica
ou ainda a que mais assiste pela TV, apresentando as opções para marcar um
X. A identificação, nesse caso, é importante porque há distinção de gênero
(meninos e meninas).

7c, d e e Embora seja fácil determinar que se trata de uma pesquisa sobre
preferências esportivas, não é possível
saber se os dados apresentados indicam os esportes mais praticados, os
esportes de que os alunos mais gostam
ou até mesmo àqueles mais assistidos
pela TV, por exemplo.
Converse com a turma sobre a ideia
de apresentar um texto introdutório na
cédula, explicando, de forma resumida,
sobre o que se trata a pesquisa, por
que e por quem está sendo realizada e
solicitando a ajuda de quem irá preenchê-la. Você pode pedir que os alunos
elaborem uma cédula de votação, contendo esse texto, a pergunta a ser respondida e as alternativas. Essa é uma
ótima oportunidade de fazer um trabalho integrado com Língua Portuguesa.

Mario
EM Coração de Jesus
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ESPORTES MAIS ASSISTIDOS
Esporte

Votos de meninos

Votos de meninas

Votos no total

Atletismo

10

6

16

Basquete

15

12

27

Futebol

25

12

37

Surfe

25

12

14

Vôlei

10

8

18

Nenhum

1

3

4

Fonte: pesquisa realizada com os alunos do 3º ano da escola X.
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9 Note que os alunos precisam tomar
muitas decisões para realizar a atividade proposta, desde a escolha do tema
a ser pesquisado, que é livre, passando pela definição da população e dos
instrumentos de coleta, bem como das
melhores formas de registro, análise e
divulgação dos dados. É uma atividade

quer saber mais?

complexa, que exigirá seu acompanhamento. Procure ser o menos diretivo
possível, ajudando os alunos a se organizarem com autonomia. Proponha
boas perguntas em vez de apresentar
soluções prontas. Isso é fundamental
para o desenvolvimento da autonomia
e da criatividade das crianças.

• Mais sobre o tema no texto O tratamento
da informação, Mônica Cerbella Freire
Mandarino, coleção Explorando o ensino Matemática, volume 17, págs. 201 a 241, Ministério da Educação
(http://goo.gl/FsKJYy), acesso em 10/4/2016.
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Atividades de avaliação
As atividades avaliativas propostas
a seguir visam retomar os conteúdos
explorados neste bimestre, oferecendo
a oportunidade de estabelecer um panorama da turma em relação ao que as
crianças conseguiram aprender e sobre
as possíveis dificuldades relacionadas
aos conteúdos estudados.
Assim como orientado no primeiro bimestre, as atividades devem ser
realizadas individualmente, inclusive a
leitura dos enunciados (com exceção
da atividade 8, para a qual serão dadas
orientações específicas).
Procure circular entre os alunos e
observar como estão lidando com as
questões para esclarecer possíveis dúvidas. Nesse momento, é interessante
ter em mãos um caderno para registrar
como eles lidam com as questões propostas (se têm autonomia para ler os
enunciados, se solicitam muito a sua

ajuda para interpretar as questões,
para quais questões solicitaram mais a
sua ajuda etc.).
Essas anotações, juntamente com
a análise das respostas apresentadas,
ajudarão a avaliar o que os alunos sabem e o que precisa ser retomado em
relação aos conteúdos explorados.
Uma sugestão para essa retomada é
problematizar os possíveis erros, propondo, por exemplo, uma discussão
coletiva sobre uma resposta ou um procedimento de solução. Lembre-se de
pedir ao próprio autor que, antes, explique como pensou para chegar àquela
resposta ou solução.
Convém destacar que o objetivo dessa avaliação não é atribuir notas aos
alunos, classificando-os, mas observar
se aprenderam o que se propôs ensinar
por meio das sequências apresentadas, colhendo informações que ajudem
na retomada dos conteúdos que neces-

sitam ser mais bem trabalhados. Portanto, a retomada das questões, bem
como as discussões sobre os procedimentos de solução e a problematização
dos erros, é fundamental para que a
avaliação possa servir como mais um
instrumento de aprendizagem.
Assim como no primeiro bimestre,
as atividades foram organizadas de
acordo com os diferentes eixos da
Matemática e contemplam problemas
similares aos que foram desenvolvidos nas sequências didáticas. Você
pode propor que as crianças resolvam
as questões na ordem em que estão
apresentadas aqui ou numa outra que
considere mais adequada ao trabalho.
Quanto ao tempo de realização das atividades, uma opção é propor que resolvam as questões de um eixo a cada dia
ou com outro tipo de distribuição, de
acordo com o ritmo e desenvoltura das
crianças para lidar com os problemas.

indo-arábico correspondente. Depois,
verifique se a dificuldade não está na
leitura dos números em função das
composições aditivas e subtrativas ou
se não se lembram mais do valor dos
sinais romanos.
A intenção não é a de avaliar a ca-

pacidade de memorização das crianças e sim verificar se compreenderam
a lógica de composição dos números
romanos. Sendo assim, pergunte se
lembram-se do valor de cada símbolo
apresentado. Em caso negativo, sugira
que consultem as tabelas apresentadas
na sequência Sistema de numeração romano. Depois de realizada a avaliação,
você pode retomar a questão, pedindo
que os alunos expliquem como pensaram para fazer a correspondência entre
os números, retomando, assim, as regras do sistema.

pág. 47

D
C
E
A
B

1 Se você perceber que algumas crianças não estão conseguindo fazer a relação solicitada, certifique-se, em primeiro lugar, de que elas compreenderam o
enunciado, ou seja, que devem marcar,
na segunda coluna, cada número romano com a letra que indica o número
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F
V
F
F

V

2 Circule entre os alunos enquanto resolvem a questão e sugira que registrem alguns exemplos de números para
cada alternativa, de modo a confirmar
ou a refutar a afirmativa apresentada.
Note que essas afirmativas são generalizações dos casos particulares com
os quais as crianças trabalharam nas

sequências didáticas envolvendo sistemas de numeração. Na questão d), por
exemplo, peça que escolham um número qualquer e o representem usando os
três sistemas. Supondo que o alunos
sugiram o número 15, teriam de escrever 15, XV e IIIII. Neste caso poderiam
afirmar que nos sistemas romano e

indo-arábico a quantidade de símbolos
será a mesma. Peça então que escolham outros números para representar
nesse sistema e verifiquem se a quantidade de algarismos continuará sendo
sempre a mesma. Depois de concluída
a avaliação, retome cada afirmativa e
peça que os alunos deem exemplos
para justificar a escolha.
Um aluno pode registrar no quadro
um exemplo e os demais devem dizer
se concordam ou não, justificando ou
até mesmo apresentando um contra-exemplo. Essa é uma excelente oportunidade para promover um debate em
sala que permita aos alunos sistematizar os conteúdos estudados, possibilitando-os fazer generalizações.
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Número-alvo

Fichas
recebidas

Número
formado

300

5, 7, 1

175

A diferença entre 175 e 300 é de
125. Se formasse qualquer outro
número, a diferença seria maior.

600

1, 7, 4

714

A diferença entre 714 e 600 é de
114. Se formasse qualquer outro
número, a diferença seria maior.

100

8, 0, 2

082

A diferença entre 82 e 100 é de
18. Se formasse qualquer outro
número, a diferença seria maior.

800

1, 9, 6

691

A diferença entre 691 e 800 é de
109. Se formasse qualquer outro
número, a diferença seria maior.

3 Além de realizar cálculos, para resolver esta atividade, os alunos também
colocarão em jogo conhecimentos sobre valor posicional. Como terão de fazer cálculos para verificar a diferença
entre os possíveis números a serem
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Justificativa

formados e os números em questão,
ofereça-lhes uma folha à parte para o
registro. Peça que coloquem o nome
nessa folha e organizem seus cálculos separando-os em quatro colunas,
correspondentes às diferentes linhas

da tabela. Dessa forma, você poderá
verificar que tipo de estratégia os alunos usam para determinar a diferença
entre dois números, se recorrem ao algoritmo convencional ou se usam o cálculo mental, e, neste caso, a que tipo
de procedimentos recorrem (busca do
complemento, decomposição etc.).
Sugira que usem os cálculos feitos
como base para registrar a justificativa
na tabela. Depois de concluída a avaliação, promova uma discussão sobre as
escolhas dos alunos e selecione alguns
para irem ao quadro explicar como
pensaram uma determinada linha da
tabela. Você também pode problematizar possíveis erros, apresentando uma
resposta errada, pedindo que digam se
concordam ou não com ela e, em caso
de discordância, que expliquem por que
a resposta está errada.
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12___16___20___24___28___32____36___40
12

20

12___18___30

45

48

15
6___12___18

4 Nesta atividade, são exploradas a multiplicação e a divisão e as relações entre
as tabuadas. Além de multiplicar o valor
unitário pela quantidade em questão, os
alunos podem recorrer a outros tipos de
procedimento (sobretudo se ainda não
conhecem de memória os resultados da
Tábua de Pitágoras).
Na segunda tabela, por exemplo,
os alunos podem descobrir o valor de

48

66

75
20

102 108

4 trufas dobrando o valor de 2 (que já
foi dado), ou descobrir quantas trufas
valem 60 reais, dobrando 10 trufas, que
têm valor de 30 reais. O valor de 6 trufas pode ser obtido somando-se o valor
de 4 trufas (12) com o valor de 2 trufas
(6) ou, ainda, triplicando o valor de 2 trufas. Incentive as crianças a estabelecer
esse tipo de relação. Ela também pode
ser usada para descobrir a quantidade
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de trufas quando se conhece o valor total. Se o total é 36, podemos decompor
esse número em 30 + 6 e procurar na
tabela quantas trufas custam 30 reais
(10) e quantas custam 6 reais (2). Daí
conclui-se que 36 reais correspondem a
12 trufas. Sabendo que 36 é o dobro de
18 e que 18 reais é o preço de 6 trufas,
é possível concluir que, com 36 reais,
seria possível comprar o dobro de trufas
que com 18 reais, ou seja, 12 trufas. É
possível, ainda, dividir o total (36) pelo
valor unitário (3).
Na terceira tabela não é apresentado
o valor unitário, mas conhecendo-se o
valor de 4 caixas é possível descobrir
o valor de 1, fazendo a divisão (24 ÷
4) ou usando a relação de dobros e metades: se 4 caixas custam 24 reais, 2
caixas devem custar a metade, ou seja,
12 reais (pois 4 é o dobro de 2). Uma
caixa custará a metade do valor de 2
caixas. Concluída essa avaliação, é importante que os alunos falem sobre os
procedimentos que usaram para preencher as tabelas e que sejam exploradas
as diferentes possibilidades.

a) 2 x 6; 3 x 4; 1 x 12
b) 2 x 9; 3 x 6; 1 x 18
c) 3 x 8; 4 x 6; 2 x 12

Estas questões possuem mais de

d) 4 x 9; 6 x 6; 3 x 12

uma possibilidade de resposta.

e) 5 x 9; 3 x 15; 1 x 45

Leia à direita.

f) 6 x 9; 3 x 18; 2 x 27
g) 6 x 10; 3 x 20; 4 x 15; 2 x 30
h) 2 x 50; 4 x 25; 10 x 10; 5 x 20

5 Observe se os alunos ficam restritos
às multiplicações presentes na Tábua
de Pitágoras ou conseguem encontrar
outras multiplicações estabelecendo
relações pautadas na ideia de dobro ou
de triplo, como comentado na atividade
anterior.
O número 54, por exemplo, aparece
duas vezes na Tábua de Pitágoras (para
as multiplicações 6 x 9 e 9 x 6). Usando
a adição para calcular o resultado de 6
x 9, teríamos:

9+9+9+9+9+9
18

18

18

= 54 = 3 x 18

ou ainda:
9+9+9
27

+

9+9+9
27

= 54 = 2 x 27

Concluída a avaliação, aproveite para
explorar essas relações, pedindo que
os alunos mostrem como pensaram
para descobrir as multiplicações cor-

respondentes a cada número. Caso ninguém tenha feito esse tipo de relação,
apresente os registros aditivos mostrados acima (sem as multiplicações
correspondentes) e pergunte quais as
multiplicações correspondentes às novas adições registradas (18 + 18 + 18
e 27 + 27). Depois, solicite que façam
o mesmo com outros números, por
exemplo, o 60. Usando a multiplicação
6 x 10 na Tábua de Pitágoras, é possível encontrar novas multiplicações:
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10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
20

20

20

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
= 60 = 3 x 20

30

30

= 60 = 2 x 30

Se a multiplicação for 10 x 6, teremos:
6 + 6+ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6
12

12

12

12

12

6+6+6+6+6 + 6+6+6+6+6
= 60 = 5 x 12

30

30

= 60 = 2 x 30

págs. 48 e 49

mos tirar 10 do 63 e passar para o 90,
teremos então 90 + 63 = 100 + 53.
Em vez de 9 cadeiras em cada fileira poderíamos pensar em 10 cadeiras
por fileira, pois isso facilitaria o cálculo.
Neste caso teríamos 17 x 10 = 170. É
necessário agora tirar uma cadeira de
cada fileira, ou seja, 17 cadeiras (170
– 17 = 153).

Há ao todo 153 cadeiras.

Ele precisará de 12 fôrmas, sendo que
uma delas ficará com apenas 4 pães.

6a Este é um problema de multiplicação envolvendo arranjo retangular.
Como um dos fatores é um número
maior do que 10, o resultado não pode
ser obtido diretamente na Tábua de Pitágoras, mas ela pode servir de apoio
para a busca do resultado. Além do uso
do algoritmo convencional da multipli-
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cação, há outras formas de resolver o
problema e elas devem ser colocadas
em discussão após a realização da
avaliação. Como 17 = 10 + 7, é possível fazer (10 x 9) + (7 x 9) = 90 + 63
= 153. Aproveite para explorar o uso
de estratégias de cálculo mental. Para
somar 90 com 63, por exemplo, pode-

6b O uso do algoritmo convencional da
divisão não levará à resposta correta se
os alunos não souberem interpretar o resultado obtido (11 fôrmas e resto de 4
pães). Como é necessário colocar todos
os pães ao mesmo tempo no forno, não
basta levar em conta o resultado da divisão, pois os 4 pães que sobram também
precisam ser assados e ocuparão uma
fôrma. Assim, embora o resultado da divisão seja 11, a resposta do problema
é 12. Esse problema também pode ser
resolvido por estimativa, usando a multiplicação, como mostrado a seguir: 10 x
8 = 80, então são mais de 10 fôrmas 11
x 8 = 80 + 8 = 88, então são mais de
11 fôrmas 12 x 8 = 88 + 8 = 96, então
serão usadas 12 fôrmas, mas uma delas
ficará incompleta.
Quando retomar esse problema, é
importante promover uma discussão sobre as diferentes estratégias de solução,
salientando a importância de pensar no
significado dos números no algoritmo da
divisão (quociente e resto) para que os
alunos compreendam por que a resposta
não coincide com o resultado da divisão.
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4x6
5x6
6x6
7x7
7x8
9x8
9x9
10 x 9
10 x 11

7 Por meio desta questão, você poderá observar se as crianças conseguem
ordenar as tabuadas (6 ao 10), usando
a propriedade comutativa da multiplicação e fazer relações entre os registros
multiplicativos, independentemente dos
resultados. Peça, depois de concluída a
avaliação, que falem sobre como pensaram para ordenar as multiplicações e
proponha uma discussão sobre as diferentes estratégias usadas.

págs. 49 e 50

Sim. Os desenhos (representando sol, nuvens e chuva) sugerem que se trata do clima ou
tempo. Além disso, a indicação da fonte dos dados sugere que se trata desse tema.

Ele apresenta as temperaturas mínimas e máximas para cada dia.

Não tem como saber de onde são os dados, mas a época é janeiro, pois há uma
indicação de datas abaixo das colunas.

8 Concluída a avaliação, retome o gráfico com os alunos e converse com eles
sobre a possibilidade de mostrar os
dados em outro tipo de gráfico. Questione-os, por exemplo, se seria possível
tirar os números que estão em cada
barra. Para isso, seria necessário que
o eixo vertical tivesse uma graduação
com os números até 35, por exemplo.
Você também pode propor que elaborem um gráfico de linha para mostrar
esses mesmos dados.
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9 Concluída a avaliação, peça que os
alunos justifiquem as escolhas. Observe se reconhecem como quadrilátero
qualquer polígono de 4 lados, inclusive
aqueles com formatos pouco mostrados nos livros, como o I, o J ou o D.
A segunda alternativa é falsa porque o
polígono G também não possui lados
paralelos. A terceira alternativa seria
verdadeira se excluíssemos o trapézio
(A), que só tem um par de lados paralelos, e a última alternativa é verdadeira,
pois todo quadrado é um retângulo.

V
F
F
V
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X

X

X
X

10 É possível que algumas crianças
assinalem os polígonos C, F e/ou G,
por se parecerem com triângulos.

Caso isso aconteça, retome o conceito
de triângulo como um polígono com 3
lados e 3 ângulos. Os polígonos D, C

e F têm 4 lados e o polígono G têm 5
lados. Alguns ainda podem não considerar como triângulos os polígonos A
e/ou H, por se tratarem de representações diferentes das usuais (poderão
alegar que um está muito “achatado” e
outro muito pontudo). A inclinação do
triângulo H pode também interferir no
julgamento que a criança fará da figura.
Caso isso ocorra, coloque essas questões em discussão com a classe toda.

Ana Isadora Teixeira Souza
EM Lagoa do Abaeté
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