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tempo estimado
• 7 aulas.

material

• Cartelas para o Jogo do bingo, uma
para cada aluno (disponíveis no anexo
do Caderno do aluno, na página 55), e
todas numeradas de forma única.
• Um saquinho plástico ou de tecido,
opaco, com fichas numeradas de zero
a 100 ou um globo de bingo com bolinhas nesse intervalo numérico.

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Avancem nos conhecimentos sobre
o sistema de numeração decimal com
relação às regularidades na série numérica e, com isso, possam interpretar e produzir escritas com diferentes
quantidades de algarismos.
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• Ampliem seu repertório numérico
com alguns desafios que implicam na
leitura, escrita e interpretação de números de 1 a 100.

conteúdo

• Sistema de numeração decimal: interpretação e produção de escritas
numéricas.

No bingo, o jogador marca em uma
cartela números aleatórios com base
num sorteio. Por isso, trabalhar com
ele é interessante para ampliar os saberes numéricos da turma.
Desde pequenas, as crianças observam símbolos que estão ao redor.
Notam que, ao calçar os tênis, neles
há um número; as roupas possuem tamanhos diferentes; para se comunicar
pelo telefone com alguém, é preciso
digitar números; no mercado, os produtos possuem preços; elas podem
contar quantos brinquedos ganharam
no aniversário etc. Enfim, notam, mesmo antes de compreender o que representam, que os números estão na vida
das pessoas.
Pesquisas da Didática da Matemática mostram que os alunos não aprendem a numeração escrita linearmente
(primeiro do 1 ao 10, depois do 10
ao 100 e assim por diante). Mostram,
também, que eles aprendem primeiro
os chamados “nós” (números terminados em zeros) para só depois interpretar os números que aparecem entre
eles. O Jogo do bingo se revela como
favorável para discutir o sistema de numeração: é uma proposta que oferece
oportunidades para análise, leitura e
interpretação de números.
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5
9
20
25
52
45
40
84
85

1 A atividade funciona como um diagnóstico inicial sobre os números que os
estudantes já conhecem e, no decorrer da sequência, como avaliação do
quanto avançaram nos conhecimentos
numéricos e, especificamente, na produção da escrita de números de dois
algarismos.
Para encaminhá-la, leia o enunciado
em voz alta, dite os números 5, 9, 20,
25, 52, 45, 40, 84 e 85, certifique-se
de que todos entenderam a proposta e
explique que devem registrá-los como
pensam que eles são escritos.
Você deve ditar os números na ordem em que aparecem. A escolha deles
não é aleatória: foi pensada para que
seja possível observar as diferentes hi-

póteses dos alunos.
Como já explicado, as crianças não
aprendem os números de forma linear.
Sabendo disso, ao propor que escrevam números de dois algarismos, é
possível saber mais sobre o que elas
pensam a respeito da escrita de números dessa grandeza. Para a maior
parte da turma, essa proposta pode
ser complexa, porém, possível de ser
enfrentada.
As hipóteses dos alunos para os
números ditados podem ser diversas,
o que constitui grande riqueza pedagógica. É interessante que, considerando os números registrados por eles,
você faça algumas problematizações.
Por exemplo: se um aluno escrever

52, quando deveria ter registrado 25,
escreva no quadro os dois números e
perguntar para a classe:
• Como vocês sabem que esse é o
25?
Com os conhecimentos que já têm,
as crianças escrevem números se
apoiando no nome deles, o que as leva
a produzir escritas aditivas. Por exemplo, escrevem 405 para quarenta e cinco. Esse tipo de registro revela que já
sabem escrever convencionalmente o
número quarenta (40) e o cinco (5).
No entanto, para os alunos que
ainda produzem esse tipo de escrita,
pode ser que, no momento de buscar
na cartela do bingo o número cantado,
eles não consigam identificá-lo porque
buscam a escrita de um número com
três algarismos.
As propostas dos itens A, B e C
têm como objetivo retomar o ditado
de números e chamar a atenção das
crianças, propondo que observem e
analisem as escritas que fizeram, comparando-as com as dos colegas.
Retomar o registro imediatamente
após a escrita dos números em que tiveram dúvidas faz com que os alunos
reflitam sobre o que consideram mais
fácil e mais difícil. Note que não está
sendo proposto corrigi-los e, sim, observar quais foram mais fáceis para
eles registrarem e quais ainda não
conhecem.
Comparar a escrita dos números
com a dos colegas, confirmar e confrontar hipóteses, além de realizar
comparações, desafios a serem enfrentados em seguida, será muito interessante, pois os alunos vão precisar de
argumentos para sustentar e justificar
suas escolhas. Dessa maneira, e também se apoiando nos próprios conhecimentos matemáticos, eles terão condições de afirmar, por exemplo, “esse
não é o 45, porque "os quarenta' só
têm dois números”.
Portanto, a opção de não corrigir a
turma e, sim, possibilitar uma conversa entre as crianças, permite que elas
comparem as escritas e hipóteses.
3º BIMESTRE
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2 O objetivo é aproximar as crianças
do contexto do Jogo do bingo, para
que aprendam a jogar e compreendam
como são feitas as marcações nas
cartelas. Identifique o que elas sabem
sobre o jogo e as regras para, depois,
trabalhar com elas, complementando o
que a turma falou sobre o jogo.
Feito isso, ajude as crianças a recortar as cartelas do anexo do Caderno do
aluno. Em seguida, elas devem escolher e escrever números de 1 a 100,
aleatoriamente, e preencher os espaços vazios. Para isso, ofereça grande
variedade de portadores numéricos
que devem, progressivamente, constituir fontes de consulta para a turma,
como fita métrica.
Lembre-se de que é considerado
portador numérico qualquer objeto cultural que apresente números escritos
ou impressos de forma ordenada para
fins sociais determinados e que funcione na aula como fonte de informação
sobre aspectos específicos dos números e do sistema de numeração.
Na atividade, é esperado que cada
criança tenha uma cartela diferente da

dos demais. Oriente-as a marcar os números que você sortear, usando botões
ou outro marcador. Assim, as cartelas
poderão ser usadas outras vezes.
A ideia é que, num primeiro momento, os alunos joguem utilizando as
cartelas a seu modo, buscando uma
familiaridade com elas e confirmando
as regras e o funcionamento do jogo.
Apresente as regras e os materiais do
jogo e esclareça que, quando alguém
marcar todos os números da cartela,
deve dizer “bingo!”. O momento de exploração inicial do jogo é precioso para
observar os diferentes saberes das
crianças e discuti-los com a turma.
Promova algumas partidas do Jogo
do bingo. Organize a turma em duplas
nesse primeiro momento. Você deve
ficar responsável pelo sorteio e por
ditar os números. Ao sorteá-los, você
não deve mostrá-los. A intenção é que
as crianças enfrentem o problema de
interpretar (identificar) o número escrito
com base no que escutarem. Só depois
de as duplas discutirem entre si e com
os demais colegas, você pode mostrar
os números sorteados e anotá-los no

quadro. Essa estratégia coloca em jogo
as relações entre a série oral e a série
escrita de números.
É possível que algumas crianças digam corretamente o algarismo correspondente às unidades e substituam o
algarismo da dezena por outro. Fazer
isso envolve vários conhecimentos: saber que o número tem dois algarismos,
reconhecer o algarismo das unidades e
saber que é preciso de um algarismo diferente para a dezena, mesmo que não
identifiquem qual. É possível também
que alguns alunos invertam o algarismo
das unidades e o das dezenas. Esse
erro explicita que reconhecem que o número é composto por dois algarismos,
os identificam, mas ainda não dominam
a importância do papel do lugar do número em função da correspondência
com a numeração falada.
Combine um tempo curto para que
a turma encontre os números ditados.
Se necessário, repita-os para que todos
tenham a oportunidade de ouvi-los e de
fazer as marcações na cartela.
Importante: evite presentear os ganhadores do jogo para não causar desconforto entre os alunos. Parabenizar
os vencedores e anotar em um canto
do quadro o nome deles, com um destaque, é suficiente.

Maira Alexandra S. Alves
EM Juiz Oscar Mesquita
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Naiara Silva de Jesus
EM João Pedro dos Santos
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3 e 4 Na atividade 3, os alunos são
convidados a jogar bingo novamente.
Você deve continuar sorteando e ditando os números. O objetivo da proposta
é promover maior envolvimento deles
com o jogo.
Já na atividade 4, a ideia é oferecer
um problema para a classe no contexto
do bingo. As crianças devem analisar a
cartela, marcar os números que conhecem e copiá-los.
Promova um debate coletivo para
elas refletirem sobre as escritas numéricas. Você pode colocar em dúvida alguns números marcados corretamente.
Peça que elas justifiquem a seleção realizada, sem dar pistas de sua validade.
Questione:
• Alguns alunos disseram, ao ver
esse número (35), que ele é o trinta
e cinco. Como sabem que é o trinta
e cinco? Eles têm razão?
Depois, mostre o número inverso
(53), sem nomeá-lo. Outra possibilidade é nomear ambos, mas não informar
qual é qual.
Pergunte também:
• Vejam, saiu trinta e dois no sorteio. Posso marcar este? E escreva
no quadro 23.
Esse tipo de intervenção visa provocar a explicitação pelos alunos de certas relações entre a série oral e a série
escrita.
Você também pode explorar outros
números que aparecem na cartela,
como 38 e 83, e 36 e 63. Se considerar que para a turma eles são complexos, proponha outros, usando uma
cartela à parte, como as que aparecem
no anexo deste caderno, na página 64.

BINGO PARA BRINCAR E APRENDER - CADERNO DO PROFESSOR
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5 O que se espera agora é que as crianças continuem a explorar o jogo. Elas
devem escolher nove números quaisquer para preencher as cartelas. É interessante deixar disponíveis portadores
numéricos, como fita métrica, calendário e quadro numérico para que possam
ser consultados. Feito isso, em grupos,

elas vão jogar bingo, sendo que uma
delas deve ser escolhida para cantar os
números sorteados.
Providencie um saco ou um pote para
colocar fichinhas de papel com números de 1 a 100 para cada grupo. Além
disso, apresente um quadro numérico
com números de 1 a 100, para que os

grupos possam usá-lo como fonte de
consulta para a escrita dos números
e também controlar os sorteados. A
dupla responsável por cantar os números, ao tirá-los do saquinho, deve tentar
lê-los e ditá-los em voz alta. Esclareça
que uma restrição do jogo é que, ao
cantar o número, não se deve nomear
separadamente os algarismos que o
compõem. Isso para que as crianças
se esforcem para dizer o nome do número por completo. Oriente-as também
a anunciar o número sem mostrar a fichinha aos demais, a fim de provocar
os colegas, fazendo com que pensem
como é o número, sem ver o registro.
É esperado que os primeiros contatos com o Jogo do bingo apresentem
alguns desafios tanto no que diz respeito às regras quanto aos problemas relativos ao sistema de numeração. Caso
isso aconteça, não se preocupe, pois é
uma boa oportunidade para observar o
que os alunos sabem sobre os números
e como se organizam frente ao desafio em questão. Também é uma chance de realizar boas intervenções. Por
exemplo, discutir com a classe como
se chamam alguns números e propor
intercâmbios coletivos sobre diferentes conhecimentos. O grande objetivo
dessas propostas é promover avanços
sobre a interpretação dos números e a
localização deles nas cartelas.
3º BIMESTRE
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x

6 Com essa proposta, a ideia é tornar
observável para as crianças que, mesmo sendo formados pelos mesmos algarismos, os números serão diferentes
dependendo da posição que cada um
ocupa. É interessante ler em voz alta
para a classe o modo como Pedro e

Tainara Vilorio
EM Barão do Rio Branco
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Luísa escreveram os números e as
justificativas dadas por eles. Depois,
proponha que, individualmente, a turma responda quem marcou o número
certo. Para a realização do item B, é
necessário retomar a proposta da atividade 4, no momento em que as crian-

ças tiveram de marcar o número 35.
Essa retomada visa ajudar os alunos a
construir novos observáveis sobre a escrita do número 35 e compará-lo ao 53,
para que, então, identifiquem que para
ser 35 é necessário começar com 3 e
não com 5.
O item C prevê uma roda de conversa para que todos argumentem sobre
suas respostas a respeito do procedimento usado por Pedro e Luísa para
encontrar o número 35. Esse momento é valioso, pois faz com que a turma
identifique caminhos possíveis para ler
e escrever números.

BINGO PARA BRINCAR E APRENDER - CADERNO DO PROFESSOR
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7 A proposta tem o intuito de problematizar uma situação de jogo em que as
crianças precisam observar os números de sua cartela, refletir sobre eles e
encontrá-los no quadro numérico. Convide os alunos para jogar e explique
que, agora, as cartelas usadas serão
as que você já preparou.
Tal como já explicado, durante o

jogo, ao fazer o sorteio dos números,
é importante lançar mão de algumas
estratégias como: lê-lo sem mostrá-lo
imediatamente para que as crianças
digam como ele é; mostrar o número
e pedir que falem o nome dele; incentivá-las a buscar referência no quadro
numérico para conferir se o número
sorteado é o que estão dizendo; e

mostrar um número de apoio e pedir
que expliquem como é outro, entre outras situações.
Vale ressaltar que o Jogo do bingo
pode se tornar uma situação favorável
para trabalhar em diversos momentos
da rotina, como iniciar o dia ou marcar uma passagem durante a aula.
Também é válido organizar a turma
de maneiras diferentes, como montar
grupos. Assim, você pode dar mais
atenção às necessidades de cada aluno. Porém, quando se joga em grupo,
é comum que aqueles que têm maior
facilidade com o contexto numérico
consigam refletir mais sobre os números, não dando chances àqueles que
possuem maior dificuldade. Por isso,
prestar atenção ao fazer os agupamentos é fundamental.
Finalizado o jogo, proponha aos alunos que respondam aos itens A, B, C
e D, que têm como foco a análise da
cartela. O item A tem o objetivo de conferência: verificar se os alunos fizeram
bingo ou não, ou seja, conferir se marcaram todos os números da cartela.
No item B, as crianças devem localizar no quadro numérico os números
de sua cartela. Isso é interessante,
pois elas precisam lançar mão de estratégias para encontrar os números
no quadro. Pode ser que algumas contem desde 1 para localizar o que estão
buscando ou utilizem os números terminados em zero ou ainda recorram às
regularidades das colunas e linhas.
O item C pede que as crianças escolham cinco números da cartela e
os copiem para que, em seguida, ao
responder ao item D, organizem as escolhas em ordem decrescente. Antes,
vale escolher cinco números no quadro
numérico da sala com ajuda de todos
e organizá-los em ordem decrescente
para que a turma entenda o que deve
fazer. Se necessário, organize em ordem decrescente outros cinco números do quadro numérico.
3º BIMESTRE
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Luísa não tem na cartela dela os números 34, 20 e 46.

Os números que faltam para Luísa marcar são 30, 24, 45 e 61.

8 Com base na análise de números
cantados durante o bingo pela professora Joana, as crianças devem, no item
A, encontrar na cartela de Luísa os que
ela possui e marcá-los com X, trabalhando individualmente. Leia em voz alta
os números um a um. Os itens B e C podem ser realizados com os alunos em
duplas, pois eles vão precisar encontrar
e anotar os números que Luísa marcou
e os que ela não marcou na cartela.
Nesse momento, uma boa estratégia
é circular pela sala para auxiliar quem
necessita de ajuda.

Maria Miranda Silva
EM do Uruguai
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9 Dando sequência às propostas que
envolvem problematizações e análises
de escritas numéricas, essa atividade
propõe que os alunos observem núme-

ros sobre os quais Helena tem dúvidas
e busquem justificativas para encontrar
o número correto.
O desafio é potente pois, além de

analisar os números, as crianças precisam argumentar sobre as escolhas do
ponto de vista matemático.
Argumentar e levantar hipóteses é
parte da atividade matemática. A turma
aprende isso quando tem de comparar,
analisar e justificar escolhas.
Outra possibilidade de trabalho é
apresentar à classe desafios diferentes
de leitura e escrita de números para
além dos que apareceram nessa atividade. Por exemplo, encontrar qual é
o número 93 diante de quatro opções
escritas no quadro: 13, 39, 93 e 903.
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4
12

31

10
15

33

16

19

24

27

34

37

29
38

45
52
61

55

56
68

73

91

49

62

82

40

75
84
94

70

77
86

88
98

89
100

10 Depois de muito analisar escritas
numéricas e números fora de sequência, o intuito é que os alunos completem as lacunas de um quadro numérico.
É uma boa oportunidade para observar
os avanços deles em relação a números de dois algarismos e analisar se
a classe ampliou os conhecimentos
numéricos que possuía no início dessa
sequência didática.
Fique de olho em algumas das estratégias possivelmente utilizadas pelas
crianças e que revelam conhecimentos importantes: preenchem o quadro
contando de um em um, utilizam os números que aparecem antes ou depois,
buscam apoio nos que estão na mesma
3º BIMESTRE
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coluna para que as auxiliem na escrita
daqueles que ainda não reconhecem ou
conseguem preencher a tabela inteira
por já compreenderem as regularidades do sistema de numeração.
A tabela numérica da atividade pode
ser flexibilizada considerando os saberes da turma. Por exemplo, se conside-

rar que o intervalo de 1 a 100 é muito
alto para algumas crianças, proponha
uma tabela com números até 30 ou 50.
Se achar que há muitos números
para ser registrados, ofereça a tabela
com mais números já preenchidos, deixando apenas alguns em branco ou proponha que completem só os números

de uma determinada coluna ou linha.
As variações permitem que a proposta
atenda à diversidade de conhecimentos
da classe.
Vale ressaltar ainda que o trabalho
em duplas tem como propósito fazer os
alunos confrontarem hipóteses e promover a circulação de conhecimentos.

pág. 15

quer saber mais?

11 A ideia é que as crianças compartilhem o que aprenderam sobre os
números. Você pode retomar as atividades propostas e pedir que, oralmente, elas contem o que foi trabalhado
e o que aprenderam. Com base nisso,
peça que escolham o que foi mais significativo e apareceu em comum nos
comentários e registre tudo no quadro.

Depois, oriente a turma a copiar no espaço destinado no Caderno do aluno.
A construção de textos coletivos
em Matemática constitui um momento
importante e valioso para a aprendizagem, pois ajuda na tomada de consciência do que foi aprendido e discutido
pelos alunos e o que ainda precisa de
maiores investimentos de sua parte.

• Pesquisas didáticas recentes sobre
a aprendizagem, os avanços nas notações numéricas dos alunos e entrevistas e conversas com crianças de
Educação Infantil e dos anos iniciais do
Ensino Fundamental sobre o sistema
numérico escrito, você encontra no
livro Ensinar Matemática na Educação
Infantil e nas Séries Iniciais – Análise e
propostas, Mabel Panizza e colaboradores, Editora Penso.

Leandro Rodrigues
EM Nova Sussuarana
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parar e complementar.

tempo estimado
• Seis aulas.

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS

comparação de quantidades.
• Avancem nas estratégias de cálculo.
• Leiam informações apresentadas
em tabelas simples.

• Explorem problemas do campo aditivo que envolvam os significados de
comparar e complementar.
• Explorem problemas que envolvam

conteúdo

• Resolução de problemas do campo aditivo envolvendo os significados de com-

Antes mesmo de as crianças compreenderem os diferentes sentidos das
operações aritméticas, é de extrema
importância oferecer boas oportunidades para que pensem em diversos problemas do campo aditivo e possam resolvê-los usando estratégias pessoais.
À medida que os alunos são encorajados a trabalhar com os problemas
e avançam em seus procedimentos
de cálculos, se tornam cada vez mais
ágeis e eficazes na resolução de outros
problemas com diferentes sentidos
(como comparar, complementar, juntar
e acrescentar). Por isso, propor situações nas quais, progressivamente, os
números fiquem mais altos e os sentidos explorados sejam outros, faz com
que cada vez mais a turma abandone
as estratégias iniciais de desenhos ou
contagem termo a termo e passe a fazer a sobrecontagem e a calcular de
10 em 10 e mentalmente, apoiando-se
em resultados que sabe de cor.
Os procedimentos que as crianças
utilizam para resolver um mesmo problema podem ser bem diferentes quando comparados entre si. Isso constitui
grande riqueza pedagógica, pois deixa
claro para elas que não existe um único
jeito de resolver um problema e sim diferentes caminhos possíveis.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as estratégias que os alunos
utilizam são frágeis e instáveis: ainda
que tenham experimentado com êxito
uma estratégia, em determinado momento de resolução de um problema,
nem sempre vale reutilizá-la. O domínio
dos melhores procedimentos de cálculo se constrói durante um longo tem3º BIMESTRE
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po, alternando momentos em que a
classe resolve problemas semelhantes
a situações em que você socializa estratégias, propõe conversas, análises
e reflexões sobre procedimentos de
resolução e pede que experimente várias estratégias em outros problemas.

Além disso, propor discussões e
análises de problemas que envolvam
significados de comparar quantidades
e complementar leva a turma a ampliar
as estratégias diante de conteúdos do
campo aditivo. Esta sequência didática
considera essas questões e desafia os

alunos com atividades de comparação
entre quantidades para decidir qual a
maior ou menor e propostas que requerem completar quantidades. Com isso,
vão enfrentar problemas relativos aos
números e ampliar os saberes sobre as
operações de adição e subtração.

pág. 17

X

X

Ele teve 6 filhotes.

X
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1 O objetivo da atividade é fazer os alunos analisarem dados em uma tabela e
relacionar os animais à quantidade de
filhotes. Para tal, antes de encaminhar
a resolução, explore coletivamente a
tabela, perguntando a eles o que já sabem sobre tabelas, quais dados podem
ser encontrados nelas e do que trata a
que aparece na atividade.
Feito isso, leia o enunciado e certifique-se de que todos entenderam a proposta. Explique para a turma que censo
é um estudo realizado para recolher
diversas informações, como o número
de crianças que vivem em Salvador e
como é constituída a família delas.
A ideia é que, por meio da comparação do número de filhotes, as crianças descubram quem tem a maior e a
menor quantidade, relacionando quantidades e realizando pequenos cálculos
para descobrir quantos filhotes nasceram. Se juntarem a quantidade de filhotes de alguns animais, ela será maior
ou menor que a de outro animal?
Para auxiliar os alunos, a escrita dos
nomes dos animais já está garantida.
Eles poderão analisar e apenas marcar
o animal, sem a necessidade de escrever o nome dele. Ou seja, todos podem
se concentrar no registro numérico.
Note que essa é uma boa situação para
observar como as crianças leem dados
de tabelas e realizam comparações.
Em resposta ao item G, é esperado
que os alunos expliquem verbalmente
que a quantidade de filhotes de marreca-caneleira, mico-leão-de-cara-dourada
e zebra é menor que a de filhotes de
tartaruga de orelha vermelha.
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Ele teve 1 filhote.

Em 2013, nasceram 11 filhotes no zoológico de Salvador.

X
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2 A proposta tem como objetivo fazer
os alunos observar os animais e realizar
comparações entre as quantidades de
aves e mamíferos.
É interessante explorar as imagens
e conversar com a turma sobre de que
espécies são, o que define um mamífero e o que caracteriza uma ave. Aproveite o momento para observar se as
crianças conhecem os animais.
Leia os enunciados em voz alta, um
a um, para que a turma possa fazer o
que está sendo pedido. Depois, oriente as crianças a observar as imagens
e comparar a quantidade de mamíferos
e aves para decidir qual há em maior
e em menor número. Elas vão precisar comparar as quantidades também
para descobrir qual a diferença entre
elas, ou seja, quantos mamíferos existem a mais do que aves. Essa não é
uma tarefa simples, pois, para realizar
o cálculo, a turma precisa encontrar a
3º BIMESTRE
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São 3 aves.
São 5 mamíferos.
X

Há 2 mamíferos a mais que aves.

diferença entre as quantidades. Esse
tipo de problema é mais complexo que
os já trabalhados até o momento. Para
as crianças do 1º ano, não é evidente
a relação com a subtração. Por isso,
é esperado que utilizem procedimentos
baseados na contagem (sobrecontagem) ou no cálculo, tentando buscar o
complemento partindo da quantidade
menor até alcançar a maior.
Explorar esse tipo de situação faz
com que a classe amplie os conhecimentos sobre os cálculos e aprimore a
relação entre eles e as estratégias, já
que para resolver o problema é possível lançar mão de operações distintas
(adições e subtrações), conhecendo um
pouco sobre elas.

pág. 19

Gabriela alimentou 20 animais.

3 O desafio apresenta um problema do
campo aditivo que envolve o significado
de juntar quantidades. Para encaminhar a atividade, leia o problema em
voz alta para as crianças, converse
com elas e certifique-se de que todas
entenderam a proposta.
Enquanto os alunos trabalham, circule pela sala para auxiliar aqueles que
necessitam, tirar dúvidas e selecionar
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algumas estratégias colocadas em
cena por eles para que depois sejam
analisadas pela classe.
Lembre-se de que, nesse momento
do 1º ano, para resolver a questão, é
provável que as crianças utilizem distintas estratégias, como: desenhar para
representar os animais envolvidos; usar
símbolos como pauzinhos e bolinhas;
conservar uma das quantidades e fazer

o acréscimo da outra (sobrecontagem)
por meio de símbolos; e lançar mão de
registros numéricos, decomposição e
junção dos números envolvidos.
Observar o que aparece e selecionar
o que você considera importante certamente vai render uma boa discussão
coletiva para ampliar o olhar a respeito
das estratégias de cálculos.

DESAFIOS COM ANIMAIS DO ZOO - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 19 e 20

Pedro contou 17 aves.

Ela vacinou 21 animais.

4 e 5 Estas atividades oferecem às
crianças mais uma oportunidade para
resolver problemas do campo aditivo:
elas precisam juntar três parcelas.
É muito provável que para resolver a
questão 4, algumas delas utilizem a estratégia de juntar primeiro o número 5
com o outro 5, para depois juntar com
7, facilitando o cálculo realizado. Outra
possibilidade para quem já sabe de memória que 5 mais 5 são 10, é somar

pág. 20

apenas 7 ao 10 e obter o resultado. Os
mesmos procedimentos podem ser utilizados na questão 6.
Se considerar interessante, caso
não apareça a estratégia de somar 10
para depois somar a terceira parcela,
você pode propor essa análise à turma, retomando cálculos realizados na
sequência didática Quem consegue formar 10?, do segundo bimestre.
Como está em cena uma proprieda-

de da adição, na qual é possível juntar
quantidades sem ter de seguir a ordem
em que aparecem as parcelas, é válido
explorá-la com os alunos – ela contribui
com o cálculo mental.
Ainda é possível retomar cálculos
conhecidos para que as crianças analisem e realizem como 3 + 4 + 7 e 5
+ 1 + 9. Com eles, os alunos podem
realizar cálculo mental para facilitar a
resolução. Ou seja, observar que somas que dão 10, como já explorado em
outras sequências didáticas, podem facilitar a realização de outros cálculos.
Observe as estratégias dos alunos e,
ao fim das atividades, realize uma roda
de conversa para que possam compartilhá-las. Você também pode propor primeiramente a resolução da questão 5 e
a discussão das estratégias usadas e,
em seguida, pedir que as crianças escolham uma das estratégias e então resolvam o problema 6. Explorar o que há
de parecido e o que há de diferente nos
problemas é uma intervenção valiosa,
pois permite que os alunos avancem
nos saberes sobre o campo aditivo.

6 Aqui, a ideia é resgatar a análise
dos dados de uma tabela por meio da
comparação entre as quantidades que
envolvem o tempo de vida de alguns
animais. Para começar, leia o enunciado em voz alta e certifique-se de que
todos entenderam a proposta. Você
pode também relembrar, com a ajuda
dos alunos, as estratégias utilizadas
para resolver os problemas propostos
na tabela da atividade anterior e provocá-los a pensar se podem recorrer a
elas para fazer esta atividade.
É interessante ainda explorar os
dados da tabela e analisar o que significam, pois as crianças vão ter de responder a perguntas que se referem a
eles.
3º BIMESTRE
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Se achar pertinente, elabore mais
perguntas com base nos dados da tabela ou proponha que os alunos, em
pequenos grupos, formulem perguntas
que possam ser respondidas por meio
da análise dela. Caso faça isso, é recomendável organizar a classe de modo
que todos possam realizar trocas. Planeje a organização dos grupos com
cuidado. Pode ser que haja alunos que
consigam trabalhar com maior autonomia bem como outros que vão demandar sua atenção quase o tempo todo.
Alerta: caso proponha uma análise
em grupo, ao final, lembre-se de disponibilizar um tempo para que as crianças troquem informações sobre o que
pensaram e analisem se as perguntas
formuladas por elas são possíveis de
serem respondidas com base na tabela
ou se faltam dados para tal. Ou seja,
garanta um momento de compartilhamento de estratégias e resoluções.

O bicho-preguiça vive 40 anos.

O quati vive 15 anos.

O sagui-de-tufo-branco vive 20 anos.

A jaguatirica vive 20 anos.

O bicho-preguiça vive mais tempo.

O quati vive menos tempo.

pág. 21

7 Depois de explorar diversas situações de comparação entre os números, a atividade tem o intuito de fazê-los
refletir sobre as estratégias usadas
para encontrar os dados envolvendo
a comparação de quantidades. Como
cada um fez para decidir, por exemplo,
qual o maior e o menor em diferentes
situações. No momento da discussão
coletiva, retome aspectos explorados
na sequência didática Jogo do bingo.
Formular e comunicar aos colegas
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quais estratégias utilizam diante dessas
situações faz com que eles ampliem
seus conhecimentos sobre os números.
No entanto, não é uma tarefa simples:
exige que a criança reflita sobre o que
pensa sobre os números e compartilhe
com os demais, concordando, complementando ou discordando, levando em
conta elementos matemáticos e propriedades do sistema de numeração.
Considere observar e estimular cada
uma a organizar suas hipóteses. Se ne-

cessário, faça um registro coletivo para
novas consultas e exponha-o no mural.
Pelo fato de a atividade encerrar a
sequência didática, é possível propor
uma conversa sobre problemas trabalhados. Pergunte:
• Quais foram mais fáceis? E mais
difíceis? Por quê?
• Quais estratégias usaram nos primeiros problemas? E quais usaram
agora?
Os questionamentos ajudam a nortear a reflexão sobre o que cada um
aprendeu e contribuem para que as
crianças resolvam novos problemas
do campo aditivo. Você pode registrar
o que disserem em um cartaz sobre
dicas para resolver problemas. Coloque-o no mural.

SALTOS E MAIS SALTOS - CADERNO DO PROFESSOR

saltos e mais saltos
pág. 22
• Resolução de problemas que envolvem
analisar, designar e comparar quantidades dentro de um contexto de medidas.
• Resolução de problemas que envolvem
decidir sobre as unidades de medida e
começar a estabelecer as primeiras
equivalências.
• Resolução de problemas que envolvem
estabelecer algumas estimativas e medidas aproximadas.

material

• Instrumentos convencionais de medidas de comprimento como régua, fita
métrica e trena.
• Relógio, ampulheta, cronômetro,
termômetro ou balança, entre outros
instrumentos que também realizam medições de grandezas diversas.

tempo estimado
• Sete aulas.

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Explorem os primeiros sentidos das
medidas não convencionais e convencionais de comprimento por meio da
realização e da análise de saltos em
distância.

conteúdos

• Resolução de problemas que envolvem
noções iniciais de medidas não convencionais de comprimento (palmo, pé, braço, passo etc.).
• Realização de medidas de comprimento
por meio de instrumentos convencionais
(fita métrica, trena, régua etc.).

Desde muito pequenas, as crianças
escutam falar sobre o contexto de medidas no cotidiano, como já abordado
na sequência didática Calendários, no
primeiro bimestre, e Receitas da Bahia,
no segundo bimestre. Por isso, é importante o trabalho com diferentes
maneiras de medir tempo, massa, volume, comprimento e capacidade, entre
outras grandezas. Isso permite a todos
pensar sobre problemas que envolvem
noções iniciais de medidas não convencionais e convencionais.
A abordagem do trabalho com as
medidas por meio do contexto de salto
em distância contribui com as discussões sobre medições de comprimento,
pois, com base na realização de saltos
e análise dos dados coletados, é possível que as crianças comparem e observem as relações entre as medidas envolvidas, sejam convencionais ou não.
3º BIMESTRE
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O objetivo das atividades desta sequência didática é abordar medidas de
comprimento por meio de medições
e estabelecer comparações das relações entre quantidades. As crianças
vão ter de pensar no dado numérico

encontrado e relacioná-lo com a quantidade que ele representa.
Como você sabe, é comum que as
pessoas utilizem, em situações de medição de comprimento, instrumentos
não convencionais, recorrendo ao pró-

prio corpo (palmo, pé, braço etc.) ou
até mesmo a outros objetos (barbante,
lápis etc.). Nesta sequência didática,
o campo de medidas de comprimento
começa a ser explorado por meio dessas relações.

Deixe que as crianças levantem hipóteses e conte experiências sobre essa
modalidade esportiva. Questione-as:
• Vocês já brincaram de saltar?
• Como se organizaram?
Discuta sobre como fizeram para
descobrir quem deu o maior e o me-

nor salto. É provável que apareçam
elementos ligados à medição, sejam
instrumentos de medida convencionais
ou não convencionais. Veja o que surge
e o que cabe discutir nesse momento.
Se considerar válido, registre em um
cartaz, a ser exposto no mural da sala,
as ideias inicias da classe para que, no
decorrer da sequência, você sugira retomá-las e ampliá-las.
Depois de observadas as imagens,
faça a leitura em voz alta do texto da
atividade 2. Ele conta um pouco sobre
como funciona a modalidade do salto
em distância.

pág. 23

1 e 2 Para iniciar as discussões sobre
o contexto que envolve o salto em distância e especificamente as relações
das medidas dos saltos, é interessante
convidar a turma para observar as imagens da atividade e falar um pouco sobre o que acham que elas representam.
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ma em pequenos grupos ou, se preferir, em um só grupo. Escolha um espaço da escola e faça uma marcação no
chão (uma linha horizontal) que será o
limite até onde as crianças podem correr para saltar. Depois, combine com
todos como vão fazer para marcar o
lugar exato onde pararam após saltar.
Marque esse ponto com um X usando
giz ou cole uma fita adesiva. Sendo
possível, faça uma parceria com a equipe de Educação Física da escola para
que juntos, vocês possam explorar a

Fotos Dario Guimarães Neto

3 e 4 Depois de conhecerem como
funciona a modalidade de atletismo do
salto em distância, a ideia é convidar
os alunos a brincar de saltar. O objetivo
é fazê-los explorar o salto, não sendo
necessário fazer nenhuma intervenção
sobre a medição de distâncias. Quando
as crianças brincarem livremente, você
pode observar o que elas fazem para
decidir quem deu o maior salto e que
recursos utilizam.
Para que não haja muito tempo de
espera entre os saltos, organize a tur-

modalidade esportiva com as crianças.
Depois de explorar a brincadeira,
convide os alunos para desenhar seus
saltos. Você pode ainda propor uma
roda de conversa para que eles compartilhem experiências e registros.
Faça uma roda, deixando as produções
expostas para que os alunos apreciem
os registros dos colegas e, ao final,
conversem sobre o que observaram.
Durante o bate-papo, é interessante
que você converse com a classe:
• Apareceu alguma forma de comparação e de medição nos registros?
Ou seja, torne observáveis elementos de medição dos comprimentos.
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X

5 Os alunos devem apreciar as ilustrações e, considerando um ponto de referência, decidir quem deu o maior salto,
fazendo uma estimativa. Leia o enunciado em voz alta e certifique-se de que
todos entenderam o que é preciso fazer
e identificaram o ponto de partida, verificando quem está mais distante dele.
Após conversarem sobre como cada
um fez para descobrir o maior salto,
ofereça, se achar interessante, réguas
para que as crianças meçam e confiram
a medida do salto de cada um. Observe
como elas usam a régua: se colocam a
marca do zero no ponto de partida do
salto até onde consideram que ele foi,
na marca do pé de trás ou da frente, e
discuta os resultados.
3º BIMESTRE
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6 a 8 Nas atividades 6, 7 e 8, a ideia é
propor novamente a brincadeira do salto em distância, organizando o espaço
da mesma maneira que na primeira vez

e, ao final, provocar as crianças a pensar em maneiras para descobrir quem
deu o salto mais distante.
Com essa problemática, é esperado

que os alunos comecem a refletir sobre
a necessidade de medir os saltos (mesmo que ainda não convencionalmente).
É possível que eles sugiram como representação a régua ou a fita métrica,
por serem instrumentos muito utilizados socialmente. Se isso acontecer,
pergunte:
• Como medir utilizando esses instrumentos?
• Existem só essas opções?
• Alguém conhece outras, como
usar o corpo?
Assim como nas atividades 3 e 4,
um dos objetivos das questões de 6 a
8 é explorar os conhecimentos que os
alunos têm sobre medidas de comprimento e discutir sobre eles. Se considerar interessante, registre as ideias
que surgirem no mesmo cartaz usado
anteriormente.

convencionais ou não. Caso isso tenha
ocorrido, retome o registro a respeito.
Caso contrário, não tem problema. Agora há uma oportunidade para chamar a
atenção das crianças sobre o fato de
que o corpo pode ser usado como instrumento de medida não convencional.
Ainda que ele, muitas vezes, não permi-

ta uma medição exata, possibilita uma
comparação com elementos do próprio
corpo. Por exemplo, duas crianças,
ao medir uma sala, podem encontrar
quantidades de passos diferentes para
a mesma distância. Isso ocorre porque
o tamanho do passo muda de uma pessoa para outra. Portanto, pode ser que
uma encontre três passos ao medir
uma distância e outra quatro. É válido
colocar essas medições em discussão.
Para encaminhar a atividade 9, leia o
enunciado em voz alta, certifique-se de
que as crianças entenderam e convide-as a observar a imagem e localizar no
corpo delas os medidores.
Você também pode propor que pensem o que é mais adequado medir com
cada parte do corpo que aparece nas
imagens. Para tal, questione:
• Para medir o salto dado, qual é a
forma mais adequada?
• É possível medir com polegares?
Por quê?
Provavelmente, os alunos vão citar
os pés e os passos como os mais rápidos e fáceis para medir e que, apesar
de ser possível utilizar outras partes do

págs. 24 e 25

9 O objetivo é tornar observável para
as crianças que o corpo humano pode
ser utilizado como forma de medida
não convencional.
Provavelmente, quando o tema medidas de comprimentos foi abordado
nas atividades 1 a 4, surgiram elementos relacionados à medição de saltos,
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corpo, é mais complicado e demorado.
Depois de analisadas as diversas
possibilidades, oriente as crianças
a marcar no Caderno do aluno o que
acham ser possível usar para medir
saltos. É importante ressaltar que se
marcarem todas as possibilidades não
estarão erradas: é possível medir usando distintas partes do corpo. Mas a
questão pede que sejam apontadas as
partes mais adequadas para a tarefa.

quer saber mais?
• Curiosidades sobre
medidas de comprimento e suas origens no site da revista
Nova Escola (http://goo.gl/cgIxRW),
acesso em 27/5/2016.
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10 A proposta é que as crianças realizem novamente os saltos e meçam-nos com o próprio corpo. Com base
na análise feita na atividade 9, depois
de medir, elas devem estabelecer comparações entre as unidades não convencionais de medida. Por exemplo, a
quantidade de palmos será diferente

da quantidade de pés, passos ou polegares e essa diversidade de respostas
será muito rica para propor um debate:
dependendo do instrumento de medida
escolhido, a quantidade é diferente. Por
isso, para fazer uma comparação direta
entre a distância dos saltos é preciso
escolher a mesma unidade de medida.

Para realizar a atividade, organize a
turma em pequenos grupos e combine
que em cada rodada uma criança será
responsável por controlar e marcar até
onde foi o salto dos colegas para que,
em seguida, o saltador possa medi-lo.
Depois que todos saltarem, reserve
um momento para que façam o registro, no Caderno do aluno, da unidade de
medida escolhida para fazer a medição
dos saltos e da quantidade de saltos.
É interessante observar como cada um
registra e evidencia as formas de medir.
Ao final, deixe os cadernos disponíveis na roda para que todos observem
os registros e compare-os. Você também pode propor uma retomada do registro feito na atividade 4 para comparar com o registro desta e discutir com
as crianças se houve mudanças, se as
unidades de medida aparecem mais
agora ou não.

Maria Luiza
EM Luiz Anselmo

3º BIMESTRE
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11 Com essa proposta, as crianças têm
o desafio de analisar uma tabela sobre
os saltos em distância na Olimpíada de
2012. A ideia é que identifiquem qual
atleta deu o maior salto. Embora a tabela apresente números decimais (o que
é complexo para os alunos nessa fase
da escolaridade), tem um bom contexto de comparação, pois a turma pode
levantar hipóteses sobre os números e
relacioná-los ao tamanho dos saltos.
Para dar início à atividade, é importante ler em voz alta o nome de cada
atleta e o comprimento do salto: “Marcos Chuva. Sete metros e cinquenta e
cinco centímetros”. É recomendável reunir os alunos em duplas para resolver
o desafio. Assim, ocorrem discussões
sobre o maior salto. Provavelmente,

eles vão se apoiar no número inicial
(por exemplo, 8 metros) para dizer
quem foi o vencedor. Ao final, organize
um momento de conversa sobre como
cada dupla fez para comparar o tamanho dos saltos e descobrir o vencedor.
Os números decimais que aparecem
nos dados servem para mostrar às
crianças um registro numérico diferente. Não se trata de discutir o que é um
número decimal agora, já que alunos
nessa fase da escolaridade não possuem ainda condições de entender de
fato o que isso significa.
Ainda assim, é importante que todos
observem que esse tipo de registro
é comum em algumas situações, do
mesmo modo que no sistema monetário, por exemplo, quando se escreve

R$ 1,50 para representar um real e
cinquenta centavos. Ainda a respeito
dos números decimais, diga à turma
que a forma de registro apresentada
na tabela é uma das usadas para escrever o tamanho do salto em metros
e centímetros apenas usando números.
Essa informação deve bastar para que
as crianças comparem os números da
tabela considerando os inteiros.
Durante esta atividade, pode ser que
apareçam discussões sobre diferentes
modalidades esportivas. Se isso acontecer, questione como as crianças fazem para decidir quem é o vencedor
em outras modalidades, ou seja, que
medidores usam. Por exemplo, no vôlei, a medida é a quantidade de pontos
que o time fez; na natação, o tempo
que o competidor leva para completar
a prova. É importante que você avalie o
que é adequado, lembrando que o foco
desta sequência didática são as medidas de comprimento – ainda assim, a
ampliação do repertório sobre outras
unidades de medida é enriquecedor.

Ingrid Alves dos Santos
EM Educador Paulo Freire
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12 A intenção é fazer com que as
crianças conheçam um atleta brasileiro recordista em salto em distância.
É interessante explorar o tamanho do
salto dado por ele em uma das com-

petições (17,89 metros), próximo aos
18 metros.
Para ajudar os alunos a ter noção
dessa medida, apresente exemplos
reais de prédios que medem 18 me-

tros, ou, se possível, trace essa distância em algum espaço da escola.
Estabeleça relações entre essa marca
e as que aparecem na atividade 11:
na Olimpíada de Londres, em 2012, o
atleta brasileiro Mauro Silva saltou 8,11
metros na prova de salto em distância.
Questione:
• Qual atleta brasileiro deu o maior
salto: João do Pulo ou Mauro Silva?
Aproveite para falar do salto triplo,
explicando como é possível um atleta
alcançar uma distância tão grande.

ser feito. Para realizar a atividade em
duplas, planeje com antecedência a organização das crianças de acordo com
as necessidades de cada uma e os conhecimentos sobre medidas de comprimento de que dispõem, favorecendo a
troca de ideias. Durante a realização do

desafio, observe as necessidades de
cada dupla e ajude-as.
Quando terminarem, você pode propor uma conversa sobre quais instrumentos marcaram e pedir que contem
o que discutiram. Enriqueça a análise
falando de diferentes instrumentos que
apareceram e não são usados para
medir comprimento, mas servem para
outros fins. Questione:
• Quais vocês conhecem?
• Já usaram algum deles? Como?
• Por que eles não servem para medir saltos?
Ressalte que é possível utilizar alguns deles em outros esportes.
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13 Os alunos devem analisar os instrumentos convencionais de medida mais
adequados para medir saltos em distância e refletir sobre eles.
Para encaminhar a proposta, leia o
enunciado em voz alta e certifique-se
de que todos entenderam o que deve
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14 A atividade permite que os alunos
realizem medições das distâncias dos
saltos realizados com instrumentos
convencionais de medida de comprimento. Para tanto, tenha disponíveis
régua, fita métrica, metro e trena, para
escolha e uso deles.
A ideia é que, em duplas previamente planejadas por você, eles saltem novamente. No entanto, agora vão utilizar
instrumentos de medida convencionais
para medir a distância saltada.
Para encaminhar a atividade, leia o
enunciado em voz alta e convide a classe a realizar novos saltos. Explique que
é importante que as duplas registrem
o salto logo após fazê-lo. Você pode
disponibilizar uma folha em branco para
cada dupla ou construir uma tabela
com ajuda das crianças. Por exemplo:
NOME DA
CRIANÇA

TAMANHO
DO SALTO

OLÍVIA

55 CENTÍMETROS

MARIANA

60 CENTÍMETROS

Essa tabela pode ter apenas os dados coletados por cada dupla ou ser
transformada em uma tabela coletiva

para ser exposta no mural da sala.
Quando se trabalha a medida de
comprimento e se usa um instrumento
convencional para realizá-la, os adultos
se deparam com os números em outro
contexto, diferente do que as crianças
estão acostumadas, quando, por exemplo, precisam anotar um número de telefone ou quantificar determinadas peças de uma coleção. Nesse caso, elas
precisam ler, interpretar e registrar os
números que conhecem, mas com uma
função diferente da que existe geralmente quando contam pontos em jogos
ou contam objetos.
Com isso, cada vez mais fica evidente e observável para a turma que os
números possuem significados diferentes e podem ser usados de maneiras
distintas dependendo do contexto. Por
exemplo, o número 55 de uma casa
tem significado completamente diferente de um salto de 55 centímetros.
Além disso, o trabalho com medidas
pode tornar observável para a turma
que os números podem não ser inteiros. É possível que uma criança, ao
medir um salto, verifique que ele foi de
pouco mais que 55 centímetros, porém,

não chegou a 56. Ou seja, há medidas
que são menores do que 1 centímetro.
Isso já indica noções iniciais de que os
números inteiros são divisíveis.
Quando a classe fizer os registros utilizando os instrumentos de medida convencionais, é interessante que a mesma
dupla que saltou e mediu trabalhe junta
e converse para decidir a melhor forma de utilizar o instrumento escolhido
e registrar a medida obtida. Ao final,
também é possível realizar uma roda de
conversa para que a classe veja quais
foram os instrumentos utilizados, se a
maioria usou o mesmo, quais foram as
variações, com quais instrumentos foi
mais fácil ou mais difícil medir etc.
Outra situação possível é construir
um gráfico, como o mostrado abaixo,
com o tamanho dos saltos das crianças, revelando que o menor salto de
uma dupla pode não ser o menor salto
do grupo. Para organizá-lo, você pode
pedir que cada criança faça um autorretrato em um quarto de um papel tamanho A4. Isso possibilita à turma comparar o tamanho dos saltos em um outro
tipo de registro matemático.

TAMANHO DO SALTO
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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56 cm

58 cm

60 cm

62 cm

64 cm
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X

X

Vitória pulou 4 centímetros a mais que Janaína.

15 O foco é a análise e interpretação
de dados em tabela simples afim de
que os alunos comparem o tamanho
dos saltos realizados por três crianças.
Ao ler o enunciado para a turma,
é interessante explorar a tabela para
que, em seguida, todos possam decidir quem deu o maior salto levando em
conta a interpretação e a comparação
dos números. Para que as crianças
possam fazer as comparações e decidir quem deu o maior e o menor salto,
disponibilize algum portador numérico,
como fita métrica ou quadro numérico.
Sobre o item C, especificamente:
trata-se de um problema do mesmo
tipo do proposto no item D da atividae
2 da sequência didática Desafios com
animais do zoo, mas envolve números
maiores. É provável que as crianças o
resolvam buscando completar de 51
para 55. Proponha que retomem o problema resolvido anteriormente e discuta
coletivamente quais estratégias podem
ser usadas para resolver a questão.
Ao propor a realização dessa atividade em duplas, você garante que os
alunos troquem ideias, discutam e pensem juntas em maneiras de calcular a
diferença entre os saltos.
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16 Para encerrar essa sequência didática, os alunos devem refletir e organizar o que aprenderam sobre medir
pequenas distâncias convencionalmente ou não convencionalmente. Dessa
forma, é realizada uma pequena institucionalização dos saberes aprendidos.
Para encaminhar a atividade, leia o

enunciado em voz alta e observe se
todos entenderam a proposta. Ouça
o que eles têm a dizer e organize as
falas. Observe com atenção o que de
fato ficou presente para eles ao medir
e comparar as distâncias dos saltos.
Você pode registrar no quadro essas
ideias. Não se esqueça de chamar a

atenção para o fato de que fazemos
medições o tempo todo no dia a dia e
que, dependendo do que se quer medir, é usado um instrumento diferente.
Por fim, garanta que sejam explorados também os problemas enfrentados
para decidir como realizar tais medições. Eles podem, inclusive, não ser
relacionados a medidas de comprimento de fato, mas ter a ver com realizar
comparações entre vários saltos.
3º BIMESTRE
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brincadeiras infantis
pág. 28

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Explorem os primeiros sentidos da
leitura e da organização de dados em
tabelas e gráficos de barras, identificando algumas informações que são
quantificáveis, considerando um contexto específico.
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conteúdos

• Registro e organização de dados em
tabelas simples e gráficos de barras.
• Produção de tabelas e gráficos de barras e leitura e interpretação de dados
neles presentes.

tempo estimado
• Seis aulas.

No mundo, há grande diversidade de
informação que pode ser quantificada
de diferentes modos. Organizar tabelas
e gráficos é uma forma de comunicar
as informações, transformando-as em
dados numéricos que, por sua vez,
servem a finalidades específicas, como
analisar uma situação para tomar uma
decisão, fazer inferências com base
na observação de fenômenos da vida
social e compreender cenários. Dessa maneira, os números organizados
como fonte de informação produzem
ideias, revelam fatos e ocupam importante lugar com os textos escritos.
Como se trata das primeiras ideias
e noções da estatística, esse é um
campo do conhecimento matemático
chamado tratamento da informação,
segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) do Ministério da Educação. Segundo o documento, “Estar
alfabetizado, neste final de século,
supõe saber ler e interpretar dados
apresentados de maneira organizada e
construir representações, para formular e resolver problemas que impliquem
o recolhimento de dados e a análise
de informações. Essa característica
da vida contemporânea traz ao currículo de Matemática uma demanda em
abordar elementos da estatística, da
combinatória e da probabilidade, desde os ciclos iniciais. Nos dois primeiros
ciclos, as atividades podem estar relacionadas a assuntos de interesse das
crianças”.
Para os alunos no início da escolaridade, é possível propor leitura, análise
e interpretação de dados representados
em tabelas simples e gráficos de barras. Eles também podem conhecer uma
nomenclatura própria utilizada por quem
investiga um contexto e se apropriar
dela: pesquisa, coleta, dados, fonte e
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nomes específicos que são usados na
produção de gráficos e tabelas, como
legenda, título, linha, coluna e barra.
Mesmo que não possam compreendê-los em toda sua complexidade, os
alunos constroem saberes ao entrar
em contato com variadas formas de
comunicação que os adultos utilizam.
Um bom trabalho em Matemática
garante que as crianças aprendam a
coletar dados com finalidades de pes-

quisa específica, a organizá-los e interpretá-los em instrumentos de comunicação – como tabelas e gráficos de
barras –, além de produzir conclusões
com base no entendimento desses
registros gráficos, escrevendo textos,
indicações e sínteses. Assim, a leitura
de tabelas e gráficos passa a ser reconhecida como fonte de informação
mesmo não sendo expressa em texto.
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1 Para apresentar o tema dessa sequência didática, a ideia é conversar. A
arte sempre inspira boas conversas e
permite adentrar, de um modo diferente, em vários assuntos.
Para ampliar o repertório das crianças, apresente a obra Jogos infantis
(página 34), de Pieter Bruegel (15251569), pintor e gravurista holandês do
século XVI. Ela revela muitos personagens participando de quase 100 brincadeiras de criança.

Você também pode compartilhar
com a turma imagens de esculturas de
bronze de Sandra Guinle (página 34) ou
de artistas soteropolitanos que retratam brincadeiras.
Obras de diferentes artistas expandem o repertório de imagens que os
alunos vão construindo e enriquecem
as possibilidades de criação e de autoria de desenhos e ampliam o universo
para narrativas, sejam elas escritas,
corporais ou plásticas.

Salvador é referência por ser uma
cidade de muitas cores, musicalidade
e manifestações artísticas, como a
arte naïf. Em tudo isso, há presença
de brincadeiras infantis. Artistas como
Gil Abelha e Cesar Romero são especialistas em arte naïf e costumam expor no Pelourinho. Fazer uma pesquisa
com as crianças sobre brincadeiras
infantis que aparecem em telas, fotos,
colagens ou esculturas desses autores
pode ser bastante interessante.
Esta atividade, especificamente,
propõe que os alunos apreciem, em
silêncio e por algum tempo, a obra de
Helena Coelho. É bem provável que,
logo que comecem a olhá-la, fiquem
ansiosos para comentar o que estão
vendo, mas compreenda que um tempo para a apreciação é necessário para
que todos possam preparar a participação oral, organizar as ideias e, sobretudo, experimentar sensações diversas
diante de uma imagem. Atualmente,
os alunos vivem experiências de modo
muito rápido, com brinquedos eletrônicos e jogos de imagens velozes. É papel da escola proporcionar momentos
para olhar, pensar e aprender.
Passados alguns minutos, é o momento de conhecer as impressões da
turma e organizar a participação de
cada um, para produzir os primeiros
dados para o trabalho proposto nesta
sequência didática, que tem como foco
o tratamento da informação.
Faça um levantamento do repertório
3º BIMESTRE
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das crianças com base na imagem.
Pergunte a elas de quais daquelas
brincadeiras já brincaram e organize a
tabulação das respostas apresentadas.
Essa é uma das possibilidades de

trabalhar com quantificação nessa atividade. O cartaz produzido terá duas
colunas: uma com o nome das brincadeiras encontradas na obra e outra
com a quantidade de crianças que já

participaram dela. Ele pode permanecer exposto na sala de aula, mas não
será usado em outras atividades: é
apenas uma memória de um trabalho
já realizado.

Sandra Guinle. Amarelinha, Série Cenas infantis, 2006.
Bronze 21 x 12 x 30 cm

Reprodução da obra Jogos infantis de Pieter Bruegel. Jogos infantis (1560). Kunsthistorissches Museum de Viena
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2 Com esta proposta, o objetivo é ler
uma tabela, usada para organização
de dados. Num contexto de uma sala
de aula fictícia, a da professora Joana,
as crianças podem lançar ideias sobre
preferências daquele grupo.
Note que o enunciado fala em como
se divertem e as respostas podem
ser diferentes daquelas que dariam se
a pergunta fosse “do que brincam?”.
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Todo esse cuidado com detalhes e o
entendimento dos enunciados serve
para que os alunos sejam cada vez
mais precisos e objetivos ao fazer perguntas quando estiverem investigando
um contexto para coletar informações
e assim consigam selecionar melhor os
dados que podem ser usados em gráficos e tabelas.
Com esta proposta, a turma tem

dois focos de análise: uma lista com
as formas como as crianças da sala da
professora Joana se divertem – o que
pode ser chamado de coleta de dados
– e a quantificação, com base na brincadeira preferida de cada criança.
No item A, a turma tem como desafio a contagem de tracinhos que
aparecem na tabela para, em seguida,
registrar o número correspondente. Já
no item B, deve selecionar entre todos
os dados apresentados na tabela qual
é a brincadeira preferida da turma. No
C, o desafio é ainda maior: descobrir o
número de alunos da professora Joana
e, para isso, tem de fazer a soma dos
tracinhos ou dos números que aparecem em cada linha.
Compreender que a soma da coluna
total representa a quantidade de alunos
que participaram da pesquisa na sala
de Joana é importante para entender
como as informações são organizadas
na tabela específica em que a quantidade registrada em cada linha representa
parte do universo pesquisado.
As crianças, provavelmente, vão lan-
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8
3
5
5
4
1

A diversão preferida da turma da professora Joana é brincadeiras com outras
crianças.

O total de alunos da professora Joana é 26.

çar mão do recurso da contagem dos
tracinhos para descobrir a diversão
preferida e, em seguida, comparar as
informações que aparecem na tabela
a fim de definir qual é a diversão preferida da turma da professora Joana.
Por ser a primeira análise de dados em
tabelas que os alunos vão fazer nesta
sequência didática, é muito importante
ler as informações em voz alta e ajudá-los a localizá-las.
A tabela em questão é simples. Há
duas colunas preenchidas: a de nomes
e a da quantificação das escolhas. Para
interpretar os dados, é necessário ler
as informações linha por linha. Só depois dessa análise é que as crianças
têm condição de preencher a terceira
coluna, com o total de cada diversão.
Nas tabelas geralmente usadas no
dia a dia dos adultos, não aparece a
coluna da quantificação. Ela foi introduzida na tabela da atividade para criar
uma situação de escrita de números
com base em quantidades.
A visualização das quantidades não
é usual em tabelas, diferentemente do
que ocorre nos gráficos de barras, a
ser explorados mais adiante. Note que
todas essas informações não precisam
ser explicitadas para os alunos, embora sejam úteis para que você possa
usar do melhor modo possível cada um
dos instrumentos de registro da informação.

Thamires Almeida do Carmo
EM Jaime Vieira Lima
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Aparecem 6 brincadeiras diferentes.

A brincadeira preferida dos alunos da professora Joana é jogar bola.

A brincadeira que as crianças menos gostam é corridas e saltos.

3 Agora as crianças são convidadas
a conhecer outro instrumento para
organizar dados e informações: gráficos. Para começar o trabalho, faça
um levantamento dos conhecimentos
que a turma tem a respeito. Após a
discussão, realize uma leitura detalhada de um gráfico de barras com informações que considerar relevante para
as crianças. Você pode encontrá-los
em jornais ou na internet. É importante
que essa primeira aproximação com o
gráfico seja feita coletivamente e com
uma boa mediação para que a turma o
perceba como um todo e, depois, se
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dedique às partes específicas.
Diversos tipos de gráfico serão introduzidos ao longo da escolaridade
no eixo tratamento da informação. O
gráfico proposto nesta atividade, especificamente, é o de barras, apropriado
para aprensentar dados que podem ser
contados um a um (chamados dados
discretos) e que não estão atrelados a
outras variáveis nem combinados com
outros dados.
É bom explorar possíveis leituras do
gráfico de barras. A atenção às ideias
formuladas pelos alunos é essencial
para que seja possível saber o que eles

já conhecem sobre esse instrumento
visual de organização da informação.
É provável que apresentem diferentes
ideias sobre como ler informações nos
gráficos e todas devem ser abordadas
na discussão.
Após ler para os alunos, um a um,
os enunciados dos itens A, B e C, discuta-os coletivamente ouvindo as sugestões da turma para as possíveis
respostas. É importante que as crianças justifiquem o que observaram no
gráfico para responder às questões.
Se achar importante para a classe,
após discutir cada uma das questões,
escreva as respostas no quadro, para
que os alunos possam copiá-las, ou
apenas discuta-as oralmente e proponha que cada um escreva-as do melhor
jeito possível ou, ainda, em duplas.
Esse é um bom momento para promover uma conversa entre todos sobre
as brincadeiras de que mais gostam
e analisar se alguma delas aparece no
gráfico da professora Joana.
Para dar ênfase ao gráfico como
um objeto completo e que ao mesmo
tempo é dividido em partes, chame a
atenção das crianças para aspectos
como o título e o eixo horizontal, onde
está escrito o nome das brincadeiras e
o que fazer para saber qual a de que as
crianças da sala da professora Joana
mais gostam.
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26 alunos participaram da pesquisa.

4 A atividade apresenta como desafio
a transcrição das informações de um
gráfico, já explorado pelas crianças,
para uma tabela. O objetivo é que elas
compreendam que as mesmas informações podem ser comunicadas de
formas diferentes.
Para a realização da proposta, os
alunos devem consultar o gráfico da
atividade 3. É importante retomar a

análise feita por eles e explicar que
desta vez precisam localizar no gráfico
a quantidade de crianças que gosta de
cada brincadeira a fim de preencher a
tabela. Como a atividade apresenta um
novo desafio, uma sugestão é realizar
o preenchimento da primeira brincadeira com a turma reunida e, assim, compartilhar com todos os procedimentos
para a localização de informações e o

preenchimento de tabelas. Caso considere que para a classe a proposta é
muito desafiadora, combine com as
crianças que elas devem localizar os
dados no gráfico e preencher a tabela
juntas.
O item B favorece a discussão sobre qual forma de organização é mais
favorável que outra para obter uma
informação que não está explícita. Por
exemplo, para saber o total de alunos
da turma da professora Joana, parece
ser mais simples somar os valores da
segunda coluna da tabela do que o total de cada uma das barras do gráfico. Essa não é uma conclusão que os
alunos precisam alcançar, mas uma
experiência necessária de uso de um
e de outro recurso. Por fim, a proposta
é realizar o item C oralmente, de modo
que as crianças consigam conversar
sobre as informações que aparecem
na tabela e justificar se as respostas
foram iguais ou diferentes.
A sugestão é que os alunos desenvolvam essa atividade em pequenos
grupos. Outra possibilidade, para
ampliar a discussão, é propor que
trabalhem em duplas e confiram as
respostas dadas por outras duplas. A
verificação das respostas pode levar
os alunos a novas consultas ao gráfico,
caso tenham produzido respostas diferentes, e a encontrar, por si mesmos,
a resposta correta. Encaminhamentos
como esse permitem que os erros façam parte dos processos de produção
das crianças e que elas sejam informantes umas das outras.
3º BIMESTRE
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págs. 32 e 33

O jogo preferido da turma é o futebol.

9 crianças escolheram o futebol.

Queimada está em segundo lugar na preferência da turma e tem 8 votos.

16 alunos escolheram futebol e vôlei.

5 A atividade propõe nova análise e interpretação de informações disponíveis
em um gráfico, mas com a variação da
posição das barras: elas agora estão
na horizontal (no primeiro gráfico, apareciam na vertical).
A ideia é que, em duplas, os alunos
consigam identificar o jogo preferido, quantas crianças o escolheram e
quantas escolheram duas modalidades
esportivas, futebol e vôlei. Propor a
atividade em duplas permite que os
alunos analisem as informações solicitadas e favorece confrontos e dúvidas
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na localização e interpretação de cada
dado disponível. Se isso ocorrer, será
muito enriquecedor, pois desta forma é
possível começar uma discussão sobre
quais elementos são essenciais para
analisar gráficos.
Os alunos vão ter de identificar primeiro a modalidade esportiva para
depois descobrir quantas crianças a
escolheram. Assim, há dois desafios
simultâneos, além da questão que
propõe a soma de duas modalidades
esportivas, que vai exigir delas a conservação da informação de uma para

agregá-la à outra.
É importante ler cada enunciado
em voz alta, discutir o que se pede
em cada um e levantar com as crianças possibilidades para localizar o que
é solicitado. Diante de uma proposta
como essa, quanto mais variadas as
maneiras de os alunos resolverem o
problema, melhor, pois isso amplia o
repertório de todos.
Ao ler em voz alta as informações
que aparecem no gráfico, cuide para
não enfatizar demais algumas partes,
de modo a induzir a resposta dos alunos. O planejamento das duplas que
trabalharão juntas é outro aspecto a
ser considerado, visto ser necessário
agrupar as crianças de acordo com
seus conhecimentos numéricos e em
relação à autonomia para ler informações presentes no gráfico. Para o
encaminhamento desta atividade, lembre-se de mediar constantemente o trabalho da turma, pois as questões são
desafiadoras paras as crianças nesse
momento do 1º ano.
Você pode decidir se quer trabalhar
com todos os problemas sobre esse
gráfico numa mesma aula ou usar mais
de uma, analisando o gráfico coletivamente. Depois, proponha que as crianças trabalhem em duplas e, pouco a
pouco, discuta cada questão.
Caso considere que as informações
solicitadas estão além ou aquém das
possibilidades da turma, é possível
flexibilizar o que está sendo pedido.
Proponha, por exemplo, que os alunos
identifiquem a modalidade esportiva
preferida e a de que menos crianças
gostam ou apenas quantas escolheram
vôlei ou futebol (em vez de propor a
soma das duas).
Você também pode realizar o desafio com a classe reunida, anotando no
quadro as informações que as crianças
disserem e orientando-as a copiar no
Caderno do aluno.
Com relação ao item E, a proposta
é que seja resolvido oralmente pelos
alunos. Chame a atenção deles para
o fato de que, embora a quantidade

BRINCADEIRAS INFANTIS - CADERNO DO PROFESSOR

de participantes não esteja visível no
gráfico, se somarem o número de respostas dadas em cada linha, é possível
descobrir quantas crianças participaram da pesquisa sobre jogos com bola.

Tal discussão permite a todos os
alunos avançar nos critérios de análise
para ler e interpretar informações em
tabelas e gráficos.
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6 A atividade apresenta como proposta a ampliação do repertório cultural
das crianças sobre brincadeiras do
Brasil. Se quiser incrementar a discussão, proponha uma pesquisa coletiva
sobre brincadeiras diversas nos sites
http://goo.gl/9SznCq e http://www.
cirandandobrasil.com.br (acesso em
8/6/2016). Os alunos podem anotar
as brincadeiras que conhecem e as que
não conhecem organizando-as numa
tabela. Você também pode retomar as
brincadeiras preferidas discutidas na
sequência Mural de preferências, explorada em Língua Portuguesa no primeiro
bimestre.
Além disso, a atividade B sugere que
as crianças escolham cinco brincadeiras, entre as que foram discutidas e
são típicas de Salvador, e completem a
tabela com uma brincadeira para cada
dia da semana. Se considerar que essa
proposta está além das possibilidades
delas, é possível produzir coletivamente a tabela e deixá-la exposta no pátio
da escola. Assim, os alunos da turma
podem ensinar, a cada dia da semana,
uma brincadeira para outros colegas.
3º BIMESTRE
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1

2

10 alunos foram premiados no concurso.

O ano que obteve maior números de desenhos escolhidos foi o 1º.

O ano que não obteve alunos vencedores foi o 5º.

2

0

7 A proposta é que a turma analise
um gráfico de barras para comunicar
o resultado do concurso. Lembre-se de
que o título de um gráfico encaminha
sua leitura e interpretação e os alunos
estão sendo ensinados a ler cada vez
melhor, mesmo que sejam informações
que não estão em textos, mas em outras representações gráficas. Pode ser
que eles encontrem gráficos sem título. Nesse caso, é importante chamar
a atenção deles para a ausência desse
elemento, um fator negativo.
Note que o gráfico de barras mostrado na atividade não apresenta o eixo
vertical contínuo, com as quantidades,
mas quadradinhos. Para chegar ao resultado a ser transcrito para a tabela,
as crianças precisam contar os quadradinhos um a um.
O item A propõe a leitura e a análise do gráfico e o item B desafia a
turma a completar uma tabela com
base nos dados do item A. Como nas
atividades anteriores, é importante que
você acompanhe a produção da tabela, orientando as crianças sobre como
preenchê-la. Você pode completar uma
das colunas no quadro para que todas
elas compreendam o que e como fazer.

Kailane Silva de Jesus
EM Graciliano Ramos
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trajetos no zoo de salvador
pág. 36
de espaços físicos desconhecidos.
• Identificação de pontos de vista com
base nos quais é possível representar
um objeto ou uma situação.

tempo estimado
• Oito aulas.

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Explorem questões relacionadas a
pequenos trajetos e deslocamentos.
• Avancem nos conhecimentos sobre
localização espacial e no uso de vocabulário espacial.

conteúdos

• Localização espacial: descrições orais
e escritas.
• Representação espacial em diferentes
dimensões e vocabulário espacial.
• Comunicação e localização de pessoas ou objetos no espaço.
• Interpretação de desenhos ou plantas

Nesta sequência didática, que apresenta como contexto o zoológico de
Salvador, são propostas reflexões e
problemas espaciais que desafiam os
alunos a analisar diferentes espaços
e localizar objetos considerando descrições orais e escritas. Eles também
têm de definir pontos de referência e
reconstruir alguns desses espaços.
Situações envolvendo conhecimentos espaciais são vividas todos os dias
pelas crianças: quando precisam se localizar na escola para encontrar a sala
onde estudam, ir ao banheiro, brincar
no parque, pegar algo na estante etc.
Na sequência didática Trajetos na
escola, do primeiro bimestre, elas
puderam pensar na elaboração de itinerários e descrever oralmente como
ir de um lugar ao outro. Agora é hora
de trabalhar com mapas e analisar
os espaços que eles representam
para identificar pontos de referência, ampliar o vocabulário espacial
(utilizando expressões como em cima,
embaixo, ao lado, em frente, esquerda e direita), elaborar descrições mais
detalhadas e compreender os espaços
por meio de diferentes pontos de vista.
Ao avançar em seus conhecimentos
espaciais, os alunos têm condições
de começar a construir um conjunto
de saberes práticos que permitem a
todos eles dominar melhor os deslocamentos e elaborar descrições orais
muito mais precisas.
3º BIMESTRE
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1 A atividade tem como objetivo checar
se os alunos já visitaram um zoológico
e deixar que cada um tenha a oportunidade de compartilhar o que sabe sobre
o zoológico de Salvador.

GLOSSÁRIO
Área urbana Cidade.
Animais silvestres Que se cria, nasce
ou vive nas selvas.
Fauna Referente aos animais.
Flora Referente às plantas.
Extinção Desaparecimento definitivo
de uma espécie.
Fonte: Grande Dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa

Maria Wanessa Soares Pereira
EM Campinas de Pirajá
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págs. 38 e 39

X

2 A atividade tem como objetivo levar
os alunos a observar e comparar como
diferentes locais estão representados
em cada mapa. Foram escolhidos, propositalmente, mapas de dois zoológicos para que eles notem as variadas
formas de organização espacial; analisem os espaços mesmo sem tê-los visitado; levantem hipóteses sobre que lugar os mapas representam; justifiquem
a resposta; e expliquem no que eles se
parecem, no que se diferenciam e quais
são os trajetos possíveis. Também é interessante explorar quais bichos estão
próximos ou distantes uns dos outros e
como ir de um local a outro.
É válido anotar as falas das crianças
para, depois, retomar e acompanhar
os progressos que elas fizerem sobre
localização espacial.
• O que você fez para descobrir
de onde eram os mapas? É esperado que eles digam que descobriram
que se trata de mapas de zoológicos
por causa do desenho de animais.
• O que há de parecido e de diferente entre eles? Eles devem notar
que parecido são os animais espalhados, mostrando os lugares onde estão,
e diferente é a organização dos espaços, com números, legendas, ruas etc.
• Para que servem esses mapas?
É esperado que a turma conclua que
os mapas ajudam as pessoas a se localizar e deslocar em lugares que não
conhecem.
• Você já precisou usar algum
mapa? Em que lugar? Eles podem
falar sobre diferentes mapas, de cidades, parques, shoppings etc.
3º BIMESTRE
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Com relação ao item C, estimule as
crianças a desenhar a maior quantidade possível de animais, pois, em seguida, a ideia é que contem quantos registraram e depois anotem a quantidade.
Aproveite a atividade para propor
que alguns alunos explicitem os locais
onde alguns dos animais se encontram.
Por exemplo: “tal animal está perto
do...”, “esse outro está ao lado da jaula
do...”, “ele está à direita do...”, “está
à esquerda da...”, “está acima do...” e
“está abaixo da...”. Enquanto alguém
fala da localização de alguns dos animais desenhados, incentive os demais
a observar os dois mapas e confirmar
ou não a localização. Nesse momento,
aproveite para explorar o vocabulário
espacial previsto para esta sequência
didática.

pág. 40
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O animal que está entre as borboletas e a zebra é a girafa.

X

O animal que está em frente à cobra é o macaco.

O animal que está entre a arara e a onça é o leão.

3 Com a atividade, são apresentados
problemas que envolvem a localização
de animais em um cenário específico,
o zoológico, e o que é solicitado aos
alunos aproxima-os do uso de um vocabulário que é referência para as descrições espaciais, como em frente, atrás,
entre e ao lado.
Para encaminhar a atividade, é importante ler os enunciados em voz alta
e pedir que algumas crianças expliquem o que entenderam. Depois, certifique-se de que todos sabem o que é
esperado que façam.
No item D, as crianças são desafiadas a escrever o nome do animal de
acordo com sua hipótese de escrita. Intervenções a serem feitas para a escrita devem seguir as orientações dadas
nos Cadernos do professor de Língua
Portuguesa.
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4 A proposta é que as crianças possam analisar possíveis trajetos diante
do mapa de um lugar que não conhecem para localizar um espaço.

pág. 42
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No item A, o desafio é encontrar
o recinto onde fica o leão. Para isso,
precisam localizar uma das entradas
do zoológico, verificar que possibilida-

des existem para chegar até o animal
e só depois traçar uma rota desejada.
Ou seja, os alunos precisam localizar
pontos de referência (entrada e recinto do leão) para que possam decidir o
trajeto a escolher. É interessante que
eles comparem com os colegas as escolhas realizadas, como proposto no
item C. Assim, vão compreender que
há diferentes possibilidades de chegar
ao mesmo destino.
No item B, o desafio é fazer a turma
observar os pontos de referência que
estão no caminho do trajeto escolhido
e que ajudam a descrevê-lo. Por exemplo: “Eu entrei pela portaria do zoológico e passei pelo lago dos patos. Continuei em frente e passei pelo recinto do
camelo, das girafas e do elefante. Mais
adiante, cheguei ao recinto do leão”.

5 Explique à turma que é preciso recortar os animais do anexo do Caderno
do aluno (página 57) e depois colá-los
no mapa. As figuras não devem ser coladas de imediato. Primeiro, os alunos
devem dispô-las sobre o mapa e fazer
as alterações que julgarem necessárias. A cola só deve ser usada quando houver certeza da disposição dos
animais. Concluída a atividade, reúna
a turma e oriente a comparação dos
mapas para encontrar semelhanças e
diferenças. Questione:
• Há algum mapa parecido com o
seu?
Depois incentive os alunos a contar
os critérios para montar o zoo. Uns
podem ter pensado em bichos que
não devem ficar próximos, outros organizado os animaus por tamanho ou
por grau de ferocidade. Considere que
mesmo quem colou os bichos aleatoriamente usou um critério: o de não se
preocupar com a localização deles.
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6 O objetivo é fazer os alunos criarem
pistas usando referências presentes
em um mapa montado por eles, a fim
de indicar a localização de um animal
que escolherem.
Antes de encaminhar a proposta,
peça que algumas crianças, individualmente, observem o mapa que montaram e descrevam onde está o elefante,
por exemplo. Dê um tempo para que
observem a figura, vejam onde está o
animal e planejem como vão descrever
oralmente a localização.
Feito isso, reúna a turma e ajude-a a
elaborar algumas adivinhas, escreven-

do-as no quadro. Por exemplo: “É um
animal muito grande. Está ao lado do
recinto do tigre e em frente ao do leão.
O animal é ...”. Depois de criadas algumas adivinhas coletivamente, organize
as duplas (considerando os conhecimentos sobre o sistema de escrita de
cada um) de forma que um dos alunos
tenha condição de escrever a adivinha
(mesmo que ainda não seja de forma
alfabética).
Explique para as crianças que a dupla tem de criar duas adivinhas para
cada mapa. Depois de as duplas trocarem os cadernos entre elas, promova

a socialização de adivinhas: os alunos
podem ler as que criaram em voz alta
para a turma e desafiar os colegas a
descobrir a resposta. É possível que
algumas duplas precisem da sua ajuda
para ler o que os colegas escreveram.
Não se esqueça de prestar muita
atenção ao vocabulário específico que
é esperado que a classe lance mão
(atrás de, ao lado de, perto de, abaixo
de, entre o etc.). Observe se alguma
criança usou os termos direita e esquerda. No entanto, não é esperado
que os alunos façam uso sistemático
desses termos ainda.

Matheus Andrade dos Santos
EM do Uruguai
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7 A proposta é que as crianças trabalhem em grupos que podem ser formados por quatro alunos. Cada equipe
deve montar o cenário de um zoológico e depois elaborar pistas orais para
outro grupo montar um zoológico igual.
Porém, o segundo grupo não pode ver
o que foi montado pelo primeiro, que
vai fornecer as pistas. Ao final da atividade, os dois devem comparar os
cenários montados e descobrir se ficaram iguais ou não.
A atividade envolve um grupo emissor (que montou o cenário e vai dar as
pistas) e um receptor (que vai ouvir as
pistas e montar o cenário igual ao do
outro grupo). Ambos são parceiros.
Por isso, é fundamental que a comunicação entre eles seja boa. O emissor
precisa se esforçar para ser compreendido pelo receptor e esse, por sua vez,
precisa entender o que o emissor fala.
Apesar disso, não é esperado que as
crianças consigam fazer indicações
precisas tornando os cenários idênticos logo na primeira vez, pois as pistas
requerem conhecimentos específicos e
ainda vão ser objeto de discussão em
atividades futuras.
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Para se fazer claro, o grupo emissor
tem de comunicar a informação para
que o receptor interprete corretamente o que está sendo transmitido. Essa
situação de comunicação provoca as
crianças a se esforçarem para explicitar da melhor maneira possível a localização de cada animal. As exigências
da comunicação costumam levar o
emissor a se aprofundar na análise dos
espaços e da localização dos animais.
Lembre-se de organizar os grupos
considerando os conhecimentos que
as crianças têm e faça cópia das figuras dos animais usados na atividade 5,
disponíveis no anexo do Caderno do
aluno e entregue-as à turma.
Assim que os grupos terminarem
de montar os cenários, organize um
passeio pela classe para que todos
possam observar os diferentes cenários produzidos. Depois da apreciação,
proponha uma roda de conversa sobre
o que cada um notou nos trabalhos,
provocando os alunos a refletir:
• Todos os cenários ficaram iguais?
• O leão do cenário do grupo 1 estava mais perto do jacaré ou do
lobo?

• O urso do grupo 2 estava no mesmo lugar que o do grupo 3?
• A girafa do grupo 4 está em frente ou atrás do recinto do leão?
É provável que os cenários apresentem muitas diferenças. Um grupo pode
ter optado por colocar o jacaré mais
perto do leão e o outro não. Aproveite
o momento para chamar a atenção das
crianças para essas diferenças e verificar o vocabulário usado por elas para
localizar os animais espacialmente. É
interessante também registrar suas
impressões sobre o que foi possível
notar em relação aos comentários dos
alunos na primeira vez que realizarem a
atividade. As anotações podem ser retomadas por você, em outros momentos, para ajudar a avaliar os avanços
da classe.
Organize um momento para socializar as pistas e proponha que as crianças avaliem quais são as melhores,
quais não podem faltar etc.
Quando for repetir o desafio, chame a atenção para a importância de
dar boas dicas considerando que o outro grupo precisa montar o zoológico
o mais parecido possível com o mode-
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lo e retome a conversa sobre as pistas elaboradas na atividade anterior.
Ressalte também que os grupos emissor e receptor não estão competindo,
e sim trabalhando juntos. Por isso, o
emissor precisa pensar em boas dicas
para ajudar o grupo parceiro a organizar um zoológico igual ao montado
inicialmente.
Depois de realizada a atividade,
promova discussões que levem os alunos a refletir. Questione:
• Ficou mais fácil montar o zoológico desta vez? Por quê?
• Que informações não podem fal-

tar na hora das dicas?
Provavelmente, quando os estudantes conversarem sobre o que precisavam fazer para que os zoológicos
ficassem idênticos, vão aparecer questões relacionadas à localização espacial com base em pontos de referência
do mapa (o lago, a entrada, o recinto
do leão etc.) além do vocabulário específico (embaixo, em cima, ao lado, em
frente etc.).
Com isso, eles podem notar que
as dicas não foram suficientes para a
construção do zoológico e que terão
de lançar mão de informações mais

detalhadas para que os colegas consigam montar um cenário idêntico.
Ao repetir a atividade, é interessante que todos, em algum momento, possam vivenciar a construção do zoológico de referência e dar as dicas para
o outro grupo, assim como receber as
dicas e construir um zoológico idêntico
ao dos colegas.
Depois de realizar a construção pela
segunda vez, vale propor uma reflexão
sobre as facilidades e dificuldades dos
estudantes diante da nova construção.
Para tal, repita as perguntas dos itens
de A a C.
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8 A atividade visa organizar a aprendizagem dos alunos em um registro
coletivo sobre o que aprenderam ao
longo desta sequência didática.
Retome as atividades a fim de que
eles possam escolher os saberes que
são comuns à turma em relação a
fornecer orientações para alguém se
deslocar em um lugar desconhecido.
Para registrar esse momento de
conversa, elabore um texto coletivo no
quadro. Com isso, os alunos podem
reflitir e organizar os conteúdos matemáticos aprendidos até então. Não
é esperado um texto extremamente
detalhado. O importante é que o conteúdo seja significativo para a classe.
Outra possibilidade é fazer um cartaz
com as conclusões da turma e deixá-lo
exposto no mural da sala.

quer saber mais?
• Informações sobre
o projeto Zoo vai à
escola, que prevê a visita de um grupo
de funcionários aos alunos, palestras
sobre Educação ambiental e a apresentação de materiais, no site do zoológico de Salvador (http://goo.gl/vnWlqc),
acesso em 7/6/2016
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cálculos com rodas e veículos
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tempo estimado
• Sete aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos

• Explorem os primeiros sentidos da
proporcionalidade direta por meio de
estratégias pessoais a fim de resolver
problemas de multiplicação e divisão.
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conteúdos

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

As propriedades que caracterizam a
relação de proporcionalidade direta são
usadas inicialmente pelos alunos, de
maneira implícita, durante procedimentos de resolução de problemas multiplicativos. Depois tais propriedades são
estudadas de maneira independente.
Em classe, é necessário provocar
uma análise sobre as diferentes estratégias e propriedades em que as crianças se apoiam, sendo pertinentes ou
não, mais ou menos econômicas, para
só então rejeitá-las ou incorporá-las ao
trabalhar com novos problemas.
É importante salientar que as relações entre os dados numéricos dos
problemas podem contribuir ou criar
obstáculos para a utilização das diferentes propriedades. Por isso, é preciso tratar com a turma uma questão
sobre conveniência: para cada problema é possível usar um ou outro procedimento.
Os problemas de proporcionalidade
relacionam duas grandezas. Por exemplo: em um pacote há três figurinhas.
Quantas há em sete pacotes? Duas das
quantidades se referem a pacotes (um
e sete) e as outras duas (três e valor a
ser calculado) às figurinhas.
A relação de proporcionalidade direta existe entre duas variáveis: o quociente entre as quantidades que se correspondem é o mesmo, e é chamado
de constante de proporcionalidade.
A proporcionalidade costuma ser
trabalhada no 3º ou 4º ano como um
tema novo. No entanto, esse conceito
inclui um complexo campo de problemas cuja aprendizagem ocorre desde
os primeiros anos do Ensino Funda-
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mental até o término do Ensino Médio.
Trabalhar com o conceito de proporcionalidade nos anos iniciais do Ensino
Fundamental tem se mostrado algo de
grande importância, pois a relação entre duas variáveis permite que a turma
abandone a visão comum da multiplicação, como sendo apenas adição repetida, e passe a perceber a noção de

proporção envolvida na operação.
Na sequência Cálculos no Farol da
Barra, proposta no segundo bimestre,
as crianças tiveram de pensar nos
primeiros sentidos da proporcionalidade direta para resolver problemas do
campo multiplicativo. Agora a proposta
é aprofundar os conhecimentos com
a proposição de novos problemas do

campo multiplicativo.
As atividades apresentadas a seguir
desafiam os alunos a resolver problemas envolvendo a proporcionalidade
direta diante do contexto de meios de
transporte. A escolha do tema pode
oferecer bons problemas para que eles
pensem a respeito da proporcionalidade direta com sentido.

pág. 45

2

4

2

2

Juntos, todos os meios de transporte têm 10 rodas.

Se tivessem dois meios de transporte de cada, teriam 20 rodas.

1 A atividade visa introduzir o contexto a ser trabalhado nessa sequência
didática e levantar a discussão sobre
problemas de proporcionalidade direta.
Leia o enunciado em voz alta para a
turma e certifique-se de que todos entenderam a proposta. Explorar as imagens é algo interessante porque pode
ajudar as crianças a começar a estabelecer relações entre a quantidade de
cada tipo de meio de transporte com a
quantidade de rodas. O item A levanta
uma discussão exatamente sobre essa
relação. Depois que as crianças encontrarem a quantidade de rodas de um e
de dois objetos, proponha outros desafios. Para isso, lance perguntas como:
• Se fossem 3 carros, quantas rodas teríamos?
• Se fossem 4 motos, quantas rodas teríamos?
Assim, é possível ampliar as análises a respeito das variáveis propostas
(X rodas para N meios de transporte).
Outra possibilidade é fazer uma
roda de conversa a fim de que os alunos contem as estratégias utilizadas
por eles para descobrir quantas rodas
tem determinado meio de transporte.
Convide-os para mostrar o registro
a um colega ou para a turma toda.
Comparar e ver quem fez da mesma
maneira e quem fez diferente e quais
tipos de registro mais apareceram
são explorações que podem contribuir
muito com a aprendizagem da classe.
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No item C, a ideia é fazer o aluno
pensar na possibilidade de dobrar a
quantidade inicial, considerando a quantidade de rodas e de veículos. Explore
esse aspecto oralmente. Para ampliar
as relações entre veículo e quantidade
de rodas, vale construir com os alunos
uma tabela (como mostra o exemplo à
direita) chamando a atenção para a relação entre a quantidade de bicicletas
e de rodas. Pergunte:
• O que ocorre quando a quanti-

dade de bicicletas aumenta? Certamente eles vão observar que a quantidade de rodas também aumenta, e
isso é o que caracteriza um problema
de proporcionalidade direta.
1 bicicleta

2 rodas

2 bicicletas

4 rodas

3 bicicletas

6 rodas

4 bicicletas

8 rodas

5 bicicletas

10 rodas

Se considerar interessante, retome
alguns problemas já explorados, como
o do queijo coalho, proposto na sequência Cálculos no Farol da Barra, trabalhada durante o segundo bimestre.
Provoque a turma a pensar se o modo
como aquele desafio foi resolvido pode
ajudar a solucionar o atual.

pág. 46

Uma bicicleta tem 2 rodas.

Duas bicicletas têm 4 rodas.

Elas precisam calibrar 6 pneus.

2 Para encaminhar a proposta, convide
as crianças para resolver os problemas. Leia em voz alta o enunciado de
cada um deles e peça que elas trabalhem um de cada vez, em duplas ou
pequenos grupos. Assim você vai promover trocas entre os alunos diante
das decisões relacionadas às estratégias escolhidas por eles mesmos. Leia
também o quadro de curiosidade sobre
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a bicicleta, na página seguinte.
O item A tem relação direta com as
crianças, já que elas andam de bicicleta, e o B refere-se à quantidade de
rodas de uma bicicleta. Os itens C e
D apresentam problemas sobre a relação entre bicicletas e a quantidade de
rodas. Especificamente no D, a turma
vai se deparar com uma questão mais
complexa, que envolve a quantidade

de pessoas, de bicicletas e de rodas,
ou seja, é preciso primeiro pensar na
quantidade de pessoas para depois
chegar à quantidade de rodas.
É fundamental ler em voz alta os
quatro itens e perguntar aos alunos se
eles entenderam o que está sendo perguntado e como podem resolver cada
um. É bem possível que para solucioná-los, a turma desenhe as situações descritas, relacionando a quantidade de
bicicletas, rodas e pessoas de maneira
figurativa para chegar ao resultado.
Pode ser também que algumas crianças optem por fazer tracinhos (2 para
cada bicicleta e pessoas, por exemplo)
e depois usem a contagem para resolver o problema. É possível ainda que
outras desenhem apenas uma bicicleta (ou duas marcas para representar
as rodas) e contem três vezes sobre
ela, isto é, uma vez para cada bicicleta.
Caso apareçam diversas estratégias,
ótimo. Organize uma roda de conversa
para que todos conheçam as estratégias dos colegas.
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curiosidade

A Organização das Nações Unidas (ONU) defende que a bicicleta é o meio
de transporte ecologicamente mais sustentável do planeta. Além de não emitir
poluentes, não aumenta a poluição sonora das grandes cidades e ocupa menos
espaço que os automóveis.
Pedalar também faz muito bem para a saúde em vários aspectos. Ajuda a
prevenir doenças crônicas, como obesidade, colesterol alto e hipertensão. E, por
ser uma atividade que gera pouco impacto nas articulações, andar de bicicleta é
uma alternativa à corrida para quem quer perder peso, ganhar massa muscular e
melhorar a capacidade cardiorrespiratória.
Se praticado com moderação e segurança (o que inclui o uso de capacete), o
exercício não tem contraindicações.

págs. 46 e 47

Ele poderia montar 6 bicicletas.

Foram ao parque 5 amigas: Mariana e mais quatro.

3 a 5 As atividades apresentam novos
problemas do campo multiplicativo
com foco na proporcionalidade direta.
Na proposta 3, as crianças vão observar que Fernando tem uma quantidade de rodas e, com essa informação, terão de pensar quantas bicicletas
ele pode montar. O que está em jogo
é a relação entre 12 (rodas) e X (bicicletas). Se considerar essa questão
além das possibilidades da turma, uma
sugestão é diminuir a quantidade de
rodas. No decorrer do trabalho, você
pode lançar perguntas como:
• E se Fernando tivesse 8 rodas,

quantas bicicletas poderia montar?
• E se tivesse 16? Quantas bicicletas montaria?
• Como vocês fizeram para descobrir isso?
Indagações como essas tornam o
problema mais ou menos complexo
e esclarecem a relação de proporcionalidade direta. Como nas atividades
anteriores, é provável que algumas
crianças resolvam os desafios fazendo desenhos ou tracinhos. É possível
ainda que outras já comecem a usar
números.
A atividade 4 apresenta um desafio

diferente: aborda a relação em que a
criança sabe a quantidade de rodas
que há em todas as bicicletas, mas
precisa encontrar quantas pessoas
estão passeando. Para tal, precisa relacionar a quantidade de rodas das bicicletas com a quantidade de pessoas.
Essa parece uma relação fácil para os
adultos, mas não é tão simples para os
alunos do 1º ano. É provável que eles
desenhem as bicicletas para encontrar
o que se pede.
A respeito da atividade 5, que faz
uma retomada da 3 e da 4, você deve
ajudar os alunos a recuperar e observar
os diferentes cálculos realizados, mesmo que eles tenham resolvido alguma
das propostas por meio dos desenhos.
As crianças podem ser desafiadas
a encontrar um cálculo com números.
Observe que é provável que elas resolvam problemas do campo multiplicativo por meio de somas reiteradas (por
exemplo, 2 + 2 + 2 + 2). Isso revela
que, apesar de não saberem utilizar e
relacionar o algoritmo da multiplicação,
nos registros e nas conclusões diante
dos problemas dessa natureza, aparecem elementos relacionados a somas
reiteradas. Por exemplo, na atividade
3, as crianças podem ter utilizado o
cálculo 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ou 12 –
2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2, ou seja, usaram o
conhecimento relacionado à quantidade de rodas por bicicleta para chegar à
3º BIMESTRE
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quantidade de bicicletas pedidas.
Propor a resolução desses problemas em grupo oferece, justamente,
um espaço para que a classe discuta

estratégias de resolução, confrontando-as até alcançar a decisão sobre
qual a melhor.

págs. 47 e 48

Eles precisam fabricar 12 rodas.

Eles fabricam 24 rodas em dois dias.

Eles fabricam 4 caminhões em dois dias e 8 caminhões
em quatro dias.
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6 O desafio tem o objetivo de ampliar
as relações de proporcionalidade com
base no aumento do campo numérico.
Para isso, as crianças podem usar a
imagem como referência e descobrir a
quantidade de rodas de um caminhão
(6) e relacionar com a quantidade em
cada enunciado, de acordo com o pedido feito.
Você pode ampliar as relações dependendo do que sabe sobre os conhecimentos de cada aluno. Por exemplo,
proponha novos desafios para aqueles
que resolvem a questão rapidamente,
dobrando quantidades e lançando problemas como:
• Quantos caminhões serão fabricados em 5 dias?
• É possível saber quantos caminhões eles fazem em 10 dias, sem
contar a quantidade de caminhões
por dia? Como? Nesse caso, especificamente, a ideia é que a criança recorra à quantidade de caminhões feita em
5 dias e a dobre.
Tal como feito na atividade 5, é interessante finalizar o desafio convidando
as crianças a retomar os registros, levando-as a observar como resolveram
os problemas, quais dicas poderiam
dar aos colegas.
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págs. 48 e 49

São necessárias 6 rodas para a locomotiva do trem.

São necessárias 4 rodas para o vagão.

Ela vai precisar de 10 rodas para cada trem ou 20 rodas no total.

Alex desmontou 3 vagões.

Ela vai precisar de 16 rodinhas para montar quatro
vagões de carga.

7 A atividade aborda as relações multiplicativas e aditivas com base na ampliação do repertório numérico.
A sugestão é organizar os alunos
em pequenos grupos planejados previamente, de modo que possam ter
condições de discutir e ampliar os
conhecimentos com base na troca de
ideias e estratégias. Para isso, procure
agrupar crianças que tenham conhecimentos próximos sobre cálculo. Caso
contrário, pode ser que apenas uma
delas resolva os problemas em vez de
o grupo todo.
É fundamental propor a discussão
nos grupos sobre formas mais econômicas e seguras de registro. Você
pode perguntar aos grupos:
• O que fazer para não se perder
na contagem quando o problema
envolve quantidades maiores? Com
isso, quem usa desenhos como estratégia de resolução pode ampliar os recursos de que dispõe.
Lembre-se de circular pela sala e
propor diferentes desafios diante do
que observar a respeito do conhecimento dos alunos.
3º BIMESTRE
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pág. 50

Eram necessários 8 animais para puxar 2 carros.

Eram necessários 16 animais para puxar 4 carros.

8 A atividade tem como base uma
curiosidade histórica de Salvador sobre os avanços nos meios de transporte e propõe novos problemas envolvendo séries proporcionais.
Leia a curiosidade abaixo e chame

a atenção das crianças para a questão do aumento de 4 em 4 (que significa a quantidade de animais usados
no passado).
Na reta final desta sequência didática, você pode escolher uma produção

em que um aluno tenha lançado mão de
um procedimento incompleto e pedir
que a turma compare-a com outra, em
que se chegou ao resultado. Porém,
tome cuidado para não expor o autor
do procedimento incompleto como
aquele que não sabe. É importante
garantir o respeito entre as crianças
e fazer com que compreendam que
matemática se faz assim: por meio de
buscas que nem sempre levam às respostas imediatamente.
É possível propor também que os
estudantes analisem e busquem o que
foi feito para encontrar as respostas
esperadas.
Em relação aos alunos que ainda não
compreenderam a relação existente entre as séries proporcionais, organize-os
em grupos ou duplas e discuta as possíveis resoluções. É provável que, ao
compreender outras estratégias, eles
passem a arriscar novos caminhos.
Você também pode discutir com a
turma quais estratégias são úteis na
resolução.

curiosidade

Você sabia que a história do transporte na capital baiana teve início em 1845,
quando foram criadas as companhias de ônibus ou gôndolas, uma espécie de
carro puxado por quatro animais?
De lá para cá, existiram muitos outros coletivos, como o bonde e o trólebus.
O crescimento do serviço de transporte realizado por ônibus foi provocado
pelo aumento da demanda, ou seja, pelo crescimento do número de pessoas que
buscavam esse meio de transporte coletivo para se deslocar na cidade.
Fonte: SETPS (http://goo.gl/opG5GX), acesso em 7/6/2016

Ana Laura Silva Nepomuceno
EM Piratini
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pág. 50

9 O desafio tem como objetivo retomar
as discussões e resoluções de problemas que apareceram no decorrer da
sequência didática.
Para sistematizar os conhecimentos, você deve observar se as crian-

ças entenderam a maneira de Lucas,
Vitória e Laura resolverem a questão.
Converse com elas sobre os diferentes
jeitos usados para resolver o mesmo
problema, retome as atividades realizadas até essa etapa a fim de que eles

observem o que há de parecido entre
as propostas. Relembre também os
registros feitos e a maneira como a
turma chegou à resposta do item C da
atividade 8: por meio de desenhos ou
de cálculos?
Vale a pena observar que, quando
os alunos analisam e buscam algo em
comum entre as estratégias utilizadas
para resolver os problemas, é possível
dar a eles a oportunidade de explorar
as propriedades multiplicativas que
aparecem nos cálculos envolvidos,
mesmo que tenham sido resolvidos
sem a multiplicação formal.
É válido levar em conta que esse
tipo de proposta não é simples para
as crianças. Ainda assim, é necessária, pois dá a elas a oportunidade de
refletir sobre diferentes estratégias
que as aproximarão cada vez mais
dos conteúdos relacionados à proporcionalidade direta (mesmo que não
tenham aprendido formalmente a multiplicação).
Por fim, se julgar oportuno, sugira
mais outro problema parecido com
esse para que, em duplas, os alunos resolvam com estratégias que envolvam
o uso de números e não somente por
meio de desenhos, tal como foi feito
por Lucas e Vitória.

Nicole Danielle Santos de Pinho
EM Professor Guedes
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Atividades de avaliação
Assim como nas propostas avaliativas do Caderno do aluno do primeiro
e do segundo bimestres, as atividades
a seguir têm o propósito de retomar
discussões ocorridas no decorrer do
trabalho com as sequências didáticas
do terceiro bimestre, especificamente,
além de ampliar reflexões, resgatar
ideias das crianças, avaliar avanços e
identificar novos focos de investimento.
Como nem todos os alunos, neste
momento do 1º ano, leem e escrevem
com autonomia, é muito importante que
você leia em voz alta cada uma das atividades, pergunte se entenderam o que
é para ser feito, acompanhe a realização das propostas e esclareça dúvidas.
Durante e após a realização das atividades, você pode analisar quais conhecimentos matemáticos eles já construíram e identificar quais ainda precisam
ser explorados com novas propostas.
Essa avaliação constitui um bom
diagnóstico dos conteúdos que ainda
precisam de investimentos e, conse-

Raissa Trigueiro
EM Manuel Lisboa

58

MATEMÁTICA - 1º ANO

quentemente, ser retomados com a
turma toda ou apenas alguns alunos.
Para analisar o resultado, faça uma
lista ou tabela com as atividades e
marque as crianças que conseguiram
realizá-las com êxito e autonomia e as
que ainda precisaram de ajuda, identificando de que tipo (para compreender a
proposta, resolver o problema em si ou
registrar as ideias, entre outras). Trabalhar desse modo faz com que você
tenha um panorama inicial do que os
alunos já sabem e possa retomar conteúdos previstos para o bimestre.
Vale salientar que o objetivo dessa
avaliação não é atribuir nota às crianças, classificando-as, e sim identificar
o que aprenderam com base nas sequências didáticas trabalhadas e obter
informações sobre os conteúdos que
precisam ser revisitados.
As propostas foram planejadas
com base nos conteúdos trabalhados
durante todo o bimestre e estão apoiadas em atividades que as crianças já
realizaram. Foram selecionadas uma

ou mais atividades para cada eixo (números, operações, espaço e forma,
medidas e tratamento da informação)
para garantir que a turma tenha oportunidades para refletir sobre todos eles.
Escolha o melhor momento para propor as atividades avaliativas e trabalhe
um eixo de cada vez ou proponha uma
questão de cada dois eixos a cada aula.
Também é possível trabalhar com as
atividades avaliativas relativas a cada
sequência didática assim que as crianças finalizarem todas as propostas
dela. Ou uma por uma.
Caso prefira realizá-las no fim do bimestre, é importante que as crianças
não façam todas as atividades no mesmo dia. Isso pode sobrecarregá-las e
inviabilizar a realização da avaliação. É
mais adequado, por exemplo, escolher
apenas duas atividades do eixo números e deixar a terceira atividade para
a aula seguinte. Depois, trabalhar com
mais duas envolvendo operações, na
outra aula focar as que envolvem medidas e assim por diante.
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pág. 51

1 Nesta atividade, a ideia é oferecer
um problema dentro do contexto da
sequência do Jogo do bingo. Ao procurar o número 52, é possível que as
crianças se confundam com 25, que

também aparece na cartela. Se isso
acontecer, será muito enriquecedor
para fazer uma análise, perguntando
por que elas acham que se trata do 52.
Se algum aluno continuar insistindo no

25 como resposta, não há problema:
isso apenas revela que ele ainda precisa de mais investimentos no trabalho
com o quadro numérico e outros portadores que sejam boas fontes para compreender melhor as regularidades do
sistema de numeração decimal e inicie
suas reflexões sobre o valor posicional.
Se considerar que esse número não representa um desafio para a turma ou
que está além das possibilidades dela,
proponha a localização de outros.
No item B, os alunos são desafiados
a localizar números que começam com
50. É possível que localizem todos rapidamente se já tiverem construído a
regularidade de que tais números começam com 5 ou se estabelecerem relações com a atividade anterior, quando tiveram de localizar o 52.
Vale ressaltar que é possível que
algumas crianças precisem de portadores numéricos (como calendário,
quadro numérico e fita métrica) para resolver essas atividades. Se isso acontecer, você pode oferecê-los, avaliando
como cada uma faz uso deles para encontrar os números de que precisam.

das trabalham, circule pela sala para
auxiliar as que necessitarem de ajuda,
tirar dúvidas e selecionar estratégias
para que possam analisar coletivamente mais adiante.
Nesse momento do 1º ano, é bem
provável que, para resolver esse de-

safio, as crianças usem estratégias
distintas, tais como: fazer desenhos
para representar os animais envolvidos (símbolos como pauzinhos ou bolinhas), realizar sobrecontagem (conservação de uma das quantidades e o
acréscimo de outra por meio de símbolos) e usar apenas registros numéricos, decomposição e junção dos
números envolvidos. Observe as escolhas feitas e selecione aquelas que
considerar que rendem uma boa discussão para ampliar o olhar da turma
sobre estratégias de cálculos.

pág. 51

Helena cuidou de 30 animais.

2 A atividade apresenta um problema
do campo aditivo envolvendo o significado de juntar quantidades. É importante ler a questão em voz alta para
a turma, conversar com as crianças
sobre ela e se certificar de que todas
entenderam a proposta. Enquanto to-
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pág. 52

Em 2009 nasceram mais filhotes.

3 A questão oferece às crianças mais
uma oportunidade para comparar e ordenar números.
Elas têm de identificar em qual ano
nasceram mais animais – os números
a ser comparados representam um desafio possível para esse momento do
1º ano. Contudo, se você considerar

que para a turma não se trata de uma
questão adequada, uma possibilidade
é visitar o site do Zoológico de Salvador (http://goo.gl/LeYHXF), acesso em
4/6/2016, e escolher outros números.
No endereço recomendado, além de
uma tabela de natalidade dividida por
ano, há o censo de 2013, com o de-

talhamento dos animais que nasceram
nesse período e a data.
Assim como na atividade anterior, é
importante ler o enunciado em voz alta
para a turma e dedicar algum tempo
para comentar o contexto do problema, verificando se há algo que as crianças não compreenderam.

págs. 52 e 53

4 e 5 Essas atividades apresentam às
crianças problemas que envolvem a
localização de animais em um cenário
específico (o zoológico), a fim de aproximá-las do uso de um vocabulário que
é referência para as descrições espaciais, por exemplo, em frente, atrás,
entre e ao lado de. Não se esqueça de
ler o enunciando e as opções de animais disponíveis na lista da atividade 5.

X
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pág. 53

8 rodas.

se em um carro há quatro rodas, em
dois carros há oito e, em três, 12.
Para resolver a questão, assim
como as outras exploradas na se-

quência didática Cálculos com rodas
e veículos, elas podem buscar apoio
nos desenhos ou nas seguintes somas
sucessivas: 4 + 4 = 8 e 4 + 4 + 4 =
12. Se julgar necessário, peça que as
crianças que necessitam consultem as
imagens da sequência didática Cálculos com rodas e veículos e retomem as
estratégias que utilizaram para resolver
os problemas propostos.
Lembre-se de que é importante ler
o problema em voz alta e explicar que
a turma tem dois desafios: pensar na
quantidade de rodas que um carro tem
e quantas rodas têm dois e três carros.

gos olímpicos é um campo fértil para
análise e interpretação de dados.
Para realizar a proposta, encaminhe
a leitura compartilhada da tabela e dos
dados e, em seguida, leia uma das
questões de cada vez e peça que as

crianças respondam, registrando tudo
no Caderno do aluno. Se considerar a
tabela complexa para os alunos, proponha que localizem apenas uma das
informações. Por exemplo, o número
de medalhas de ouro conquistadas.

12 rodas.

6 A atividade propõe um problema do
campo multiplicativo envolvendo a ideia
de proporcionalidade direta. Para resolvê-lo, as crianças têm de identificar que

pág. 53

O Brasil ganhou 23 medalhas de ouro.

O Brasil ganhou 30 medalhas de prata.

O Brasil ganhou 55 medalhas de bronze.

7 A atividade propõe fazer uma retomada de algumas discussões já realizadas no decorrer da sequência didática
Brincadeiras infantis e envolve a leitura
e a interpretação de dados em tabelas.
Como você já sabe, o contexto dos jo-
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pág. 54

Aparecem 6 brinquedos diferentes no gráfico.

O brinquedo preferido das crianças indígenas é cama de gato.

O empate ocorreu entre barandão e zarabatana.

8 A proposta desafia as crianças a ler,
interpretar e localizar informações em
um gráfico de barras. A turma fez o
mesmo diversas vezes com as atividades da sequência didática Brincadeiras
infantis. Agora, a ideia é apenas retomar o assunto e analisar quais estraté-

Evelyn
EM João Pedro dos Santos
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gias os alunos utilizam para localizar as
informações solicitadas, se precisam
contar item por item ou se já olham
para o gráfico e conseguem dizer de
imediato que o brinquedo preferido é
a cama de gato (porque tem a coluna
mais alta), se relacionam que essa co-

luna indica que 9 crianças escolheram
o tal brinquedo ou ainda contam de um
em um para chegar à resposta. Todos
esses procedimentos são válidos, devem ser considerados como corretos
e indicam quanto as crianças já aprenderam sobre a leitura de gráficos de
barras.
Note que o gráfico em questão, assim como outros propostos na sequência didática Brincadeiras infantis, apresentam dados discretos, ou seja, que
não estão atrelados a outras variáveis
nem combinados com outros dados.
Lembre-se de que dar atenção às
ideias formuladas pelas crianças é essencial para que seja possível saber
o que elas já conhecem a respeito de
gráficos, instrumentos visuais de organização de informações.

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 55 a 57
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anexos
cartelas para o
jogo do bingo

64

Faça cópias e distribua o material para a turma brincar durante a sequência
Jogo do bingo. As cartelas não seguem o padrão oficial, mas favorecem a
descoberta de regularidades do sistema de numeração.
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saltos nas olimpíadas

Tire cópias do quadro e entregue para as crianças
ou exponha o material no mural da sala.

salto triplo
NAS ELIMINATÓRIAS, CADA ATLETA PODE SALTAR TRÊS VEZES. OS 12 MELHORES AVANÇAM PARA
A FINAL. VENCE QUEM FIZER O MELHOR SALTO NA DECISÃO.

salto em distância
ASSIM COMO NO SALTO TRIPLO, CADA ATLETA SALTA TRÊS VEZES NAS ELIMINATÓRIAS PARA A
DEFINIÇÃO DOS 12 QUE IRÃO À FINAL. A VITÓRIA SERÁ DE QUEM REALIZAR O MELHOR SALTO.

salto em altura
O ATLETA TEM TRÊS CHANCES DE PASSAR POR CADA ALTURA QUE
O SARRAFO É COLOCADO SEM DERRUBÁ-LO. A CADA RODADA, ELE
É COLOCADO NO MÍNIMO 3 CENTÍMETROS MAIS ALTO. VENCE O
ATLETA QUE TIVER A MELHOR DAS TENTATIVAS BEM-SUCEDIDAS.

salto com vara
O ATLETA TEM TRÊS CHANCES DE SALTO (USANDO UMA VARA FLEXÍVEL
QUE MEDE ENTRE 4 E 5 METROS) POR ALTURA DO SARRAFO QUE, A
CADA RODADA, É COLOCADO NO MÍNIMO 5 CENTÍMETROS MAIS ALTO.
VENCE QUEM TIVER FEITO A TENTATIVA MAIS BEM-SUCEDIDA.
Fonte: Portal Brasil 2016 (http://goo.gl/P1Bl6t), acesso em 7/6/2016
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mapa do zoo
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MATEMÁTICA - 1º ANO

Faça cópias do mapa e entregue para a turma realizar a atividade 7 da sequência didática Trajetos no zoo de Salvador.

