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COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS

CONTEÚDOS

• Ampliem suas possibilidades de calcular o resultado da divisão de um número por outro de 1 ou 2 algarismos,
usando tanto diferentes algoritmos
quanto cálculo mental, em função dos
números em jogo.

TEMPO ESTIMADO

6
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• Cálculo mental.
• Algoritmo da divisão.

• Dez aulas.

INTRODUÇÃO

Um algoritmo pode ser considerado

um procedimento ou uma sequência de
procedimentos, com um número finito de
passos. Ele torna mais rápido um cálculo
complexo, mas o sentido da operação
matemática em jogo muitas vezes se
perde para os alunos, que o executam de
forma mecânica e com poucas possibilidades de controle do resultado atingido.
Por isso, é importante aliar o trabalho
com algoritmos à construção e ao uso
de outras estratégias de cálculo que, no
seu funcionamento, explicitem características das operações e do sistema de
numeração decimal que o algoritmo oculta. Assim, os alunos podem fazer um uso
crítico e pensado do algoritmo e dispor
de outros procedimentos de cálculo para
decidir qual o mais adequado diante dos
números em jogo. Nesse sentido, esta
sequência se baseia em atividades que
possibilitam retomar, organizar e compartilhar procedimentos de cálculo que
estão envolvidos no algoritmo da divisão.
Além disso, propõe a análise de algoritmos alternativos, como a divisão por
estimativa, criando condições para uma
melhor compreensão do algoritmo convencional. Assim, são propostas muitas
situações em que os alunos devem selecionar o procedimento mais adequado
para resolver divisões de acordo com os
números em jogo.
Esta sequência didática se apoia
numa observação de Horacio Itzcovich,
estudioso argentino da Didática da Matemática: “Muitas vezes, ao apresentar diretamente o algoritmo, sem dar o espaço
e o tempo necessários para aproximar-se dele de forma progressiva, corre-se
o risco de privá-lo de todo o sentido e de
que se transforme apenas num conjunto
de passos que se deve seguir. Essa talvez seja uma das principais razões pelas
quais os alunos têm tantos problemas
ao dividir. Nem sempre compreendem o
que estão fazendo, o que os faz perder
o controle do resultado. Não estamos

DIFERENTES JEITOS DE DIVIDIR - CADERNO DO PROFESSOR

querendo dizer que não o devemos ensinar aos alunos. Dizemos que seria mais
pertinente que surja como consequência
de um percurso e não como um início”.
Por isso, o percurso proposto aqui
procura criar condições para que o trabalho de construção do algoritmo da di-

visão (ou de ressignificação do mesmo
por seus alunos) inclua situações de exploração em que:
• o uso de diferentes procedimentos coloque em evidência as propriedades dos
números e das operações;
• a análise de procedimentos de divisão,

de algoritmos alternativos e do algoritmo
convencional permita uma apropriação
crítica dos mesmos;
• o aluno seja convidado a usar os conhecimentos construídos, selecionando procedimentos de divisão de acordo com os
números propostos no problema.
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102 embalagens promocionais.

1 Esta atividade foi planejada para
possibilitar que você avalie os conhecimentos de seus alunos sobre a resolução de problemas de divisão. Assim,
além do acerto ou erro no cálculo, é
interessante observar se a maioria usa
o algoritmo convencional da divisão, se
dispõe de resultados de memória que
apoiem seu cálculo – como 3 x 100
e 3 x 2 – e que nível de controle os
estudantes mostram ter do resultado a
que chegaram.
No caso de a maioria dos alunos
acertar este problema, vale a pena
apresentar nova questão para conhecer melhor até onde vão seus saberes.
Uma possibilidade é propor o mesmo
problema, mas com 522 cocadinhas a
serem embaladas em caixinhas com 6
em cada uma (87 no total). É importante salientar que mesmo que seus
alunos dominem o uso do algoritmo da
divisão por um algarismo, o percurso
de aprendizado proposto por esta sequência vai ser proveitoso para eles,
já que conhecer outros procedimentos
de cálculo possibilita um olhar mais
crítico sobre o uso do algoritmo e um
maior nível de controle dos resultados.
No caso de a maioria dos alunos errar o cálculo, vale a pena problematizar
na discussão questões como: “E se fossem 30 cocadinhas, quantas embalagens teríamos?”; “Se 3 x 10 é 30, quanto é 3 x 100?”; e “Então, já sabemos
que 300 dá 100 caixinhas, sobraram
6, quantas caixinhas a mais teremos?”.
Esse caminho vai ajudar o grupo a entender melhor o cálculo mental.
2º BIMESTRE
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2 A intenção desta atividade é propor
que os alunos reflitam sobre procedimentos que põem em jogo propriedades das operações e regularidades do
sistema de numeração decimal. Por
isso, vale a pena pedir que analisem
esse conjunto de procedimentos com
questões como as seguintes:
• Todos os procedimentos permitem
chegar ao resultado correto? Ajude
a turma a entender que sim, mesmo
os mais demorados, como o de Davi.
Chame a atenção para o fato de que a
soma de 3 em 3 é válida, mas pouco
prática diante da magnitude do número
em questão.
• O que Francisco pensou para responder dessa forma?
• E Júlia?
• E Clara?

Francisco estimou quantos 3 caberiam em 300, sabia o resultado de 3 x 10 e de
30 x 100 e usou esses valores que sabia de memória para calcular o resultado.
Júlia pegou o maior resultado conhecido da tabuada (3 x 10 = 30) e somou de 30
em 30; no final, sobraram 6 e ela chegou ao resultado.
Davi somou de 3 em 3, mas parou quando viu que esse jeito daria muito trabalho.
E Clara pensou na divisão como uma sequência de subtrações. Começou subtraindo de 3 em 3, mas percebeu que é melhor subtrair 30 de cada vez.

Mateus dos Santos Menezes
EM Maria Constância Moraes de Carvalho
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3 Na socialização das respostas, é
importante que cada grupo conte o
que descobriu ao analisar o algoritmo.
Com base nas respostas dos alunos,
explique que esse é um algoritmo que
funciona por estimativa – é chamado
de algoritmo americano ou divisão por
estimativa. O processo inclui subtrair o
maior resultado conhecido da multiplicação pelo divisor do número a ser dividido. No caso, o processo começa por 5
x 100 – uma vez que 5 x 1.000 não caberia em 1.350. Quando a multiplicação
por 100 não é mais possível, passa-se
à multiplicação por 10. No final, contam-se quantos 100 e 10 foram utilizados
para o cálculo e registra-se o resultado.
Vale a pena comentar que é possível
encurtar esse caminho, fazendo estimativas mais ajustadas, e que a escolha da
multiplicação a subtrair do dividendo depende dos cálculos que são conhecidos
pela pessoa que vai utilizar o algoritmo.

Para chegar ao resultado final, é preciso saber quantos 5 cabem em
1.350. No começo, a conta é feita multiplicando 5 por 100. Depois, multiplicando 5 por 10.

pág. 9

23

111

1.301

As estimativas utilizadas pelos alunos podem variar de dupla para dupla,
mas o importante é que eles tenham a chance de experimentar esse tipo de
procedimento para chegar aos resultados.

4 Essa forma de dividir, diferentemente
do algoritmo convencional, mantém os
alunos o tempo todo atentos à magnitude do número que está sendo dividido
e, assim, faz com que desenvolvam um
controle maior sobre o resultado final
das contas.

O importante é ajudá-los a usar ao
menos as multiplicações por 10 nas estimativas. Ao final, é interessante fazer
a correção das contas coletivamente,
observando o funcionamento do algoritmo e dando espaço para que os
estudantes compartilhem caminhos di-

ferentes (92 : 4, por exemplo, pode ser
resolvido subtraindo 4 x 10 duas vezes
e depois três vezes 4 x 1 ou subtraindo
4 x 20 do dividendo e depois 4 x 3).
Já a conta 555 : 5 pode ser resolvida
com 11 multiplicações de 5 x 10 e uma
de 5 x 1 ou com uma multiplicação de
5 x 100, uma de 5 x 10 e uma de 5 x
1. Por sua vez, o 3.903 pode começar
com 3 x 1.000 ou com multiplicações
de números menores.
2º BIMESTRE
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900
360
54
146

5 O objetivo desta atividade é contextualizar uma análise mais aprofundada
do funcionamento do algoritmo por estimativa. Em algumas dessas contas,
sobra resto – como já indicado no final
da coluna da esquerda com as subtrações de estimativas. Nesses casos,
a ideia não é continuar dividindo para
encontrar a porção decimal do resultado, apenas reconhecer que há algumas
contas em que o que sobra do dividendo no final é menor que o divisor, e que
esse número que sobra consiste no
resto da divisão.

10 (10 x 5 = 50)
10 (10 x 5 = 50)

61

10 (10 x 5 = 50)
10 (10 x 5 = 50)
2 (2 x 5 = 10)
42
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a) 6 x 10 e 6 x 2.
b) 7 x 20 e 7 x 1.
c) 8 x 100 e 8 x 20.
d) 5 x 100 e 5 x 10.
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta.
Leia alguns exemplos à direita.
12

120

21

110

6 Nesta atividade, a restrição de encurtar a conta tenta favorecer a aproximação com o algoritmo convencional,
que pode ser apresentado mostrando
suas relações com os procedimentos
que os alunos estiverem usando. O
algoritmo que está sendo apresentado – assim como o convencional – se

10
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baseia em multiplicações, adições e
subtrações. Mas o método americano (por estimativa) apresenta algumas
vantagens do ponto de vista de quem
está aprendendo:
• Serve para diferentes tamanhos de
divisores (não precisamos aprender
primeiro a dividir por um algarismo e

depois, com outro mecanismo, a dividir
por dois algarismos).
• Baseia-se em uma primeira antecipação do possível tamanho do quociente.
• Trabalha com a globalidade do número sem decompô-lo em unidades de milhares, centenas etc., o que permite ter
mais clareza.
• Explicita as multiplicações e as subtrações realizadas, permitindo compreender melhor os passos do procedimento.
Assim, vale a pena investir na troca de
ideias, durante a socialização das respostas, para que todos compartilhem
como fizeram para encontrar o menor
número de multiplicações possível.

DIFERENTES JEITOS DE DIVIDIR - CADERNO DO PROFESSOR
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18 (40 x 10 = 400 e 40 x 8 = 320)
13 (50 x 10 = 500 e 50 x 3 = 150)
11 (25 x 10 = 250 e 25 x 1 = 25)
13 (80 x 10 = 800 e 80 x 3 = 240)

7 Ao propor esta atividade para seus alunos, vale a pena examinar os números
junto com eles, discutindo se é possível estimar o divisor vezes 10: “Vocês
acham que podemos estimar 40 x 10
no item a)? E 50 x 10 no item b)?”. Com
isso, você convida seus alunos a, mesmo diante da divisão por números de
dois algarismos, continuar usando a regularidade da multiplicação por 10 como
ferramenta para encontrar resultados
que apoiem a solução de cada cálculo.
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8 Este é um bom momento para propor uma pausa e refletir sobre os procedimentos que os alunos vêm utilizando para resolver os cálculos de divisão
e sistematizar esse uso. Algumas boas
perguntas são:
• Quando se começa a resolver um
cálculo de divisão por estimativa,
qual pode ser uma multiplicação
para começar? Essa pergunta e a próxima convidam os alunos a pensar que
facilita tirar, logo de início, uma quantidade maior do dividendo, obtendo o maior
quociente parcial possível.
• Ajuda começar com multiplicações maiores, como as por 10 ou
100? As multiplicações por múltiplos
de 10 apoiam-se numa regularidade
do sistema de numeração decimal, já
vista no caderno do primeiro bimestre:
basta acrescentar um zero no final do
número para encontrar o resultado da
multiplicação por 10, dois zeros para o
resultado da multiplicação por 100, e
assim por diante. Assim, trata-se de um
cálculo fácil de fazer e de conferir se

cabe no dividendo, permitindo que, de
início, diminua o tamanho do número a
ser dividido.
• O que é possível observar no número para saber se vale uma multiplicação por um número maior que
1? Se o valor a ser dividido é maior que
o dobro do valor do divisor, vale a pena
estimar um número maior que 1, procedimento que encurta a conta.
• Como se controla o que ainda
falta para dividir? Essa pergunta e a
próxima referem-se ao funcionamento
desse algoritmo alternativo da divisão
– nesse caso, controlamos ao subtrair
sucessivamente do dividendo as multiplicações que fazemos para encontrar
os quocientes parciais.
• Como calcular o resultado final?
Somam-se todos os números pelos
quais o divisor foi multiplicado.
Quando o registro das ideias que
circularam na conversa for considerado satisfatório por você e pela turma,
vale a pena convidar os alunos a anotar
tudo no caderno.

Kaique
EM Educador Paulo Freire
2º BIMESTRE
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a) 36 x 10 = 360, 36 x 10 = 360, 36 x 2 =
72, 36 x 2 = 72 e 36 x 1 = 36
b) 18 x 10 = 180, 18 x 10 = 180, 18 x 10 =
25

27

180, 18 x 2 = 36 e 18 x 1 = 18

33

15

c) 27 x 10 = 270, 27 x 10 = 270, 27 x 2 =
54, 27 x 2 = 54, 27 x 2 = 54, 27 x 1 = 27

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

9 Esta atividade apresenta um nível
maior de desafio, já que os divisores
não são dezenas redondas como na
anterior. Por isso, utilize-a para avaliar
o percurso dos alunos até aqui. Invista
na troca de ideias e reapresente cál-

e 45 x 1 = 45

culos como esses até que considere
que os alunos se apropriaram totalmente desse procedimento, pois ele
é importante para a próxima etapa da
sequência didática: a apresentação do
algoritmo convencional.
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10 Espera-se que os alunos apontem,
cada um com suas palavras, que são
dois modos de realizar o cálculo da
divisão, mas ambos chegam ao resultado correto. As diferenças são que
o primeiro procedimento trabalha o
número inteiro na coluna da esquerda,
enquanto o segundo decompõe o número trabalhando primeiro com centenas e dezenas e depois com unidades
– embora possa parecer que opera primeiro com uma dezena e depois com
uma unidade.

12
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d) 45 x 10 = 450, 45 x 2 = 90, 45 x 2 = 90

É importante utilizar o algoritmo por
estimativa para analisar o que está envolvido no algoritmo convencional. Por
isso, na socialização dos resultados,
é interessante fazer perguntas como:
“Por que aparece 120 na coluna esquerda do algoritmo usado por Ricardo e 12 na do usado por Vitória?” e
“Por que o resultado na conta feita por
Vitória é anotado uma só vez (41) enquanto no algoritmo usado por Ricardo
ele aparece primeiro decomposto (40
e 1) para depois ser anotado inteiro?”.

DIFERENTES JEITOS DE DIVIDIR - CADERNO DO PROFESSOR
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18

11

61

9

90

13

101

21 e resto 1

11

6 e resto 4

11 Como esta atividade propõe que
os alunos retomem o algoritmo convencional, é interessante convidá-los
a continuar a fazer uso da estimativa

para controlar os resultados estimando
o valor do quociente. Para ajudá-los,
você pode fazer perguntas como: “Vocês acham que vai dar mais que 10?”,
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2, porque 2 x 15 = 30
10, porque 10 x 45 = 450

3, porque 3 x 11 = 33

“Aqui o resultado deve ser maior ou menor que 100?” etc. Vale a pena retomar
os procedimentos usados no algoritmo
convencional. Para isso, uma alternativa é refazer o passo a passo da atividade anterior, explicando o que está
escondido no algoritmo convencional e
que aparece no algoritmo americano.
Ao final, avalie como está o uso do
algoritmo convencional pelos alunos e
proponha novas atividades nos moldes
desta, até que todos estejam seguros
com esse tipo de procedimento.

12 A intenção desta atividade é convidar à investigação e à discussão. É
interessante que os alunos se sintam
autorizados a resolver cálculos de divisão também dessa forma. E o trabalho
com o algoritmo por estimativa favorece a apropriação. Por isso, invista
na troca de ideias, convidando os estudantes a classificar esses cálculos
como fáceis ou difíceis e explicar o
porquê dessa escolha.

20, porque 20 x 100 = 2.000

4, porque 4 x 12 = 48
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120
12

102
23 e resto 5

13 O propósito aqui é avaliar o percurso percorrido pelos estudantes. Por
isso, é interessante observar como eles
escolhem o procedimento de resolução
e como controlam os resultados. Vale
a pena apresentar questões como essas até que todos estejam seguros do
conjunto de procedimentos de que dispõem para resolver cálculos de divisão.
2º BIMESTRE
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problemas com frações
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TEMPO ESTIMADO
• 12 aulas.

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Aprofundem a compreensão sobre os
significados associados aos números
racionais – parte-todo; quociente; medida; número; e operador multiplicativo.
• Construam procedimentos de cálculo
adequados para resolver problemas en-

14
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volvendo os números racionais.

CONTEÚDO

• Resolução de problemas com frações nos seguintes contextos: parte-todo, quociente e porcentagem (na
parte 2 desta sequência, no terceiro
bimestre, serão abordados os outros
significados associados aos números
racionais).

Os números racionais costumam ser
considerados pelos professores um
conteúdo difícil de ser ensinado e, pelos alunos, difícil de aprender. Essas representações têm a ver com a complexidade do tema – que exige relativizar
um modo de pensar a matemática que
faz sentido com os números naturais e
construir um novo conjunto de regularidades e certezas para o trabalho com
um novo conjunto numérico. Porém,
parte dessa dificuldade reside na tentativa de dissimular a complexidade deste
conteúdo nas propostas de ensino.
Na busca por um primeiro contato
com os números racionais, muitas vezes
seu sentido real é deixado de lado. Isso
não quer dizer que se trata de um conteúdo inacessível aos alunos, mas que
sua complexidade deve ser enfrentada
com problemas que lhes deem sentido.
Hector Ponce e Maria Emilia Quaranta, no livro Enseñar matemática en la
escuela primária, publicado na Argentina em 2006, explicam que as frações
“remetem a uma ampla gama de significados. Por exemplo, as frações podem
ser o resultado de uma repartição, de
uma medição, de uma relação entre
partes e o inteiro, podem indicar uma
porcentagem, uma constante num problema de proporcionalidade etc. Por
isso, a noção de fração é complexa e
se enriquece à medida que são abordados diferentes contextos e, ainda
que alguns dos significados já estejam
disponíveis para os alunos, isso não garante que outros sentidos também estejam. Haverá de se pensar numa abordagem de longo prazo que permita aos
alunos visitarem os diversos sentidos”.
Daí a importância de apresentar problemas em que os racionais apareçam

PROBLEMAS COM FRAÇÕES - CADERNO DO PROFESSOR

num determinado contexto, analisar
com os estudantes o que particulariza
esses problemas – o que eles têm de
semelhante – e discutir procedimentos
válidos de resolução.
Para dar tempo às aprendizagens,
a fim de favorecer esse processo de
construção de conhecimentos pelos
alunos, o trabalho com frações foi dividido em duas partes. Na primeira, espera-se que eles compreendam os sig-

nificados associados às frações num
contexto de repartição, em sua relação
com o quociente de uma divisão e em
seu uso como porcentagem.
É importante finalizar cada parte da
sequência promovendo um olhar para
esses diferentes contextos e para os procedimentos de cálculo que os estudantes
consideram mais seguros, de forma a
apoiá-los na resolução de problemas com
números racionais.
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1
5

1 Esta questão foi pensada com o duplo objetivo de permitir que você possa
observar como os alunos resolvem a
questão: se precisam desenhar para
representar quanto cada criança recebeu ou se representam diretamente
com uma fração.
No momento da socialização dos resultados, você pode proporcionar uma
primeira conversa com a turma sobre
frações. A conversa tem como propósito possibilitar que os alunos se aproximem de uma ideia compartilhada de
frações, na qual possam se apoiar para
resolver os desafios propostos ao longo desta sequência didática. Por isso,
considere o levantamento de conhecimento prévio mais como um indicativo
de quais estudantes precisarão de um
acompanhamento mais próximo e de
bons agrupamentos que podem ser fei-

tos ao longo do trabalho.
Lembre que, para resolver essa
questão, é preciso dividir um chocolate em cinco partes iguais e que, na
matemática, há números para registrar
essa quantidade (são as frações). Diga
também que cada um procurou registrar em sua resposta que se trata de
um inteiro dividido em cinco partes, ou
1
seja, que isso corresponde a 5 do chocolate. É importante, nesse momento,
1
definir que 5 é uma quantidade tal que
cinco vezes essa quantidade equivale a
1
1. E que, se fosse 4 , seriam necessárias quatro vezes essa quantidade para
obter 1. Assim, sugira que os alunos
pensem outros exemplos dessa regularidade, até que todos tenham se familiarizado com a ideia e você considere
que podem utilizá-la como ferramenta
na resolução de problemas.

Estela Ramos
EM Maria Constância Moraes de Carvalho
2º BIMESTRE
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1
3
ou
dos três chocolates.
4
4
1
1
Luísa deu a cada criança
chocolate mais
de chocolate.
2
4
Marcelo deu a cada criança 3 pedaços de

As duas expressões fracionárias são equivalentes.

2 Eis aqui um desafio importante para
os alunos. Por isso, vale a pena ler o
enunciado e mostrar aos grupos que
eles devem entender como Marcelo e
Luísa resolveram o problema da divisão
dos chocolates e que uma boa maneira de fazer isso é pensar como representar essa divisão usando frações.
Depois, os estudantes devem discutir
se as formas de Marcelo e Luísa são
equivalentes, ou seja, se cada criança
recebe a mesma quantidade de chocolate após as repartições.
É possível que os alunos aceitem
as duas formas como válidas ao ler o
enunciado, mas tenham dificuldade em
representá-las com frações e em confirmar que são equivalentes. Para ajudá-los, proponha uma pausa após um
tempo de trabalho em grupo – uma boa
medida desse tempo é quando todos
os grupos já fizeram suas tentativas de
resposta para o item a) – e pedir que
ditem no formato de frações como registrar a divisão dos chocolates da for1
ma de Marcelo e Luísa: 3 de 4 para a
1
1
1
1
primeira divisão e 2 e 4 (ou 2 + 4 )
para a segunda.
Vale a pena, nesse momento, com1
partilhar com os alunos que 3 de 4 é
3
igual a 4 . À medida que forem surgindo
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1

expressões do tipo m vezes n ao longo das atividades, introduza a notação
m
(é importante ressaltar que não se
n
espera que essa forma de notação seja
usada com os alunos, mas a notação
específica produzida no problema em
questão – essa forma geral de notação
está aqui apenas para compartilhar que
tipo de regularidade se deve comunicar
aos estudantes).
Após validar as formas de registrar
as duas divisões usando frações, vale a
pena seguir coletivamente na análise da
1
segunda parte do problema (se 3 de 4
1
1
é equivalente a 2 mais 4 ). É provável
que, a princípio, eles tentem testar essa
equivalência “acomodando” pedacinhos
debaixo uns dos outros.
Esse é um procedimento que pode

ser aceito como um princípio de resposta, mas não como a resposta final. Para
ajudá-los a avançar em sua argumentação, proponha perguntas como as seguintes:
2
• Vocês viram que 4 cabem exatamente no espaço ocupado por meio
2
chocolate? Então 4 é equivalente a
1
? Quem consegue propor isso, na
2
forma de frações?
• A metade de um inteiro dividido
em duas partes, como a gente re1
presenta, em frações? 2
• E a metade de um inteiro dividido
em quatro partes, como a gente re2
presenta, usando frações? 4
1
2
• Então, 2 e 4 são duas formas
de representar a mesma quantidade de chocolate?
Igor Cauã
EM Coração de Jesus
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3 Bom momento para retomar a reflexão sobre o problema da equivalência
de expressões fracionárias. Aqui o que
está em jogo é um conjunto de conexões entre quintos e décimos. O objetivo é que os alunos pensem sobre o que
acontece quando se divide uma metade em 5 partes iguais e sobre quantas
dessas partes são necessárias para
formar um chocolate inteiro. Eles certamente chegarão à conclusão de que
1
de 1 = 1 .

As duas expressões fracionárias são equivalentes.

5

2

10
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A divisão proposta pelo grupo é 4 x 1 + 2 x 1 .
2
3
Outras divisões possíveis: 2 + 2 x 1 e 8 x 1 .
3
3

1
é o mesmo que 2 inteiros, por isso essa expressão é equivalente
2
à pensada pelo grupo.
4x

Como 3 x 1 é equivalente a 1 inteiro, 6 x 1 é o mesmo que 2 inteiros
3
3
1
2
8
ou 4 x
. Somando os outros
, chegamos a
como resposta.
2
3
3

4 Esta atividade propõe a discussão de
uma divisão de oito chocolates entre
três crianças, na qual a parte de cada
1
criança corresponde a 4 vezes 2 mais

1

2 vezes 3 . É esperado que os alunos
1
2
compreendam que 4 de 2 mais 3
pode ser expressa mais sinteticamente
2
como 2 e 3 . Também é provável que

eles proponham como forma de divisão
a repartição equitativa de 8 por 3, ou
1
8
seja, 8 x 3 ou 3 : repartir os 8 chocolates em 3 partes iguais e distribuir os
pedaços entre as crianças. Vale a pena
propor uma comparação coletiva entre
esses dois modos de repartir os 8 chocolates entre 3 crianças, para compa2
8
rar 2 e 3 com 3 . Para isso, é preciso
estabelecer, com a participação dos
alunos, que:
3
• 1 é o mesmo que 3 .
6
6
• 2 é o mesmo que 3 e, portanto, 3
2
8
mais 3 é o mesmo que .
3
Ao fazer isso, é interessante destacar que, no trabalho com números racionais, existem expressões numéricas
equivalentes (maneiras de expressar a
mesma quantidade); e que uma forma
de estabelecer a equivalência entre
elas é transformar uma das expressões
em outras equivalentes até que se obtenha a que se deseja alcançar (como
3
ao transformar 1 em 3 ).
2º BIMESTRE
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1

2
4
2
2

5 Pensar em diferentes formas de repartir objetos, compondo uma quantidade fracionária com a soma de outras, ou seja, refletindo sobre o tema
das equivalências entre expressões fracionárias. Esse é o objetivo desta atividade. Para começar, vale a pena examinar coletivamente a segunda linha da
tabela, analisando as informações que
ela traz e pensando no tema das equivalências para obter a resposta que
falta, antes de os alunos se dedicarem
a responder às questões apresentadas
nas outras linhas.
Você pode fazer isso lendo as duas

primeiras linhas e identificando que a
primeira coluna traz os diferentes sabores de balas e a informação de que há 1
quilo de cada sabor. Você pode chamar
a atenção para o fato de ter uma coluna
1
com a distribuição em saquinhos de 2
quilo, que já está totalmente preenchida,
1
e duas colunas com saquinhos de 4 de
1
quilo e 8 de quilo, ainda com lacunas.
Em seguida, é interessante ler a segunda
linha e observar com os alunos como as
balas de morango foram divididas. “Ve1
jam: foi feito um saquinho de 2 quilo,
1
1
um saquinho de 4 de quilo e dois de 8
1
de quilo. Como aqui já tem 2 quilo, a ta-

2

bela está indicando que 4 + 8 é igual
1
a 2 quilo. Nós vimos no exercício 2
1
1
1
que 4 + 4 é igual a 2 ... Então, duas
1
1
vezes 8 dá 4 ? Quem ajuda a explicar
por quê?
Analisar o que está implícito no preenchimento do início da tabela vai dar aos
alunos elementos para enfrentar o desafio de preencher as demais linhas.
Na terceira linha, das balas de hortelã, como já temos a informação de que
1
há um saquinho de 2 quilo e nenhum
1
saquinho de 8 de quilo, o desafio se encontra em responder quantos saquinhos
1
1
de 4 equivalem a 2 quilo.
Na linha das balas de limão, o desafio
é semelhante, mas agora é preciso sa1
ber quantos saquinhos de 8 equivalem
1
a 2 quilo.
Na quinta linha, das balas de maçã,
temos a informação de que não há ne1
nhum saquinho de 2 quilo e há quatro de
1
(que ao resolver a linha anterior já se
8
1
sabe que equivalem a 2 quilo). Trata-se
de descobrir, então, quantos saquinhos
1
1
de 4 equivalem a 2 quilo.
Na sexta e última linha, das balas de
laranja não temos nenhum saquinho de
1
1
quilo e 3 saquinhos de 4 . O desafio
2
1
é descobrir quanto falta para 1 quilo ( 4
1
de quilo) e quantos saquinhos de 8 equivalem a essa quantidade.
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Luísa: 8 x 1 = 8 , se 4 = 1 metro, então 8 = 2 metros.
4
4
4
4
Marcelo: 6 x 1 = 6 , se 4 = 1 metro, então 6 = 1 e 2 de metro
4
4
4
4
4
1
ou 1 e
metro
2
Pedro: 5 x 1 = 5 , se 4 = 1 metro, então 5 = 1 e 1 de metro
4
4
4
4
4

6 O propósito deste problema é convidar os estudantes a continuar refletindo sobre a possibilidade de compor
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uma quantidade expressa na forma de
uma fração como a soma de outras
frações. Por ser esse o objetivo da

atividade, não vale a pena retomar a
conversão de metros em centímetros,
já que a resposta esperada são apenas
as frações do metro.
No momento de socializar, é possível
que se estabeleçam as seguintes relações para descobrir a medida recebida
1
por Luísa: 4 de 4 correspondem a 1;
1
então 8 de 4 correspondem a 2.
Ao pensar sobre a medida de Marcelo, vale a pena estabelecer relações com
o problema 5, já que a tabela preenchida
2
pelos alunos aponta 4 como equivalente
1
a 2 . Para pensar a medida de Pedro é
mais simples, pois, depois que se separa
4
1
1 metro ( 4 ), só resta 4 .
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7 Até aqui seus alunos observaram
várias regularidades sobre as frações
num contexto de repartição. Vale a
pena registrar essas observações na
forma de uma lista de conclusões, para
que fiquem disponíveis para consulta
de todos. Para ajudá-los nessa tarefa,
você pode fazer perguntas como:
• Se dizemos que um inteiro foi
1
dividido em partes de 4 , quantas

partes dessas são necessárias para
formar um inteiro? 4.
1
• E se fossem partes de 3 ? 3.
1
• E de 2 ? 2.
1
• E de 5 ? 5 etc., até que os alunos
1 1 1
cheguem à conclusão de que 2 , 3 , 4
1
ou 5 são partes de uma unidade tal
que 2, 3, 4 ou 5 partes iguais a essa
equivalem à unidade.
Retome a discussão da atividade 4

para problematizar que é possível pensar
8
1
como 8 x 3 ou como resultado de 8
3
dividido por 3.
Volte à atividade 3 para problemati1
1
zar que 5 de 2 é uma parte tal que
são necessárias 5 dessas partes para
completar um meio e 10 para formar
1
1
um inteiro. Resulta então que 5 de 2
1
é igual a 10 .
Uma mesma quantidade pode ser
representada com números diferentes,
como foi visto para resolver a atividade
1
2
5 (1 quilo = 2 quilo + 4 de quilo, ou 1
1
4
quilo = 2 quilo + 8 de quilo, ou 1 quilo
2
4
= 4 de quilo + 8 de quilo etc.).
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X

8 Agora é hora de retomar uma divisão
apresentada no início da sequência didática para seguir na problematização
proposta na questão anterior: pensar

na fração como resultado de uma divisão na qual o dividendo é o numerador;
e o divisor é o denominador. Caso seus
alunos não tenham chegado a essa

formulação na discussão proposta na
questão 7, questione como poderíamos escrever essa situação na forma
de uma conta de divisão: 3 chocolates
divididos igualmente entre 4 crianças?
Oriente seus alunos a buscar a alternativa certa. E, ao comentá-la, sistematize
essa regularidade sobre as frações.
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X

9 Vale a pena retomar a interpretação
da fração como quociente de uma divisão para observar se todos os alunos
compreenderam a questão. Observe-os
no momento da resolução e, na hora
da socialização do resultado, comente:
como eu sei qual número vai ser escrito

como denominador? O objetivo é que os
alunos apontem que, se os chocolates
foram divididos entre 7, teremos uma
fração de sétimos. A quantidade do chocolate dividido entraria no numerador, e
o número de pessoas pelo qual foi feita
a divisão, no denominador.

Eduarda Alves dos Santos
EM Educador Paulo Freire
2º BIMESTRE
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10 O propósito desta atividade é pôr
em uso essa regularidade observada
sobre as frações. O item d) permite
retomar a questão das equivalências.
Por isso, na socialização, vale a pena
perguntar se é possível escrever 2 na
6
forma de uma fração equivalente.
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7
10

4
5

2
6

ou

1
3

pág. 19

11 O quadro sintetiza relações entre frações e a divisão de números naturais e
retoma a questão da equivalência. As respostas são algumas das possibilidades.

2:4

2
4

1
2

6:4

6
4

12 : 24

12
24

6
3
2
1
ou
ou
ou
12
6
4
2

25 : 5

25
5

5

37 : 8

37
8

4e

1e

2
1
ou 1
4
2

5
8
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50
100

1
2

25
100

Sim, a e b são frações equivalentes, assim como c e d.
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1
4

12 Esta atividade introduz frações de
denominador 100, numa situação de
comparação natural com frações que
são equivalentes. O propósito é favorecer o estabelecimento de relações e um
primeiro olhar para porcentagens, de
forma vinculada ao processo de aprendizagem que vem acontecendo até aqui.
Na socialização das respostas, além
de conversar sobre as relações de equivalência, vale a pena compartilhar com
os alunos que há outra forma de representar essas quantidades: são as porcentagens, para as quais usamos o sinal %.
50
Assim, 100 também pode ser escrito
como 50%.
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Vale a pena explorar o quadro com
os alunos, comentando os exemplos de
porcentagens que estão nas ilustrações.
Esse é um conceito mais complexo, pois
representa a fração de uma quantidade
e é também uma forma de calcular a
proporcionalidade direta. Além disso,
trata-se de um conceito relevante devido ao amplo uso que a sociedade faz
dele. Por isso, além do trabalho didático
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V
F
V
F
V
V
V
V
V
F
V
F

para que os alunos disponham de estratégias sólidas para resolver problemas
com porcentagem, é preciso ajudá-los a
estabelecer rapidamente a equivalência
entre porcentagens de uso comum e frações mais simples – por exemplo, saber
que 25% de uma quantidade equivale a
1
dela; saber que 50% de uma quanti4
1
dade equivale a 2 dela; saber que 10%
1
de uma quantidade equivale a 10 dela.

Larissa Cerqueira dos Santos
EM Educador Paulo Freire

13 Os alunos devem agora relacionar
informações que foram apresentadas na
questão 12 e no quadro sobre porcentagem. Na socialização dos resultados,
em caso de dúvidas nos itens a), b), c),
d), i), j), k) e l), vale a pena retornar à
questão 12 para verificar se todos entenderam as equivalências discutidas
ali e conferir as respostas desses itens.
Em caso de dúvidas no item e), vale a
pena retomar a própria leitura da porcentagem “dez por cento”, lembrar que
no box há a informação de que porcentagens são frações de denominador
100 e perguntar: “Como escrevo essa
porcentagem na forma de fração? Eu sei
que o denominador é 100, que número
entra como numerador?” Depois disso,
1
questionar se 10 é fração equivalente
10
a 100 . Esse percurso permite discutir
as dúvidas que aparecerem quanto aos
itens f), g) e h). Trata-se de ajudar os alunos a encontrar pistas que os orientem a
escrever rapidamente uma porcentagem
na forma de fração e de se habituarem
a procurar equivalências, para escrever
essa fração de forma mais simples.
2º BIMESTRE
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R$ 20,00

Gustavo Borges do Nascimento
EM Educador Paulo Freire
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maiôs R$ 30,00 e
biquínis, R$ 22,50

R$ 360,00

14 Aqui, os estudantes precisam analisar dois procedimentos para cálculo de
porcentagens e escolher o que lhes parece melhor. Por isso, é importante discutir coletivamente os procedimentos de
José e Luísa, conversar sobre o que os
diferencia. José faz uma divisão por 100
para encontrar 1% do total e, assim, encontrar o valor referente ao desconto.
Luísa faz uma divisão por 10 para obter
10% do valor, para depois calcular 20%.
Comente também o que os dois fazem
igual – ambos usam o valor encontrado
para identificar o valor da porcentagem
dada como desconto e subtraem o valor
do preço original para encontrar o preço
com desconto. Vale a pena convidar os
alunos a olhar as porcentagens que aparecem nos itens a), b) e c) para ver se há
um procedimento que case melhor com
cada cálculo de porcentagem – o procedimento de José parece mais simples
que o de Luísa para calcular 25%, e o de
Luísa, mais rápido para calcular 10% .
Após sentir que essa conversa deixou os alunos mais preparados para
resolver os cálculos da atividade, proponha que trabalhem em duplas para
solucionar os itens pedidos.
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R$ 25,00

R$ 37,50

R$ 45,00

R$ 40,00

15 Nesta tarefa, os alunos devem utilizar um dos procedimentos discutidos
no problema 14 ou se apoiar numa
fração equivalente para encontrar os
valores com desconto. O objetivo é
avaliar se eles se apropriaram de um

procedimento de cálculo de porcentagens e fazem uso dele com segurança.
Caso note que alguns apresentam dúvidas em fazer esse cálculo, proponha
outras atividades como essa antes de
seguir adiante.

Na socialização, vale a pena discutir
se para encontrar 50%, que é metade
do valor apresentado, é preciso primeiro encontrar 1% ou 10% e multiplicar,
ou se é possível só dividir por 2. Da
mesma forma, para encontrar 25%,
é interessante discutir se é possível
dividir por 4 para achar o desconto e
depois subtraí-lo do total. Na discussão
dos itens c) e d), converse sobre qual
dos procedimentos apresentados no
problema 14 parece o caminho melhor
– lembrando que, nesses casos, trata-se de uma resposta pessoal.

págs. 22 e 23

Sim

Sim

Se R$ 360,00 correspondem a 90%, dá para dividir por 9 para encontrar
10%, que dá R$ 40,00. Somando com o preço com desconto, dá o preço
original: R$ 400,00.

16 A proposta aqui é analisar dois procedimentos para cálculo de porcentagens para situações em que se desconhece o valor de 100% e é necessário
se basear no preço com desconto.
Vale a pena discutir qual caminho se
parece mais com o de Pedro e qual se
aproxima do de Helena e entender por
que são diferentes – é preciso achar o
valor de 1% ou 10% dividindo o valor final pela porcentagem que ele representa. O item b) propõe que os estudantes
utilizem um desses procedimentos, o
que permite avaliar se realmente compreenderam seu funcionamento. Caso
note dúvidas, proponha um cálculo
coletivo no quadro, experimentando os
dois caminhos.
2º BIMESTRE
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300 pessoas.

17 Para resolver o problema, é preciso
compreender que 210 pessoas correspondem a 70% dos sócios da coope-

rativa, daí dividir esse valor por 7 ou
70 (se quiserem encontrar 10% ou 1%,
respectivamente). Esse valor multiplica-

do por 10 ou por 100 (de acordo com
o caminho escolhido) permite saber o
número total de sócios (100%) – no
caso, 300 pessoas.
Aqui também é importante avaliar se
os alunos se apropriaram de procedimentos que lhes permitem responder
a problemas como esse. Por isso, caso
note que alguns apresentam dúvidas,
proponha outras atividades como essa
antes de seguir adiante.

18 Elaborar um problema em que entra um conceito matemático é uma boa
forma de demonstrar a apropriação
que se fez desse conceito. Por isso é
interessante organizar os alunos para
essa troca, orientá-los a verificar seus
cálculos para depois poder conferir o
resultado com o colega e preparar-se
para responder ao problema proposto
pelo amigo de sala, lendo com atenção
e perguntando se surgir alguma dúvida.
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Estes itens podem ser interpretados de diversas maneiras. Leia uma delas:
a) Pouco mais de 90% da Mata Atlântica foi
desmatada durante o século XX, o que coloca
esse século como a época de maior responsabilidade sobre o desmatamento.
b) No período entre 2004 e 2011, houve um
aumento no número de ninhos de três espécies de tartarugas marinhas, sendo que o
número de ninhos de tartaruga-oliva foi o que
mais cresceu proporcionalmente.
c) O reajuste do salário mínimo foi um pouco
maior que 10% do seu valor antigo.

19 Para encerrar a sequência didática,
uma conversa coletiva ajuda a ler porcentagens em textos de circulação social. Trata-se de analisar o que esses nú-
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meros querem dizer quando aparecem
num texto informativo. É uma atividade
de natureza interdisciplinar e sua presença se justifica pelo objetivo compar-

tilhado entre as áreas de Matemática e
Língua Portuguesa de formar alunos críticos, que possam lidar com autonomia
com as informações do dia a dia.

MENSAGEM COM FIGURAS - CADERNO DO PROFESSOR

mensagem com figuras
pág. 25

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Identifiquem, formulem e interpretem
relações que caracterizam quadrados e
retângulos e seus elementos internos, estabelecendo relações com outras figuras
geométricas, como círculos e triângulos.

CONTEÚDOS

• Figuras geométricas (especialmente
quadrados e retângulos) e os elementos que as caracterizam e como se inter-relacionam.

TEMPO ESTIMADO
• Dez aulas.

A resolução de problemas geométricos ao longo do ensino fundamental permite que os alunos se aproximem tanto
do conhecimento geométrico, ampliando o conjunto de elementos e propriedades que podem observar nas figuras
e corpos geométricos, quanto de um
tipo particular de raciocínio: apoiar-se
em características já conhecidas das
figuras e dos corpos geométricos para
antecipar novas relações.
Esta sequência didática contribui
para esse percurso de aprendizagens
ao propor situações em que os alunos
devem produzir e interpretar mensagens que permitam a construção da
figura geométrica sem que esta esteja à vista. Para resolver esse tipo de
problema, os alunos devem explicitar
os saberes que já têm sobre figuras
geométricas, testar procedimentos de
construção, antecipar novas relações e
propriedades e verificar se são generalizáveis a um conjunto de figuras, além
de apropriarem-se de um vocabulário
específico e registrar conclusões.
Leia na próxima página a descrição
das figuras geométricas que compõem
as cartas do jogo Mensagem com figuras, que estão no anexo deste caderno, na página 59.
2º BIMESTRE
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CARACTERÍSTICAS DA FIGURA

1

Quadrado ABCD com lados de 2 centímetros.

2

Retângulo com vértices A, B, C, D. Os lados AB e CD têm 2 centímetros cada um e os lados AD e BC,
3 centímetros.

3

Quadrado ABCD com lados de 2 centímetros – com um quadrante de circunferência partindo do vértice A e
terminando no vértice C.

4

Quadrado ABCD com lados de 2 centímetros – com um quadrante de circunferência partindo do vértice B e
terminando no vértice D.

5

Quadrado ABCD com lados de 2 centímetros – com uma circunferência inscrita.

6

Quadrado ABCD com lados de 2 centímetros – com uma diagonal partindo do vértice A e terminando no vértice C.

7

Quadrado ABCD com lados de 2 centímetros – com uma diagonal partindo do vértice B e terminando no vértice D.

8

Retângulo com vértices A, B, C, D. Os lados AB e CD têm 2 centímetros cada um e os lados AD e BC,
3 centímetros – com uma diagonal partindo do vértice A e terminando no vértice C.

9

Quadrado ABCD com lados de 2 centímetros – com diagonais AC e BD.

10

Retângulo com vértices A, B, C, D. Os lados AB e CD têm 2 centímetros cada um e os lados AD e BC,
3 centímetros – com diagonais AC e BD.

11

Retângulo com vértices A, B, C, D. Os lados AB e CD têm 2 centímetros cada um e os lados AD e BC, 3 centímetros
– com linha reta partindo do ponto médio do lado AD (ponto m) e chegando ao ponto médio do lado BC (ponto n).

12

Retângulo com vértices A, B, C, D. Os lados AB e CD têm 2 centímetros cada um e os lados AD e BC, 3 centímetros – com linha reta partindo do ponto médio do lado AD (ponto m) e chegando ao ponto médio do lado BC (ponto
n) mais uma linha perpendicular à reta mn ligando o ponto médio da reta mn ao ponto médio do lado DC (ponto o).

13

Retângulo com vértices A, B, C, D. Os lados AB e CD têm 2 centímetros cada um e os lados AD e BC, 3 centímetros – com linha reta partindo do ponto médio do lado AD (ponto m) e chegando ao ponto médio do lado BC (ponto
n) mais uma linha perpendicular à reta mn ligando o ponto médio da reta mn ao ponto médio do lado AB (ponto o).

14

Retângulo com vértices A, B, C, D. Os lados AB e CD têm 2 centímetros cada um e os lados AD e BC,
3 centímetros – com linha reta partindo do ponto médio do lado AB (ponto m) e chegando ao ponto médio
do lado DC (ponto n) mais uma linha perpendicular à reta mn ligando o ponto médio da reta mn ao ponto
médio do lado AD (ponto o).

15

Retângulo com vértices A, B, C, D. Os lados AB e CD têm 2 centímetros cada um e os lados AD e BC, 3 centímetros – com linha reta partindo do ponto médio do lado AB (ponto m) e chegando ao ponto médio do lado DC
(ponto n) mais uma linha perpendicular à reta mn ligando o ponto médio da reta mn ao ponto médio do lado BC
(ponto o) e outra linha ligando o vértice B ao ponto n.

16

Retângulo com vértices A, B, C, D. Os lados AB e CD têm 2 centímetros cada um e os lados AD e BC,
3 centímetros – com linha reta partindo do ponto médio do lado AB (ponto m) e chegando ao ponto médio
do lado DC (ponto n) mais uma linha perpendicular à reta mn ligando o ponto médio da reta mn ao ponto
médio do lado AD (ponto o) e outra linha ligando o vértice A ao ponto n.
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Esta sequência didática foi pensada
com o propósito de contextualizar situações de exploração, produção e socialização de conhecimentos nas quais
entre em jogo um modo de pensar
geométrico. Trabalhar com a produção
e interpretação de mensagens descrevendo figuras geométricas favorece a
apropriação desse tipo de raciocínio,
pois leva a explicitar características e

se apoiar em relações e propriedades
para fazer referência, com exatidão, a
uma figura ou reproduzi-la com base
em instruções escritas.
As figuras que compõem as cartas
do jogo foram escolhidas com base
nesses critérios. Você vai notar que há
vários pares de figuras que se distinguem por apenas um elemento: a medida de dois dos lados é o que diferencia

quadrados de retângulos; a orientação
de uma linha diagonal diferencia dois
quadrados (ou dois retângulos), o uso
de outra linha divisória, e assim por
diante. A intenção é dar sentido ao
uso de uma linguagem cada vez mais
clara e precisa para descrever as figuras. Como essa linguagem é permeada
pelo conhecimento geométrico, dominá-la significa avançar no saber.

cisam escrever as mensagens. Nesse
momento, discuta com os alunos o que
pode ser escrito na mensagem. Para
isso você pode desenhar no quadro a
figura da página seguinte (que não faz
parte do jogo) e propor que elaborem
coletivamente mensagens que poderiam descrevê-la. Anote todas as suges-

tões no quadro.
Após a produção das mensagens,
tampe a figura com cartolina ou papel
Kraft e problematize, com os alunos,
as mensagens que foram construídas
pelo grupo. Por exemplo: dois quadrados com um X dentro. Num caso como
esse, você pode desenhar dois quadrados independentes, cada qual com um
pequeno x num dos cantos e perguntar
se é possível fazer um desenho como
esse ao ler a mensagem – no caso, é.
Outra mensagem: um retângulo dividido em duas partes e cada parte em
quatro partes. Nesse caso, desenhe o
retângulo dividido em duas partes que
não sejam iguais e, em vez de traçar
diagonais, divida cada parte com linhas
perpendiculares aos lados.
Após problematizar as mensagens
produzindo construções que exploram
o que há de vago e impreciso em cada
uma delas, retire o papel que cobria a
figura que você havia desenhado originalmente e discuta com os alunos o que
é necessário informar na mensagem
para que quem a leia possa reconstruí-la
fielmente – explicitar como o retângulo
havia sido dividido, com uma linha que
partia do meio exato (ponto médio) da
base e do lado paralelo a ela; e explicitar
que as linhas que dividem os quadrados
resultantes em quatro partes unem vértices opostos, ou seja, são diagonais.
Para a aula seguinte, avise a turma
que haverá uma prévia do jogo. Uma
boa combinação para o início do jogo
é atribuir a carta 1 para os grupos A e
a 2 para os grupos B. Isso permite que

pág. 26

Uma boa maneira de começar o trabalho é fazer uma leitura coletiva das
regras do jogo e discuti-las com os alunos. Explique que cada grupo A é parceiro de um grupo B, mas que um grupo
não pode, de maneira alguma, contar
para o parceiro qual figura recebeu do
professor. É para isso que todos pre-
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os alunos retomem os conhecimentos
prévios sobre quadrados e retângulos,
o que os aproxima (quatro lados, lados
opostos paralelos, quatro ângulos retos) e o que os diferencia (no quadrado,

todos os lados são iguais e, no retângulo, a única exigência é que os lados
opostos sejam iguais). Lembrando que
o quadrado é um caso especial dentre
os retângulos.

págs. 26 e 27

a)
Carta 1
A figura tem quatro lados iguais, com 2 centímetros cada um e todos os ângulos iguais
(ou com quatro ângulos de 90 graus ou com
quatro ângulos retos).
OU
Carta 2
A figura tem dois pares de lados iguais, os lados paralelos (ou opostos) são iguais, e todos
os ângulos são iguais também (ou com quatro
ângulos de 90 graus, ou com quatro ângulos
retos).
Carta 1

A

A

B

D

C
D

1 Na hora da socialização das respostas,
é importante que cada grupo conte qual
carta recebeu, o grupo parceiro mostre a
mensagem recebida e todos verifiquem
se o desenho produzido corresponde à
figura da carta. Para ajudar nesse processo, é muito valioso que o restante da
sala atue como assembleia, ajudando a
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Carta 2

B

C

avaliar se eventuais imprecisões no desenho se devem a uma falha na mensagem
ou na interpretação dela. Imprecisões
podem levar a outros desenhos, como
losangos ou trapézios. Ao final, verifique
com todos se ainda restam dúvidas sobre as regras do jogo e, também, liste o
que é essencial ser dito em cada mensa-

gem. Combine que a pontuação começa
a valer a partir da próxima partida, agora
que todos já conhecem o jogo e tiveram
a experiência de ler e interpretar as mensagens produzidas no teste.
Para a próxima aula, duas cartas interessantes para avançar no jogo são
a 6 e a 7.

MENSAGEM COM FIGURAS - CADERNO DO PROFESSOR
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a)
Carta 6
A figura tem quatro lados iguais, assim como
os ângulos (ou com quatro ângulos de 90
graus, ou com quatro ângulos retos) e uma
linha diagonal ligando o vértice A ao vértice C.
OU
Carta 7
A figura tem quatro lados iguais, assim como
os ângulos (ou com quatro ângulos de 90
graus, ou com quatro ângulos retos), com uma
linha diagonal ligando o vértice B ao vértice D.
Carta 6

Carta 7

A

B

A

B

D

C

D

C

2 Na socialização das respostas, vale
a pena manter o mesmo funcionamento do trabalho: grupos emissor e receptor conversam e a sala atua como
assembleia, para definir a atribuição
dos pontos. Informações imprecisas
podem levar a outros quadriláteros, a
dois triângulos independentes ou formando outra figura, ou a outras posições da linha (com orientação oblíqua
mas sem tocar no vértice, com orientação paralela a um dos lados etc.).

Ao final, é importante conversar com
os alunos sobre o que diferenciava as figuras (apenas a orientação da diagonal)
e listar com eles quais são as formas
possíveis de dar essa informação.
Para a próxima partida (na atividade
4), duas cartas interessantes são a 9
e a 10.

Kauane Santana
EM Maria Constância Moraes de Carvalho
2º BIMESTRE
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JOSÉ

JÚLIA

Sim, José e Júlia estão corretos: o quadrado tem todos os lados iguais
(e também os ângulos iguais, com 90º) e o retângulo tem todos os
ângulos retos (90º).

A linha que une dois ângulos opostos, no quadrado e no retângulo,
recebe o nome de diagonal.
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3 Este é o momento de os alunos
ampliarem os conhecimentos sobre
quadrados e retângulos, com suas semelhanças (quatro lados, lados opostos paralelos, quatro ângulos retos) e
diferenças (no quadrado, todos os lados são iguais e, no retângulo, a única
exigência é que os lados opostos sejam
iguais). Tudo para poder ter mais infomações na hora de redigir as mensagens para participar do jogo. Vale lembrar a tuma que o quadrado é um caso
especial entre os retângulos.

MENSAGEM COM FIGURAS - CADERNO DO PROFESSOR
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a)
Carta 9
A figura tem quatro lados iguais com 2 centímetros cada um e linhas diagonais AC e BD.
Ou seja, é um quadrado com as duas diagonais marcadas.
OU
Carta 10
A figura tem dois pares de lados iguais, os lados paralelos (ou opostos) são iguais, e todos
os ângulos são iguais também (ou com quatro
ângulos de 90 graus, ou com quatro ângulos
retos). Ou seja, é um retângulo com as duas
diagonais marcadas.
Carta 9

A

A

B

D

C
D

4 Ao longo da partida, oriente os alunos a consultar novamente o quadro
da atividade 3 para elaborar a mensagem, de forma que eles possam, aos
poucos, dar sentido ao vocabulário
geométrico e usá-lo com propriedade.
O quadro da sequência didática sobre
triângulos, do caderno do primeiro
bimestre, também é uma fonte importante de consulta. Por isso, caso você
note que os alunos estão vendo primeiro os triângulos internos da figura,
oriente-os a consultar o caderno anterior e a utilizar as informações ali contidas na elaboração da mensagem.
Imprecisões nas mensagens podem levar a outras figuras, diferentes
das mostradas acima. Nesse caso, é

Carta 10

B

C

importante discutir os problemas na
hora de conferir os resultados.
Após a socialização das respostas,
em que os grupos emissor e receptor conversam e a sala atua como
assembleia para definir a pontuação,
fale com os alunos sobre o detalhe
que diferencia as figuras (as linhas
externas compõem um quadrado ou
um retângulo), pergunte quem vê primeiro o quadrado (ou o retângulo) ao
analisar as figuras e quem vê primeiro
o interior (os triângulos).
Anote a pontuação dos grupos e
avise-os que logo vai acontecer a última rodada da primeira partida. Duas
cartas interessantes para avançar no
jogo são a 8 e a 10.

Isabela Bispo Conceição
EM Lagoa do Abaeté

2º BIMESTRE
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5 Para orientar a conversa, você pode
fazer perguntas como as seguintes:
• Que informações precisamos dar
para que o grupo que recebe nossa mensagem saiba se o formato
externo da figura é um quadrado
ou um retângulo? Se informamos só
o número de lados, é preciso dizer que
os ângulos são retos; do contrário, o resultado pode ser um losango. Também
é preciso informar o tamanho dos lados:
se são todos iguais ou apenas os lados

opostos (ou paralelos). Também é preciso informar o nome da figura – quadrado
ou retângulo – já que, como os alunos
estudaram na atividade 3, todos os quadrados compartilham de um conjunto de
características (lados iguais e ângulos
iguais, de 90º), e os retângulos também
(lados opostos, ou paralelos, iguais e ângulos iguais, de 90º).
• Se vamos começar explicando o
desenho interno da figura, formado
por triângulos, o que dizer para que

quem recebe a mensagem organize
esses triângulos? Como esses triângulos se encontram: se estão grudados
pelo lado maior, se são quatro triângulos
unidos pelo vértice em que há o ângulo
reto. Teste no quadro como ficaria a figura composta por quatro triângulos retângulos unidos por outro vértice: forma o
desenho de um catavento.
• Se vamos dizer na mensagem que
há uma linha no interior da figura, o
que precisamos dizer para o outro
grupo acertar o tamanho da linha?
Além disso, como saber em que direção essa linha está desenhada? É
preciso dizer que ela começa num determinado vértice e vai até outro – só
assim fica claro onde a linha começa e
qual sua direção.

pág. 30
a)
Carta 8
A figura tem dois pares de lados iguais, os lados paralelos (ou opostos) são iguais, e todos
os ângulos são iguais também (ou com quatro
ângulos de 90 graus, ou com quatro ângulos
retos). Uma linha diagonal liga os vértices A e
C. Também é possível dizer que são dois triângulos retângulos ADC e ABC unidos pelo lado AC.
OU
A

Carta 8

B

A

Carta 10

B

Carta 10
A figura tem dois pares de lados iguais, os lados paralelos (ou opostos) são iguais, e todos
os ângulos são iguais também (ou com quatro
ângulos de 90 graus, ou com quatro ângulos
retos). Ou seja, é um retângulo com as duas

D

C

6 Após a socialização das respostas,
em que os grupos emissor e receptor
conversam, e a sala atua como assembleia, é importante verificar se o quadro
da atividade 3 e o registro da 5 ajudaram a resolver os desafios propostos.
Avalie como está progredindo o
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D

C

aprendizado: se você tiver alunos ainda
com dificuldade para resolver os desafios, proponha novas rodadas com as
cartas 6 e 10. Caso considere que todos já se apropriaram dos saberes em
questão – características que definem
quadrados e retângulos, elementos de

diagonais marcadas.

um quadrilátero (lados e vértices), orientação da linha diagonal, linha diagonal
dividindo o quadrado ou retângulo em
triângulos retângulos – e conseguem
falar deles, mesmo que ainda usem termos coloquiais para isso, é um bom momento para avançar para a atividade 7.

MENSAGEM COM FIGURAS - CADERNO DO PROFESSOR

A
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B

m

D

n

11

C

Faltou informar que os dois retângulos compõem um único retângulo, já que é possível seguir a mensagem e obter dois retângulos independentes. Se a posição da
carta for invertida, o lado de cima e o de baixo trocam de lugar, por isso usar em
cima e embaixo não é seguro na mensagem que descreve uma figura geométrica.

7 Na socialização das respostas, é
interessante deixar que os alunos expressem opiniões. Comande o debate
para que eles cheguem à conclusão
de que é preciso ou informar que os
dois retângulos formam um único retângulo, maior, ou que o lado de cima
de um dos retângulos é o lado de baixo do outro e que as expressões “bem

em cima”, e “lado de cima” e “lado de
baixo” permitem diferentes interpretações. Vale a pena discutir outras que
levem a enganos, como horizontal e
vertical, esquerda e direita – todas
sujeitas a se inverter, a depender da
posição da carta. Construa coletivamente uma lista dessas expressões e
deixe-a como fonte de consulta para o

grupo. Por fim, é importante discutir
as expressões que não deixam margem para dúvida, como nomear os
vértices com a letra que está ao lado
deles e usar expressões da linguagem
geométrica, como as apresentadas
no quadro da atividade 3, bem como
incentivar os alunos a consultar esse
quadro nas futuras partidas.

pendente do contexto do jogo.
Em propostas como esta, o ideal
é possibilitar o máximo de troca de
ideias entre a turma, problematizando
as dúvidas antes de validar o acerto ou
o erro. Um bom encaminhamento é, ao
final da troca de ideias, pedir que todos consultem o quadro da atividade 3,

para que eles mesmos possam, agora,
corrigir a atividade 8.
Caso observe muitas dúvidas no grupo, proponha nova rodada do jogo, com
as mesmas cartas utilizadas até aqui,
orientando os alunos a consultar o quadro da atividade 3 para escrever a mensagem e também para produzir as figuras com base nas mensagens recebidas.
Quando notar que o grupo está seguro, é hora de partir para novas rodadas. Uma boa combinação são as
cartas 12 e 13.

pág. 31

F
V
V
F
V
V

8 O objetivo desta tarefa é sistematizar
o conjunto de conhecimentos sobre
quadrados e retângulos que os estudantes utilizaram nas situações de jogo
propostas até aqui. Como esta atividade
pede que analisem a validade das afirmações, os alunos têm a oportunidade
de lidar com os saberes de forma inde-
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a)
Carta 12
A figura tem dois pares de lados iguais, os lados paralelos (ou opostos) são iguais, e todos
os ângulos são iguais também (ou com quatro
ângulos de 90 graus, ou com quatro ângulos
retos). Uma linha reta parte de um ponto exatamente na metade do lado AD e chega a um
ponto exatamente na metade do lado BC. Ou
seja, é um retângulo dividido ao meio em dois
retângulos. O retângulo mnCD está dividido por
uma linha perpendicular que sai da metade do
lado mn e chega à metade do lado DC, o ponto
o. O resultado final é um retângulo maior dividido em três retângulos, dois deles iguais.
OU
Carta 13
Carta 12

A

A figura tem dois pares de lados iguais, os la-

Carta 13
B

A

o

B

dos paralelos (ou opostos) são iguais, e todos
os ângulos são iguais também (ou com quatro
ângulos de 90 graus, ou com quatro ângulos
retos). Uma linha reta parte do ponto médio do

m

n

m

n

lado AD (ponto m) e chega ao ponto médio do
lado BC (ponto n). Uma linha perpendicular à
reta mn liga o ponto médio da reta mn ao ponto

D

o

C

médio do lado AB (ponto o). Ou seja, é um retânD

C

gulo com uma linha partindo de um ponto exatamente na metade do lado AD e chegando a um
ponto exatamente na metade do lado BC. Com

9 Após a socialização das respostas,
em que os grupos emissor e receptor
conversam e a sala atua como assembleia, é importante verificar com os alunos se a discussão da atividade 7 ajuda

a resolver desafios como os apresentados nessa parte da disputa.
Caso todos estejam seguros, uma
boa combinação para prosseguir no
jogo são as cartas 14 e 15.

isso, obtém-se um retângulo dividido ao meio
em dois retângulos. O retângulo ABnm tem uma
linha que sai da metade do lado AB e chega à
metade do lado mn. O resultado é um retângulo
dividido em três retângulos, dois deles iguais.

Letícia de Jesus dos Santos
EM Baha’i
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a)
Carta 14
A figura tem dois pares de lados iguais, os lados paralelos (ou opostos) são iguais, e todos
os ângulos são iguais também (ou com quatro
ângulos de 90 graus, ou com quatro ângulos
retos). É um retângulo com uma linha reta que
parte do ponto médio do lado AB (ponto m) e
chega ao ponto médio do lado DC (ponto n)
mais uma linha perpendicular à reta mn ligando o ponto médio da reta mn ao ponto médio
do lado AD (ponto o).
OU

Carta 14
A

m

Carta 15

Carta 15
B

A

m

A figura tem dois pares de lados iguais, os laB

dos paralelos (ou opostos) são iguais, e todos
os ângulos são iguais também (ou com quatro
ângulos de 90 graus, ou com quatro ângulos

o

o

retos). É um retângulo com uma linha reta que
parte do ponto médio do lado AB (ponto m) e
chega ao ponto médio do lado DC (ponto n)
mais uma linha perpendicular à reta mn ligando

D

n

C

D

n

C

o ponto médio da reta mn ao ponto médio do
lado BC (ponto o) e outra linha ligando o vértice
B ao ponto n.

10 Após a socialização das respostas,
em que os grupos emissor e receptor
conversam e a sala atua como assembleia, é interessante discutir com os
alunos o que diferencia as duas cartas:
• Até que ponto elas são iguais e
qual é o elemento diferente? A diagonal Bn, na carta 15.
• Como inserir uma diagonal na

carta 14 de forma diferente da
diagonal da carta 15? Ligando, por
exemplo, os pontos C e m – mas também B e D, A e C, A e n, D e m.
Avalie como está progredindo o
aprendizado dos alunos até este momento. Se ainda houver dificuldades
na compreensão das tarefas, proponha
nova rodada com as cartas 12 e 14.
2º BIMESTRE
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Os alunos devem responder que se trata de uma mensagem eficiente,
já que ela permite a reconstrução da figura.

11 A proposta desta atividade é proporcionar aos alunos uma situação de
análise de mensagem. É interessante dividi-la em duas partes: primeiro
perguntar qual a avaliação dos alunos
sobre a mensagem, se acham que vai
funcionar ou não, anotar as respostas

e propor que testem as instruções fazendo o desenho. Afinal, fazer boas
previsões é um indicador de aprendizagens realizadas. Por isso, utilize a atividade para avaliar como a turma está
avançando. Se houver muitas dúvidas,
proponha novas rodadas do jogo.

pág. 33

Semelhança: em ambas as cartas, o exterior da figura é formado por
um quadrado.
Diferença: na carta 3 há uma parte de um círculo desenhado no interior
da figura. Na carta 5 há um circulo inteiro dentro do quadrado.

12 Esta atividade finaliza o percurso
proposto. Veja como os alunos se
saem ao executá-la. Caso note que
ainda há dúvidas, proponha outras
questões iguais a esta, em que eles
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possam apontar semelhanças e diferenças entre pares de cartas do jogo
Mensagem com figuras. Você pode
usar todos os pares de cartas indicados nas rodadas.
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cálculo de perímetro
pág. 34

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS

metro como medida de contorno de
uma figura ou superfície.

• Resolvam problemas que envolvem
o cálculo de perímetro, desenvolvendo
estratégias adequadas para isso.
• Avancem na compreensão de perí-

• Perímetro de figuras geométricas.

CONTEÚDO

TEMPO ESTIMADO
• Cinco aulas.

Esta sequência didática foi pensada com o propósito de apresentar as
primeiras noções de perímetro e área
de uma superfície. Para isso, várias estratégias de medição do contorno de
figuras são utilizadas. Primeiro, com o
apoio da malha quadriculada. Depois,
com o uso da régua. E, por fim, antecipando a medida necessária para obter
um determinado perímetro a fim de utilizá-la na construção de figuras.
É comum os estudantes demonstrarem certa confusão entre as noções
de área e perímetro. Possivelmente,
um dos fatores que contribuem para
isso é que ambos podem ser calculados com base nos mesmos dados: os
comprimentos dos lados. Da mesma
forma, algumas dessas dificuldades
podem ser atribuídas, pelo menos em
parte, a um tratamento escolar pouco
articulado entre esses conceitos. É
frequente que primeiro se proponha
o cálculo de perímetros e só depois
o cálculo de áreas, sem apresentar situações que permitam vincular essas
medidas ou discutir se o aumento no
perímetro deriva necessariamente em
um aumento da área, situação que só
pode ser generalizada no caso de polígonos regulares.
Perímetro é um conceito que diz
respeito à medida do contorno de uma
figura ou superfície. É um conhecimento importante na geometria – possibilitando uma nova forma de abordar e
comparar figuras geométricas. Para
que as atividades tenham sentido, é
necessário retomar o trabalho realizado em relação às propriedades das figuras, como a congruência dos lados,
discutindo relações entre forma e perímetro. Assim, articula-se o trabalho de
geometria com o de medidas.
2º BIMESTRE
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págs. 35 e 36

ATENÇÃO
As páginas reproduzidas do caderno do
aluno estão reduzidas.
Portanto, as figuras
desta sequência didática não correspondem
ao tamanho original.

16 centímetros

28 centímetros

1 Esta atividade tem como propósito
criar um contexto adequado para que
os alunos aprendam a calcular o perímetro de figuras usando a malha quadriculada e apoiando-se na contagem
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16 centímetros

48 centímetros

dos quadradinhos do contorno. É um
procedimento simples, que requer apenas um controle por parte de quem
calcula. Por exemplo, marcar o início
ou riscar cada quadradinho contado,

24 centímetros

36 centímetros

para não repetir duas vezes nenhum
deles. Esses procedimentos pessoais
de controle são um item importante a
discutir com a turma no momento da
socialização dos resultados.

CÁLCULO DE PERÍMETRO - CADERNO DO PROFESSOR
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7 metros

3 metros

20 metros.

2 O objetivo desta atividade é convidar
os alunos a refletir sobre um uso cotidiano do conceito de perímetro, resolvendo um problema em que essa ideia
está envolvida. O trabalho pessoal e a
troca de ideias no momento da sistematização vão permitir que os alunos abordem as ideias mostradas no quadro da
página anterior, que apresenta o conceito de perímetro, de forma muito mais
reflexiva. Para auxiliá-los nesse processo, procure investir tempo na socialização, pedindo que alguns estudantes
expliquem para os colegas como pensaram para resolver a questão e utilizem o quadro ou o tampo das carteiras
– fazendo de conta que ele representa a
superfície do solário – para demonstrar
os procedimentos, se preciso.

pág. 37

3 O propósito desta atividade é que
seus alunos antecipem – mesmo que primeiro seja necessário uma boa dose de
experimentação e autocorreção – qual
tamanho pode ter cada um dos lados da
figura a fim de que o perímetro seja exa-

tamente 20 centímetros. Esse percurso
de cada aluno na resolução deve ser
compartilhado no momento da socialização. Caso note que alguns apresentaram dificuldade, proponha outras atividades como essa, na malha quadriculada.

Reijanei Vitol
EM Coração de Jesus
2º BIMESTRE
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20 centímetros

36 centímetros

12 centímetros

20 centímetros

28 centímetros

4 Esta atividade cria um contexto adequado para que os alunos sistematizem
o procedimento de calcular o perímetro
de figuras com o uso da régua (aqui, a
página do caderno do aluno está reduzida). Trata-se, também, de um procedimento simples, mas que exige atenção.
Além do controle sobre quais lados já
foram medidos, para que as medidas
sejam exatas é preciso que o aluno posicione o zero da régua exatamente no
início de cada lado. Por isso, é importante socializar os percursos pessoais de
resolução. Se notar que há alunos com
dificuldade no uso da régua, construa
uma lista coletiva de dicas para esse
manejo e proponha novas medições.

pág. 38

Sim
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5 O objetivo desta atividade é que os
alunos considerem a informação do retângulo e estabeleçam relações entre
as figuras para analisar o que acontece
com o perímetro nas diferentes variações. Por exemplo, é possível saber
que o perímetro da figura 2 é maior que
o do retângulo da figura 1 e que as laterais inclinadas têm comprimento maior
que as do retângulo. Uma discussão
interessante pode envolver a comparação entre o retângulo e a figura 5; para
alguns alunos pode ser uma surpresa
que os perímetros sejam iguais.
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João, porque o perímetro é igual nas duas figuras, medindo 11 centímetros.
O perímetro é igual nas duas figuras, medindo 26 centímetros.

6 A intenção aqui é aprofundar a discussão iniciada na atividade anterior.
Os dois pares de figuras desafiam o
senso comum, que alia uma área maior
a um perímetro maior. Aponte, na socialização, que cada par de figuras
tem os mesmos lados, ainda que em
orientações opostas: no primeiro par, o
vértice agudo está orientado para fora
em um polígono e para dentro no outro,
mas os lados que compõem as duas
figuras são iguais; no segundo, três lados formam uma saliência na figura à
esquerda e uma reentrância na figura à
direita. Como no cálculo do perímetro
interessa apenas a medida dos lados,
é possível ter figuras com o mesmo perímetro que pareçam, à primeira vista,
menores que outras (em área).

pág. 39

Sim. As figuras a e b na atividade 1 e a e c na atividade 4 têm o mesmo perímetro (16 e 20 centímetros, respectivamente). A figura f da atividade 1 e a d
da atividade 4 também têm o mesmo perímetro (36 centímetros). Na atividade
5 também há figuras com perímetro idêntico. E os dois pares de figuras da
atividade 6 têm perímetro igual (24 e 16 centímetros, respectivamente).
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8 O objetivo desta atividade é convidar
os alunos a utilizar as discussões propostas para criar seu par de figuras
com perímetro igual. Ela também é uma
excelente ocasião para avaliar o processo de aprendizagem dos alunos nas
propostas desta sequência didática. Por

isso, observe como os estudantes estão
fazendo para construir o par de figuras
diferentes, porém com igual perímetro.
Caso apareçam muitas dúvidas,
proponha outras atividades como esta:
desenhar figuras com perímetro maior
ou menor que determinada medida,

7 Agora, o propósito é discutir que é
possível compor muitas figuras com o
mesmo perímetro. Pode ser que alguns
alunos já tenham notado essa coincidência de medidas nas socializações
anteriores. Nesse caso, vale retomar o
fato de que eles já haviam observado
isso anteriormente.

desenhar novos pares de figuras com
perímetro igual, retomar as figuras
com perímetro igual identificadas nas
atividades 1, 4, 5 e 6. Um bom caminho é pedir que todos observem o que
essas figuras têm de igual e diferente
– pode ser mais fácil que eles componham duas figuras com o mesmo perímetro se variarem a medida dos lados,
controlando apenas que a soma final
seja a desejada. Quando notar que já
transitam com facilidade em propostas
como essa, é hora de seguir para a
atividade 9, que convida a novas reflexões e sistematizações.
2º BIMESTRE
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Julia Sant’anna dos Santos
EM Maria Constância Moraes de Carvalho
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As figuras têm a mesma forma, mas a primeira é maior que a segunda, que
é maior que a terceira. Por isso, os perímetros e as áreas são diferentes.

Os lados da figura B têm o dobro do tamanho dos lados da figura C.

Os lados da figura A têm o triplo do tamanho dos lados da figura C.

O perímetro da figura B tem 28 centímetros e o da figura A tem 42 centímetros.

O perímetro da figura B tem o dobro do tamanho da figura C, portanto basta
multiplicar 14 por 2. O perímetro da figura A tem o triplo do tamanho da figura
C, portanto basta multiplicar 14 por 3.

9 A meta é estabelecer relações sobre
o cálculo do perímetro de figuras com
a mesma forma, mas com medidas
diferentes. Para isso, é preciso descobrir qual a relação entre as medidas
dos lados de cada figura. No item a),
espera-se que os alunos indiquem no
que se parecem as figuras (todas têm
a mesma forma) e no que diferem (a
medida dos lados é diferente).
Nos itens b) e c), a proposta é que
os alunos descubram que relação exis-

te entre o tamanho dos lados de cada
figura (no caso, o dobro e o triplo). O
item d) é um convite para que eles explicitem o caminho que trilharam para
encontrar essas regularidades – como
a resposta é pessoal, vale a pena dedicar tempo a ela na socialização dos
resultados. E os itens e) e f) são um
convite para analisar qual operação
matemática permite descrever a regularidade que se estabelece entre os
lados das figuras: a multiplicação.

Graziele dos Santos da Silva
EM Parque São Cristóvão
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Sim. Se os lados do quadrado são todos iguais e foram dobrados,
o perímetro, que é a soma desses lados, também dobra.

O perímetro do novo quadrado será a metade do perímetro
do quadrado original.

É preciso tirar um segmento da medida de dois lados para formar o par
de lados opostos do retângulo e somar esse segmento na medida de
cada um dos outros lados para formar o segundo par de lados opostos.

10 O propósito dos itens a) e b) é
estabelecer relações entre uma das
regularidades de um quadrado (ter lados iguais) e o cálculo do perímetro

(a soma dos lados). Assim, qualquer
transformação nos lados do quadrado
(dividir por dois, dobrar, triplicar etc.)
acarreta um efeito igual no perímetro,

que será reduzido à metade, duplicado
ou triplicado, respectivamente. Explore
essa relação na discussão, inclusive
desenhando figuras geométricas no
quadro, sempre que preciso.
Já o item c) sistematiza as questões
apontadas na atividade 7 ao propor um
novo problema que contextualiza a reflexão sobre o que é necessário controlar
para obter duas figuras diferentes com
o mesmo perímetro (a soma total dos
lados tem de permanecer a mesma) e o
que é preciso modificar para obter uma
nova figura com o mesmo perímetro.
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Este quadro estabelece relações
com outros usos da ideia de perímetro. Você pode propor que os alunos,
em duplas ou em grupos, usem a fita
métrica para medir o perímetro cefálico uns dos outros.
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carnaval em gráficos
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INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Interpretem informações apresentadas em gráficos de barra, de coluna,
de setor e de linhas.
• Aprendam a analisar o uso desse instrumento de organização da informação.

• Saibam organizar dados numéricos.

CONTEÚDOS

• Gráficos de barra, de coluna, de setor
e de linhas.

TEMPO ESTIMADO
• Cinco aulas.

A leitura de informações organizadas
na forma de representações matemáticas de uso frequente, como gráficos e
tabelas, é uma das habilidades que distinguem uma pessoa alfabetizada funcionalmente. Por meio dela é possível acessar criticamente dados e tendências da
nossa sociedade, posicionar-se e acompanhar questões de interesse coletivo.
Esta sequência didática contribui para
esse percurso de aprendizagens ao propor situações em que os alunos devem
interpretar dados organizados em gráficos de barras, de coluna, de setor e de
linhas, analisá-los criticamente e utilizar
essa forma de tratamento da informação
para organizar informações numéricas.
As atividades foram pensadas com
o propósito de contextualizar situações de leitura, interpretação, análise
crítica e produção de gráficos de colunas e de setor. O tema dos dados
apresentados é bem conhecido de
todos – o Carnaval. Em torno dele se
organiza um percurso que parte da
leitura de gráficos para a análise das
decisões tomadas ao construí-los e o
tipo de conclusão que cada jeito de
tratar a informação oferece ao leitor.
Ao final da sequência, os alunos vão
coletar informações sobre o Carnaval
e escolher maneiras de tratá-las e organizá-las em forma de gráficos.
2º BIMESTRE
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Como a maioria das respostas está nas colunas da ótima e da boa, a avaliação
da qualidade do acarajé vendido no Carnaval de 2015 foi muito boa.

A quantidade de respostas.

Os tipos de respostas (no caso, a avaliação do acarajé).

Resposta pessoal, mas deve incluir alguma referência à avaliação desta
iguaria baiana, o acarajé.

1 Esta atividade é uma boa forma de
avaliar os conhecimentos prévios dos
alunos na leitura de gráficos. Por isso,
a indicação de que resolvam as questões sozinhos. No momento da socialização, é interessante ouvir primeiro
todas as respostas, antes de validar as
corretas, pois isso permite mapear me-
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lhor as necessidades da turma.
O item a) refere-se à qualidade da informação veiculada pelo gráfico. Caso
muitos alunos não cheguem à informação de que os turistas avaliam os acarajés como sendo de grande qualidade
(já que a maioria das respostas está entre ótima e boa), é oportuno substituir a

discussão dos itens b), c) e d) por uma
leitura guiada do gráfico. Comente com
eles que um gráfico sempre relaciona
informações de duas naturezas diferentes e convide-os a descobrir quais
são as informações que esse gráfico
relaciona. Para isso, você pode fazer
perguntas como as seguintes:
• Do lado esquerdo tem uma linha
vertical numerada. Como esses números aumentam? De 50 em 50.
• E as colunas? Vocês acham que
têm relação com esses números?
Que tipo de relação? Vale lembrar
que, no enunciado, é possível saber
que o gráfico foi feito com base em
850 entrevistas.
• Vamos ver se as colunas somadas dão 850? Some o valor aproximado das colunas e verifique com os
alunos que o valor aproximado dessa
adição é 850.
• Por que será que tem uma coluna
em cima das palavras ótima, boa,
regular etc.? São os tipos de resposta? Sim. Então vejam. Esse gráfico relaciona dois grupos de informações: número de respostas e tipos de resposta.
Se isso não for necessário e o grupo
tenha ido bem no item a), siga para os
demais e considere as atividades 2, 3
e 4 apenas como retomada de saberes
já construídos pelos seus alunos.
Caso você tenha feito a leitura guiada do gráfico para ajudar os alunos a
entrar nesse tema de estudo, considere as atividades 2, 3 e 4 como oportunidade de organização e sistematização de novos saberes e, por isso, será
necessário dedicar mais tempo a elas.

CARNAVAL EM GRÁFICOS - CADERNO DO PROFESSOR
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2 O propósito desta atividade é ajudar
as crianças a começar a relativizar o
formato do gráfico, pois não há uma
única opção para a organização da informação. O que existe, na verdade, é
uma escolha, uma forma de tratamento de um dado da realidade. Pedir que
observem o que muda de um gráfico
para o outro – alguns alunos costumam
dizer simplesmente que o de barras é o
de colunas deitado – permite que eles
compreendam o que permanece: ainda
que em ordem inversa, os eixos são
os mesmos e em ambos os gráficos
relaciona-se a quantidade de respostas
com categorias de resposta.
Na socialização dos resultados, estimule a troca de ideias, liste as semelhanças e diferenças e ouça as justificativas pessoais.

O número de respostas encontra-se organizado no eixo vertical do gráfico
de colunas e no eixo horizontal do gráfico de barras. Os tipos de resposta
estão distribuídos no eixo horizontal do gráfico de colunas e no vertical do

Isabel Cristina Silva Cunha
EM Irmã Dulce

gráfico de barras.
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3 Esta atividade convida o aluno a fazer uma relação entre a forma como
os dados estão organizados numa tabela e o gráfico produzido com base
nela. Na socialização dos resultados,
é interessante explorar o gráfico com
os alunos, perguntando por que os valores estão organizados de 50 em 50.
Para isso, você pode utilizar perguntas
como as seguintes: “E se fosse de
1 em 1, o gráfico caberia na folha?”;
“Meçam quantos centímetros separam
cada número. Isso significa que essa
quantidade de centímetros vale 50 respostas. Se cada centímetro valesse 1,
de que tamanho teria que ser a folha
para caber esse gráfico?”; e “E se valesse 10?”.
Com base nessa troca de ideias, explique que na construção de um gráfico, uma decisão importante é a escala
que vai ser utilizada – ou de quanto em
quanto aumentam os valores – e que em
breve haverá mais tarefas sobre isso.

Bloco afro

Bloco de samba

Bloco de trio
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O gráfico relaciona pessoas aos circuitos por onde passam os trios. O título pode
ser Circuitos preferidos dos turistas, Preferência pelos circuitos ou Presença das
pessoas nos circuitos do Carnaval.

4 O objetivo aqui é convidar os alunos a
observar quais informações estão sendo apresentadas e, com base nisso,

48

MATEMÁTICA - 5º ANO

inferir o tema da realidade que o gráfico mapeia. Uma boa intervenção para
ajudar as duplas que demonstrarem di-

ficuldade é chamar a atenção para os
dois tipos de informação que esse gráfico relaciona (pessoas e circuitos do
Carnaval de Salvador) e problematizar:
“O que há entre pessoas e circuitos?”;
e “O que vocês acham que esse gráfico
quer dizer?”.
Após a troca de ideias na socialização das respostas, em que os alunos
vão compartilhando os nomes que escolheram e os porquês dessas escolhas, conte que esse é um gráfico que
mapeia os circuitos preferidos pelos turistas no Carnaval de 2015, em Salvador. Ao fazer isso, valorize quanto eles
se aproximaram desse tema pela leitura
e análise que fizeram do gráfico e diga
que esse olhar que tiveram é importante para ler outros gráficos. Além do
título escolhido, é válido observar que
informações o gráfico relaciona para
poder tirar as próprias conclusões.

CARNAVAL EM GRÁFICOS - CADERNO DO PROFESSOR
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Que a porcentagem de brasileiros e de estrangeiros no Carnaval de Salvador
não mudou entre 2009 e 2015.

O número total de turistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, aumentou em
2015, na comparação com 2009.

Os primeiros gráficos mostram a porcentagem de turistas e os outros mostram
a quantidade de turistas em cada Carnaval.

5 O propósito desta atividade é convidar a turma a problematizar as informações dos gráficos. Para isso, promova uma troca de ideias no momento
de socialização dos resultados e faça
questões como: “Mas não parecia que
era tudo igual nos dois Carnavais?”; e

“Como isso pode acontecer se, vendo
os outros gráficos, percebemos que os
números são diferentes?”.
Ao longo da conversa é importante
retomar com os estudantes a ideia de
porcentagem, em que 100% corresponde sempre ao total, embora esse

total possa ser 35 (o número de alunos
da classe) ou mais de 500 mil (o total
de turistas que visitaram Salvador no
Carnaval de 2015). Da mesma forma,
50% é sempre a metade, mas o número a que essa metade corresponde
varia. Ou seja, a porcentagem aponta
para a forma como os indivíduos estão
divididos, distribuídos. Se julgar necessário, retome as questões trabalhadas
na sequência didática Problemas com
frações, deste caderno.
Depois de compartilhar exemplos
que ajudem a turma a retomar a ideia
de porcentagem, é interessante perguntar qual gráfico deve ser utilizado
para mostrar que o Carnaval aumentou
e qual para mostrar que tudo continua
igual. Depois dessa troca de ideias, os
alunos terão a oportunidade de refletir
sobre os usos que podem ser feitos de
gráficos e ampliar a possibilidade de
interpretá-los de forma crítica.
2º BIMESTRE
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No primeiro semestre de 2014 o número de ligações para o Disque Turismo
foi maior do que no primeiro semestre de 2015, mas nos Carnavais a situação se inverte.
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É preciso observar que tipos/categorias de informação o gráfico relaciona e o
número absoluto, quando o gráfico é organizado com base em porcentagens.
Outro aspecto essencial é observar de forma crítica o recorte utilizado: quem
organiza o gráfico faz escolhas sobre o que vai mostrar.

6 O trabalho segue com o objetivo de
criar condições para que os alunos observem os gráficos de forma crítica.
A depender do recorte de tempo utilizado – o semestre todo ou apenas o
Carnaval –, os resultados são opostos:
num caso, o uso do serviço diminui e
no outro, aumenta. Para ajudá-los nessa
reflexão, promova uma troca de ideias
no momento de socialização dos resultados e faça questões como:
• Que período de tempo escolhido
para o gráfico ajuda a defender o
sucesso desse serviço?
• Que período de tempo escolhido
para o gráfico indica o menor uso
desse serviço?
• O que podemos concluir sabendo dos dois recortes? Que o serviço
parece ser mais necessário durante o
Carnaval.

7 Aqui a meta é sistematizar o que foi
discutido e observado até agora. Por
isso, caso note alguma dificuldade em
fazer avançar a escrita dessas dicas,
retome atividade por atividade (das últimas, mais frescas na memória, em
direção às primeiras), perguntando o
que se pode aprender com gráficos em
cada momento. Em seguida, retome a
escrita da lista.

Luan
EM Parque São Cristóvão
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O crescimento do fluxo de turistas que chegam a Salvador de avião no período
entre 2003 e 2010.

Que Salvador recebe um número maior de turistas que as outras capitais do
Nordeste e que todos os estados apresentam crescimento no fluxo de turistas
ao longo do tempo.

Extraído da Caderneta de Saúde da Criança, 6a. edição - 2009.
Ministério da Saúde.

As mudanças de uma determinada informação ao longo do tempo.

Fonte: OMS 2007

8 O propósito desta atividade é convidar os alunos a explorar outro tipo
de gráfico, o de linhas, observando o
que ele tem de peculiar: indicar o desenvolvimento de um processo ao longo do tempo. Após a socialização das
respostas, é interessante discutir com
eles que outras informações podem ser
apresentadas em gráficos de linhas.
Comente que o crescimento das
crianças é documentado em gráficos
de linhas e que atualmente as carteiras
de vacinação no Brasil trazem gráficos
desse tipo para acompanhar de que
forma o peso, a altura e o perímetro
cefálico aumentam ao longo do tempo,
como se pode ver no exemplo à esquerda. Também é um bom momento para
discutir por que, na opinião dos alunos,
foi tomada a decisão, em nosso país,
de incluir essas informações na carteira
de vacinação.
2º BIMESTRE
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A escala mais adequada é a que segue num intervalo de 100.000 em 100.000.
As outras não caberiam no espaço do quadro.

9 Neste momento, a intenção é convidar os estudantes a retomar a ideia de
escala discutida no início da sequência
didática para resolver um problema
concreto: construir um gráfico que traga as informações solicitadas e caiba
num quadro de 10 centímetros x 10
centímetros.
Para ajudá-los na tarefa, discuta co-

letivamente as respostas do item a) e
peça que consultem as atividades anteriores para saber quais informações
vão em cada eixo no caso de escolherem fazer um gráfico de colunas (o número de turistas no eixo vertical e os
anos no horizontal) ou um de barras (os
anos no eixo vertical e o número de turistas no horizontal).

David Gabriel Araújo de Oliveira
EM Casa da Providência
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Homens

10 O propósito desta atividade é convidar os alunos a tomar as decisões
necessárias para construir um gráfico
de setor. Para auxiliá-los nessa tarefa,
proponha uma troca de ideias coletiva
antes que tracem as linhas do gráfico, escrevam as legendas e o título e
pintem cada setor. Uma boa forma de
fazer isso é desenhar a circunferência
oferecida como base para o traçado do

Mulheres

gráfico no quadro. Depois, discutir com
eles onde, aproximadamente, deve ficar o segundo raio para delimitar um
setor ligeiramente maior que o outro,
retomar que informações devem aparecer no gráfico e convidá-los a fazer
inicialmente suas experiências no quadro, apresentando para os colegas de
turma o que pensaram, antes de fazer
a versão definitiva no caderno.
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11 Esta atividade vai servir para criar
um contexto em que os alunos utilizem
os conhecimentos que foram tematizados nesta sequência para produzir um
quadro que comunique informações de
interesse coletivo (a escolha do gráfico é livre, cada estudante pode fazer
o que achar melhor). Jornais e revistas

de Salvador (impressos ou na internet)
e documentos como os produzidos
pelo Observatório do Turismo são boas
fontes de consulta. Durante a montagem dos gráficos, você terá uma oportunidade de acompanhar o avanço dos
alunos e intervir com aqueles que ainda
necessitem de mais ajuda.

Laisa dos Santos Loureiro
EM Casa da Providência
2º BIMESTRE
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Atividades de avaliação
Avaliar é tarefa que se faz no dia a
dia, mas há também a necessidade de,
ao final de cada sequência didática,
verificar quanto os alunos conseguiram
se apropriar dos conhecimentos. É
como um retrato dos saberes da turma
ao final de cada percurso de aprendizagem. Para que esse retrato seja o
mais fiel possível, vale a pena retomar
alguns cuidados importantes:

• Ler as questões da prova em voz alta
– para que a eventual falta de habilidade com a leitura não impeça nenhum
aluno de averiguar seus saberes em
Matemática.
• Distribuir as questões num tempo
adequado para a turma – alunos cansados erram mais.
• Orientar os estudantes a conferir os
resultados.
Bom trabalho!
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É um retângulo com vértices A, B, C e D. Os lados AB e CD têm 2 centímetros
e os lados AD e BC têm 3 centímetros. Uma linha reta parte do ponto médio do
lado AD (ponto m) e chega ao ponto médio do lado BC (ponto n).

1 Vale lembrar aos alunos que essa foi
uma carta utilizada por eles no jogo e
que, agora, na avaliação, ela deve ser
descrita numa mensagem clara e precisa. Para isso, oriente-os a explorar a
figura com a régua e lembre-os de que
havia um conjunto de palavras usado
para descrever as figuras que comunica melhor suas características.
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A maior parte dos turistas é homem e brasileiro. A forma de hospedagem mais utilizada é a estadia na casa de amigos.

2 Comente com os alunos que o quadro
traz diversos gráficos, com uma variedade de informações. Para responder
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à questão, eles devem lê-los e pensar
o que comunicam sobre os turistas que
frequentam o Carnaval da cidade.

3 Aqui, cada aluno pode fazer o desenho
que quiser, desde que sejam figuras diferentes com perímetro de 24 centímetros.
É interessante lembrar que, durante a
realização da sequência didática, todos
encontraram alguns exemplos de figuras
diferentes, mas com a mesma medida
de perímetro. Comente também que a
malha quadriculada requer que cada
lado da figura seja desenhado sobre
uma das linhas.
2º BIMESTRE
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A parte inferior do T deve
ter lados de 5 centímetros,
1 centímetro e 5 centímetros.

pág. 56
14 centímetros.

4 É interessante explorar o trecho parcial disponível da figura do T com os
alunos e pedir que pensem como poderiam completá-la de forma a responder
à questão.

5 Comente com os alunos que eles
podem fazer o desenho ou apenas calcular com que medida de lado maior
teríamos um retângulo com perímetro
igual a 30 centímetros.
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798
– 600

6
100 (100 x 6 = 600)

198
– 60

6 A resposta sempre será 133, mas na
divisão por estimativa o aluno escolhe
qual caminho percorrer. No exemplo ao
lado estão as maiores multiplicações
por números redondos possíveis (começa com 100, depois 10 e termina
com 3). Ou seja, o aluno pode começar
por números menores e fazer mais contas, mas o resultado será o mesmo.

10 (10 x 6 = 60)

138
– 60

10 (10 x 6 = 60)

78
– 60

10 (10 x 6 = 60)

18
– 18
0

3 (3 x 6 = 18)
133
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401
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3 inteiros + 4 de chocolate para cada criança ou 19 .
5
5

8 Lembre os alunos de que, na sequência didática sobre frações, eles discutiram divisões como essas. É interessante perguntar – orientando para que
somente pensem a resposta, em vez de
dizê-la em voz alta – se as crianças vão
receber também chocolates inteiros ou
só partes de um chocolate. Diga que,
nesse caso, é possível primeiro dividir
os chocolates inteiros entre as crianças
para só depois pensar nas frações.
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4
de chocolate.
6
1
1
Luísa deu a cada criança
chocolate mais
de chocolate.
2
6
Pedro deu a cada criança

Sim.

3
3
1
4
de chocolate. E
+
=
de chocolate,
6
6
6
6
que é igual à primeira resposta.
Meio chocolate é igual a

9 Como esta é uma atividade com vários itens, é interessante ler com os
alunos e retomar a tarefa de cada um.

Igor de Jesus Santos
EM Lagoa do Abaeté
2º BIMESTRE
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X
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25,00

450,00

30,00

pág. 58
R$ 100,00.

Henrique Barbosa
EM Casa da Providência
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11 Na leitura desta questão, é interessante apontar que se sabe o preço
original (100%) e é necessário saber o
preço com desconto.

12 Na leitura, aponte que, agora, sabemos o preço com desconto, mas é preciso calcular o preço original (100%).

anexo
BARALHO GEOMÉTRICO

Cartas para serem usadas no jogo da sequência
didática Mensagem com figuras.
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