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• Quadros numéricos de 100 a 199.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos

• Leiam e escrevam números de dois e
três algarismos.
• Observem as regularidades do sistema de numeração entre os números de
três algarismos.
• Considerem o valor posicional dos
números.

6
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CONTEÚDOS
• Leitura e escrita de números.
• Valor posicional dos algarismos.

TEMPO ESTIMADO
• Oito aulas.

MATERIAL

• Reta numérica ampliada.

A aprendizagem do sistema de numeração é um processo longo e lento,
profundamente relacionado à capacidade de calcular. Ele começa com os
primeiros contatos da criança com os
números, quando ela afirma que 1.000
é um número grande, por exemplo, e se
desenvolve até o momento em que ela
é capaz de interpretar e utilizar a informação contida na escrita dos números.
Para que as crianças possam explorar e utilizar regularidades da série
numérica e se apropriar delas, é necessário que tenham contato com a série
escrita, e assim evidenciem as regularidades numéricas, que são conhecimentos importantes no caminho de aproximação do sistema de numeração e são
produto de reflexões sobre aquilo que
acontece no uso do sistema.
Esta sequência propõe retomar e
aprofundar conteúdos já trabalhados sobre esse tema. Ela traz diversas propostas de leitura, escrita e interpretação de
números. A ideia é ampliar ainda mais o
campo numérico trabalhado até então.
Muitas das atividades têm como propósito descobrir a função de cada um dos
algarismos na escrita de um número.
Uma reta numérica ampliada pode
ser afixada no mural da sala para que
os alunos possam consultá-la sempre
que desejarem. As informações contidas nela funcionam como um alfabeto
numérico, que mostra a seriação de
100 em 100, e ajuda na escrita de outros números. Baseados na reta numérica, os alunos poderão colocar em jogo
regras como:
• Todos têm a mesma quantidade de
números (algarismos).
• Manda o que tem mais números (algarismos).
• Quando tem a mesma quantidade de
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números (algarismos), o primeiro é o
que manda.

0

100

ZERO

CEM

200
DUZENTOS

300

• Se os números começam igual, o
segundo manda.

400

500

600

700

800

900

1.000

TREZENTOS QUATROCENTOS QUINHENTOS SEISCENTOS SETECENTOS OITOCENTOS NOVECENTOS

Uma reta como a reproduzida acima
pode ficar exposta na sala durante certo tempo para que os alunos se familiarizem com a escrita e o nome dos
números redondos.
Antes de iniciar a sequência, você

pode propor um ditado de números
com dois, três e quatro algarismos
para observar a escrita e verificar se
algumas crianças ainda escrevem de
forma aditiva. É esperado que eles
avancem em relação à escrita de nú-

MIL

meros de dois e três algarismos e que
alguns ainda escrevam de forma aditiva
os números de quatro algarismos.
Depois do ditado, faça uma tabulação para verificar como está o grupo.
Veja a seguir uma sugestão.

Número ditado
Aluno

37

87

99

234

176

221

117

1247

ANITA

37

87

99

234

176

221

117

1000247

BRUNO

37

87

99

20034

1076

20021

1017

100020047

Para os que ainda escrevem de forma aditiva os números de dois e três algarismos, proponha atividades em que
seja necessário discutir diferentes hipóteses de escrita para o mesmo número.
Algumas atividades vistas no segundo
bimestre são úteis nesse trabalho.
Em algumas atividades desta sequên-

cia, espera-se que os alunos estabeleçam relações entre a organização do
sistema de numeração e o funcionamento das operações, como é o caso
das operações + 10, − 10, − 1, + 100
(tratadas na atividade 8). Proponha uma
discussão sobre o que muda nos números. Faça perguntas como:

• Se somamos ou tiramos 10 de um
número de três algarismos, o que
muda?
• É o mesmo que somar ou tirar 1?
• Qual é a diferença?
Essa discussão também ajudará,
mais adiante, na compreensão do algoritmo da adição.

Henrique de Oliveira Neves
EM João Pedro dos Santos
3º BIMESTRE
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pondo outras com números de um e
dois algarismos (0 a 99) e só depois
passe para as da atividade.
Sugira uma rodada coletiva para
que todos compreendam as regras.
Escolha um número entre 100 e 199
e diga que eles precisarão descobrir
qual foi o número escolhido com base
nas pistas fornecidas por você. Por
exemplo, se escolher o 123, as dicas
podem ser:
• Está entre 120 e 130.
• É menor do que 130 e maior do
que 120.
• Está na linha do 120 e termina
com 3.
Para que os alunos não esqueçam
as informações, anote as dicas no quadro. Assim, eles poderão retomá-las
enquanto tentam descobrir a resposta. Marcações no quadro ou em papel
ajudam a chegar ao número, por isso
ofereça folhas em branco para quem
desejar. Converse com a turma sobre
o tipo de marcação mais útil, como setas indicando direita e esquerda, asteriscos para delimitar o intervalo numérico ou riscar números que não podem
ser. Permita que os alunos decidam as
marcações, assim elas farão sentido
para eles ao usá-las.
Veja exemplo abaixo de como usar
as setas, no quadro numérico, para
marcar a seguinte pista: “É maior que
125 e menor que 145”.

Sou o número 118.

Sou o número 111.

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

Sou o número 131.

Sou o número 160.

1 Para esta atividade, os alunos precisarão lançar mão do que sabem sobre
as regularidades do sistema de numeração. Antes de propô-la, converse
sobre os números que se encontram
no quadro. Aproveite para chamar a
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atenção para certas regularidades.
Todos os números da primeira coluna
terminam com zero e os da segunda
terminam com 1, por exemplo.
Se avaliar que as adivinhas ainda serão difíceis para alguns, comece pro-
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2 Oriente os alunos a pensar em pelo
menos três dicas que, juntas, ajudem
a descobrir qual é o número. Como é
uma atividade em dupla, os que ainda
não têm produção alfabética podem se
apoiar nos saberes do colega ou ditar
para que você escreva. O importante
é que ajudem a pensar nas dicas para

chegar aos números. É esperado que
surjam dicas como: “Termina com 0 e o
número do meio é 3”.
Faça perguntas para que eles pensem também em uma dica que informe o
intervalo numérico (“depois de” e “antes
de”) e o que mais poderiam dizer com
base nessa informação.

É importante que os alunos tentem
falar o nome dos números e não apontem quais são. Para isso, proponha que
busquem informações no quadro ou reta
numérica. É interessante pedir que eles
leiam números conhecidos que ajudam a
ler outros. Por exemplo: é bastante provável que os alunos leiam o número 100
e o 41, mas digam não saber como ler
141. Nesse caso, leia em voz alta alguns
números da tabela e proponha que eles
façam o mesmo com outros. Se achar
pertinente, registre alguns números no
quadro e proponha uma leitura coletiva.
Dessa forma, eles avançam em relação
à leitura e escrita numérica.
Terminado o trabalho, faça uma lista
com as dicas sugeridas. Pode ser que algumas não sejam adequadas aos números propostos. Por isso, enquanto eles forem ditando, proponha que a turma avalie
quais podem pertencer à lista de dicas
para aquele número e por quê.
Em seguida, discuta com os alunos
quais são as melhores orientações, ou
seja, as que permitem descartar maior
quantidade de números e chegar mais
rapidamente ao número escolhido.

rismos e outros com os que dominam a
de números com dois e três algarismos.
Dessa forma, todos podem participar
efetivamente da reflexão de acordo com
as possibilidades. A atividade aqui é muito mais desafiadora do que ler números,

por isso o domínio da leitura precisa estar garantido.
Após todos terminarem, sugira o jogo
de adivinhar os números pensados com
base nas dicas dadas. Proponha que um
grupo leia as dicas para outro. O que
está respondendo deve ter um tempo
para pensar e resolver. O que deu a dica
deve dizer se está certo ou errado, enquanto o grupo que recebeu as dicas
deve dizer se foi possível chegar ao número certo apenas com as dicas dadas.
Os demais grupos podem ajudar a
pensar sobre elas – se foi possível interpretá-las para chegar ao número. Depois, é a vez de outros grupos, de modo
que todos ditem as dicas uma vez e,
igualmente, recebam as dicas uma vez
também. Se preferir, ao apresentar a
proposta, já determine quem vai receber
as dicas de quem.

pág. 8

3 Os grupos podem ser de três ou quatro integrantes. O critério de agrupamento deve ser o dos saberes próximos em
relação à leitura de números. Forme grupos com crianças que dominam somente a leitura de números com dois alga-
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4 Este jogo traz novos desafios porque
as dicas são substituídas por perguntas
que ajudam a descobrir qual é o número. As respostas apenas confirmam ou
não a pergunta. No início, é comum que
os alunos tentem adivinhar o número
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antes de ter as dicas necessárias para
fazê-lo. Oriente-os a formular perguntas
para obter as informações necessárias
para chegar a ele.
Nas primeiras partidas, o número
de perguntas pode ser bem extenso. À

medida que o jogo acontece, espera-se
que os alunos percebam que há perguntas que oferecem inúmeras possibilidades e outras que restringem. Com
isso, a quantidade de questões deve
diminuir. Jogue algumas vezes com a
sala toda antes de propor partidas em
grupos menores.
Para organizar as rodadas com a
sala toda, é preciso orientar as crianças a fazer apenas uma pergunta por
vez. Quem quiser perguntar deve levantar a mão e esperar até que você
chame.
Depois de algumas rodadas, se
achar que os alunos já se apropriaram
das regras e começaram a pensar em
perguntas que os aproximam mais da
resposta, defina a quantidade máxima
de questões e proponha uma pontuação. Por exemplo: se eles descobrirem com cinco perguntas, ponto para
eles; se não descobrirem, ponto para
você. Isso os levará a refletir com mais
cautela sobre as perguntas realizadas.
Jogue mais algumas vezes com essa
nova orientação antes de propor o jogo
em pequenos grupos.
Para os alunos com mais dificuldade, restrinja o campo numérico, definindo com eles uma parte do quadro numérico ou utilizando um quadro de 1 a
100. À medida que eles se apropriarem
dos procedimentos e forem avançando
em relação ao sistema de numeração,
apresente outro quadro com um campo numérico maior, de 101 a 200, por
exemplo.
Agrupe as crianças com saberes
próximos em relação à leitura de números. Organize grupos de quatro ou
cinco. Neles, um aluno, ou aluna, pensa
no número e responde somente sim ou
não às perguntas. Os demais vão elaborar as questões. É importante que
quem esteja pensando no número se
apoie no quadro antes de responder
sim ou não. Nesse caso, é importante
não deixar que os outros vejam as anotações. Ele, ou ela, pode fazer registros para se localizar. Os demais fazem
notações no quadro numérico conside-
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rando as perguntas realizadas.
Depois de jogar algumas vezes,
peça que todos falem sobre as questões que, na opinião deles, não ajudam
a saber qual é o número. Em seguida,
proponha uma conversa sobre as perguntas que são boas para adivinhar
mais rapidamente o número escolhido
e faça uma lista com elas.

Ana Vitória
EM Luiz Anselmo
3º BIMESTRE
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5 Quando as crianças terminarem de
responder às questõs desta atividade,
abra a conversa para a turma toda e
discuta cada uma delas. Por exemplo:
• Se todos os números têm três
algarismos, perguntar se o número tem três algarismos é uma boa
pergunta?
Alguns alunos podem achar que a
alternativa G – “É maior do que 500?”
– não é uma boa pergunta e outros
podem achar que é, porque pode ser
o número 500. Proponha, então, que
pensem em outras questões para sa-

ber se pode ser o número 500, sem
ter de perguntar se é maior do que
esse número. Algumas opções: “É um
número redondo (ou termina com 0)?”;
“Dois de seus algarismos são iguais?”;
e “Está na linha do 500?”.
Assim, os alunos aproveitam melhor as chances que têm de descobrir
o número. Proponha que eles analisem
quais perguntas desta atividade permitem descartar mais números – e restringir os números possíveis – e, com
isso, ajudar a descobrir mais rapidamente o número pensado pelo colega.

Jeferson Barbosa dos Santos
EM Juiz Oscar Mesquita
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É possível formar 42, 43, 24, 23, 34, 32, 423, 432, 234, 243, 324 e 342.

23, 24, 32, 34, 42, 43, 234, 243, 324, 342, 423 e 432.

É possível formar 58, 56, 65, 68, 85, 86, 586, 568, 856, 865, 658 e 685.

56, 58, 65, 68, 85, 86, 568, 586, 658, 685, 856 e 865.

6 e 7 Estas atividades propõem que as
crianças comparem e ordenem números
compostos pelos mesmos algarismos.
Além de formar números considerando
as possibilidades, há a oportunidade de
retomar questões discutidas sobre a ordenação deles.
Quando a maioria das crianças coloca
em jogo critérios de comparação válidos
para produzir ordenação, a discussão sobre a fundamentação pode avançar. Vale a
pena perguntar:
• Por que o primeiro é o que manda?
• Por que um número que tem mais
algarismos é maior do que outro?
Essa discussão conduzirá a uma compreensão mais profunda da organização
do sistema, pois faz com que as crianças
estabeleçam a relação entre os critérios
elaborados e o valor de cada algarismo.
Se você permitir que repitam os
algarismos nos números formados, a
atividade fica bem mais complexa, pois
será possível formar e ordenar 36 números em vez de 12. Você pode propor esse desafio coletivamente.

pág. 12

223

232

645

735

39

48

454

544

628

637

96

186

482

491

828

918

8 A proposta da atividade 8 é estudar
o que ocorre quando se adicionam 1,
10 e 100 a um número, comparando
o primeiro termo com o resultado. Isso
permite que as crianças observem as
regularidades relativas ao que muda e

ao que se conserva nos números.
Ao comparar os primeiros termos
com os resultados, elas podem formular regras como: “Quando somamos
10, mudam os ‘dezes’ e o outro fica
igual”. Nesse momento ainda não é

necessário nomear unidades, dezenas
e centenas. Mais adiante, quando os
alunos estiverem mais seguros nas regras formuladas, você pode apresentar
essa nomenclatura.
Se achar conveniente, ainda que
para uma parcela do grupo, proponha
que o mesmo exercício seja feito com
−1, − 10 e – 100. Isso fará com que
os alunos possam avançar ainda mais
nas reflexões.
3º BIMESTRE
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Ele precisa de 10 notas de 10 reais para formar 100 reais.
Ele precisa de 20 notas de 10 reais para formar 200 reais.
Ele precisa de 15 notas de 10 reais para formar 150 reais.

9 Esta atividade propõe que os alunos
descubram determinada quantidade de
notas ou moedas que cabem em um
valor. Tarefa bastante desafiadora para
essa faixa etária. É importante que eles
compreendam o que o problema pede.

Depois que terminarem, proponha uma
discussão coletiva para que contem
como resolveram os problemas. Registre no quadro as estratégias utilizadas
para que as crianças possam compará-las e compreendê-las melhor.

Para que elas avancem na construção da regra, você pode propor atividades similares a essa em que subtraiam
1 e 10. Pode também pedir que contem de 10 em 10 as notas do caixa de
uma loja e anotem o que vão contando.
Ou, ainda, sugerir problemas como o
que segue:
Os funcionários de uma loja fizeram
um levantamento dos produtos no estoque. Veja as anotações e descubra
como cada um contou os produtos:
• Como cada funcionário contou?
• Como você fez para saber?
• É possível saber como cada um contou sem calcular, apenas observando
os números?
• Como você continuaria a anotação?

JOÃO

ANITA

PEDRO

MÁRCIA

ALFREDO

20

40

40

45

3

22

45

50

50

6

24

50

60

55

9

26

55

70

60

12

28

60

80

65

15

30

65

90

70

18

Essa atividade exige que as crianças se apoiem nas representações numéricas, pois com base nelas poderão
descobrir as operações envolvidas em
cada série numérica.

Depois que todos tiverem terminado a atividade em pequenos grupos,
proponha uma discussão coletiva para
que possam contar como resolveram
o problema.

Mais uma vez, registre no quadro
as estratégias utilizadas pelos alunos
para que eles possam compará-las e,
dessa forma, compreendê-las melhor.

pág. 12

20 reais
20 reais
10 reais
100 reais
500 reais
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10 Converse com os alunos sobre a
apresentação dos dados na tabela.
• Que informações constam do
quadro?
• O que se pede?
Explique cada campo da tabela e
suas relações. Proponha grupos de trabalho, de modo que os alunos possam
elaborar estratégias para chegar ao
resultado.
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A família consumiu duzentos e noventa kWh no mês de abril.

O mês de menor consumo foi junho.
A família consumiu duzentos e sessenta kWh.

kWh
O mês de maior consumo foi dezembro.
A família consumiu trezentos e noventa kWh.

Duzentos e oitenta kWh.
Trezentos e cinco kWh.
Trezentos e quinze kWh.

11 O propósito é a leitura e a escrita
de números de três algarismos. Além
de compreender o que a atividade propõe e interpretar o gráfico, os alunos
precisarão ler os números escritos
com algarismos e escrevê-los por extenso. Para isso, terão de considerar
o valor posicional de cada um e refletir
sobre o valor que ocupam no número.

Inicie a atividade com uma rápida
explicação das informações que existem numa conta de luz. Explique que
ela informa ao consumidor quanta
energia foi consumida no mês e quanto ele terá de pagar para a companhia que a fornece. Quanto mais energia a família consome, maior o valor
a ser pago.

A sigla kWh significa
quilowatt-hora e é usada
para medir o consumo de
energia elétrica ao longo
do tempo. Watt é uma unidade de medida de energia, e hora é uma unidade
de tempo.

Além do consumo no mês, as contas trazem gráficos, como o usado na
atividade, para informar o consumo
nos meses anteriores. Se for possível, peça que os alunos tragam uma
conta de luz de casa para que possa
ser analisada. Uma comparação entre
valores cobrados ou consumo de energia pode ser feita entre os alunos.
3º BIMESTRE
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tempo estimado
• Dez aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Analisem e interpretem situações-problema de adição e subtração, selecionando as informações necessárias para
resolvê-las.
• Resolvam cálculos de adição e subtração com a incógnita nos diferentes

16

MATEMÁTICA - 2º ANO

lugares (no final, no 1º e 2º termo).
• Discutam sobre diferentes estratégias de cálculos.

conteúdos

• Resolução de problemas de adição
e subtração com diferentes lugares da
incógnita.

A resolução de problemas permite
que os alunos reflitam e acionem o que
sabem para enfrentar novos desafios,
gerando novas aprendizagens. Por
meio deles, a criança precisa tomar decisões; expressar de diversos modos
sua produção (oralmente, por meio de
desenhos ou utilizando números); fazer-se entender e compreender o que
os outros dizem utilizando a linguagem
matemática; e, ainda, julgar procedimentos adequados ou não em busca
dos resultados.
As situações propostas para trabalhar as operações buscam favorecer
a construção do sentido dos conhecimentos pelos alunos. Construir o sentido das operações significa, primordialmente, ser capaz de reconhecer os
problemas que cada operação resolve.
Representa um longo processo, no
qual as crianças, ao enfrentar novos
problemas, vão enriquecendo o sentido
construído em situações anteriores. Se
num primeiro momento a adição está
vinculada ao aumento de quantidades
e a subtração à diminuição, essas operações se mostrarão úteis depois, por
exemplo, para conhecer o que se tinha
antes de perder ou ganhar, invertendo,
no terreno das operações, o sentido da
ação citada.
A evolução dos sentidos das operações só é possível quando se enfrenta
novos problemas e se produz trabalhando nos diferentes planos da interpretação das situações, dos procedimentos
que as crianças utilizam, das formulações e escritas que são capazes de
produzir e interpretar, das propriedades que colocam em jogo e que em
algum momento serão explicitadas e
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das relações que podem ser estabelecidas entre os distintos conhecimentos
produzidos. Todos esses aspectos são
constitutivos do sentido das operações
e precisam ser tomados como objeto de
trabalho em sua especificidade e suas
relações.
Nesta sequência, novos desafios se
colocam. Além de serem provocados
cada vez mais a abandonar a contagem
e a se arriscar com os cálculos, nos

problemas aqui apresentados os alunos
terão de lidar com sentidos um pouco
mais complexos que envolvem a adição
e a subtração.
A proposta é que explorem diversas
possibilidades de resolução dos problemas, reconhecendo e utilizando cálculos
(ou outras estratégias adequadas) que
permitam encontrar uma das partes do
total (problemas com a incógnita tanto
no 1º quanto no 2º termo).

quer saber mais?
• Mais sobre a classificação dos problemas segundo o matemático francês Gérard Vergnaud na plataforma Nossa Rede (www.nossarede.
salvador.ba.gov.br)

pág. 15

Há 45 latas na prateleira.

Há 63 pacotes de biscoito na prateleira.

Sobraram 28 latas de óleo na prateleira.

1 e 2 Proponha que os alunos resolvam
os problemas utilizando estratégias
próprias, isto é, que cada um faça da
sua maneira. Esses e outros problemas
similares permitem que você investigue
os conhecimentos de que os alunos dispõem, tanto no plano dos procedimentos que utilizam para resolvê-los como
em relação aos meios que usam para
comunicá-los. Como são problemas de
enunciado, e a leitura independente ainda pode ser complexa para muitos, é
importante assegurar-se de que todos
compreendam a situação proposta
para poder avançar.
No primeiro momento, é interessante que as crianças trabalhem individualmente. Depois você pode organizar
uma discussão coletiva para que, frente
à diversidade de procedimentos, os alunos comentem quais consideram mais
seguros ou rápidos.
É esperado que a maioria das crianças use cálculos para resolvê-los, sobretudo nos problemas que sugerem
adição, pois elas se apoiarão nos conhecimentos construídos na sequência
Qual é o número?. Depois da resolução,
recolha os cadernos e tabule as estratégias utilizadas por eles. Confira, a seguir, uma sugestão de tabulação.
3º BIMESTRE
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Representa
as
quantidades
indicadas
nos
problemas
e conta
sobre elas.

Parte de
uma das
quantidades
indicadas
no problema
e conta até
chegar ao
resultado
(sobrecontagem).

ANITA
BRUNO
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Sim.

Porque ele somou 20 + 10.

Sim, 7 + 4 = 11.
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Apoia-se nas
Apoia-se nos
regularidades
resultados
do
que conhece
sistema de
de memória.
numeração.

Proponha que as duplas avaliem se
chegaram ao resultado correto, olhem
também para a estratégia utilizada e
procurem compreender como foi que
cada um pensou. Se julgar pertinente,
selecione duas ou três estratégias diferentes para colocar no quadro e discuta entre todos. Não se trata de apontar
erros, mas de entender a lógica utilizada por cada um, mesmo quando se
chega ao resultado errado.
Dessa forma, espera-se que os alunos ganhem maior confiança para utilizar e expor estratégias pessoais.

3 Controlar tanto os passos intermediários como os resultados é um dos
pontos de contato entre cálculo mental e algoritmos convencionais. Para
analisar os procedimentos utilizados
pelas duas crianças retratadas na atividade, os alunos terão de se apoiar
nos conhecimentos e no repertório de
adições e subtrações de que dispõem.
Apoiar-se nos conhecimentos do
sistema de numeração significa tanto recorrer a decomposições aditivas
para números de dois algarismos (compreender, por exemplo, que é possível
decompor o 38 como 30 + 8, ou como
20 + 10 + 8, ou como 10 + 10 + 10
+ 8) como recorrer a conhecimentos
sobre o valor posicional (saber que em
74, por exemplo, o 7 representa 70).
As propostas de cálculo com dinheiro ajudam a acionar esses conhecimentos. Se julgar pertinente, sugira atividades como as seguintes:
• Entregar uma certa quantidade de
notas para que eles digam o valor total.
• Pagar um determinado valor de várias maneiras.
Recorrer ao repertório de adições
e subtrações significa que as crianças
possam buscar, num conjunto de cálculos, algum ou vários que permitam
resolver o problema.
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págs. 16 e 17

Sim.

Os dois subtraem 10 de 55.

Do 7. Primeiro José tirou 5 e depois tirou 2.

Clara subtraiu 7 de 10 e sobrou 3.

Não significa apenas ter disponível
um conjunto de resultados e utilizá-los
em uma nova situação, o que em si já é
complexo, mas também decidir sobre
o cálculo que mais ajuda e estabelecer
como utilizá-lo.
Para resolver o problema A), Clara
decompõe o 24 e o 17 como 20 + 4 e
10 + 7, respectivamente. Essa decomposição é conveniente apenas se quem
a realiza tem condição de resolver 20
+ 10. Se a soma desses números redondos não foi tratada anteriormente,
dificilmente uma criança empregará
esse procedimento. Quanto à adição
de 4 + 7, que pode parecer simples, é
esperado que as crianças pensem em
algumas das seguintes alternativas:
• 4 + 7 = 4 + 6 + 1 ou 4 + 7 = 1 + 3 +
7, recorrendo às adições que dão 10.
• 4 + 7 = 4 + 4 + 3, recorrendo aos
dobros.
Paralelamente, é fundamental continuar ampliando o repertório de cálculos dos alunos para que eles possam
utilizá-los progressivamente ao resolver
os problemas.

pág. 17

Há 55 latas nessa prateleira.

Ainda precisa guardar 38 garrafas.

4 Proponha que os alunos resolvam
esses problemas de acordo com os
conhecimentos que possuem, recorrendo às estratégias de que dispõem.
É esperado que a maioria use cálculos
para resolvê-los, sobretudo nos problemas que sugerem adição. Embora o
campo numérico seja um pouco maior,
os alunos já resolveram muitos problemas com a incógnita no final, ou seja,
que precisam chegar ao resultado final
usando a adição ou a subtração. Por
isso, espera-se que eles saibam que
operação usar, mesmo que ainda errem nos cálculos.
Resolvidos os problemas, organize
pautas de avaliação para acompanhar
as estratégias utilizadas (confira sugestões de pauta na página seguinte).
3º BIMESTRE
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Problemas de adição

Usa contagem ou
sobrecontagem.

Decompõe
os números
de 10 em 10.

Decompõe
utilizando
os números
redondos e as
unidades.

Faz uso de
Considera o valor
contas que sabe
posicional dos
de memória para
números.
resolver outras.

ANITA
BRUNO

Problemas de subtração

Usa contagem ou
sobrecontagem.

Decompõe
os números
de 10 em 10.

Decompõe
utilizando
os números
redondos e as
unidades.

Faz uso de
Considera o valor
contas que sabe
posicional dos
de memória para
números.
resolver outras.

ANITA
BRUNO
Se achar pertinente, corrija os problemas desta atividade e outros que
tenham as mesmas ideias trabalhadas
e devolva aos alunos para que possam
avaliar os erros.
A nota não é necessária porque o
que importa nesse momento é pensar
sobre as estratégias utilizadas e refletir
sobre os erros.
Combine que os problemas que estiverem corretos no que se refere à es-

tratégia utilizada (operações de acordo
com as ideias de adição e subtração) e
ao cálculo receberão um certo; os que
estiverem com a estratégia certa, mas
o cálculo errado, receberão meio-certo; e os problemas cuja estratégia não
estiver de acordo ganharão um errado,
mesmo que o cálculo esteja certo.
Dessa forma, os alunos acompanharão o próprio percurso e tomarão consciência das dificuldades que possuem.

Depois que devolver as atividades corrigidas, proponha que façam de novo,
em uma folha à parte, os problemas
que estiverem com meio-certo ou errado. Peça que procurem localizar onde
erraram e refaçam o problema, tirando
as dúvidas.
Uma boa estratégia é organizar as
duplas com alunos que cometeram
erros parecidos para que possam, juntos, pensar sobre eles.

Ana Beatriz Conceição
EM Graciliano Ramos
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pág. 18

São 23 os frascos de desinfetante.

Havia 11 chocolates brancos.

Joana comprou 12 latas de refrigerante.

5 Os problemas apresentados nesta
atividade são mais complexos porque
colocam em jogo um sentido provavelmente menos trabalhado: completar ou
compor. Proponha que os alunos resolvam esses problemas em duplas. Forme-as utilizando o critério de saberes
Não
compreendeu
o que os
problemas
pediam.

próximos para que todos contribuam
com a atividade, buscando juntos a
melhor solução.
Organize uma pauta tabulando as
respostas, de modo que seja possível
acompanhar o percurso da turma. Segue uma sugestão de pauta:

Resolveu usando
pauzinhos.

Resolveu usando
números.

Errou cálculos.

Usou uma
estratégia
eficiente para
resolver, mas
não soube qual
era a resposta.

ANITA
BRUNO
Baseado na tabulação, proponha atividades diversificadas para atender às
necessidades da turma em relação à

compreensão do problema, à escolha
da operação, ao cálculo e à seleção da
informação.
3º BIMESTRE
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pág. 19

Clara acrescentou 9 pauzinhos para chegar ao 20. E viu que faltam
9 peras para completar o total de frutas.

João acrescentou 5 e deu 16, depois acrescentou mais 4 para dar
20. Depois somou tudo o que acrescentou: 5 + 4 = 9.

pág. 19

Havia 14 mangas na cesta.

7 Os alunos podem experimentar as
estratégias analisadas na atividade 6.
Oriente-os a buscar a mais segura ou
a mais rápida.
É possível que alguns ainda não

22

MATEMÁTICA - 2º ANO

se sintam confiantes para abandonar a contagem e a utilização dos
pauzinhos. Se notar isso, proponha
outras situações que os ajudem a
ampliar o repertório aditivo.

6 O objetivo é discutir com os alunos
as diferenças e semelhanças entre
usar pauzinhos ou números. Em ambos
os jeitos, é preciso controlar as quantidades para que se chegue ao total.
Enfatize a resposta do problema, que
não é o 20, resultado final da soma de
maçãs e peras, e sim a quantidade de
peras necessária para chegar a esse
total, ou seja, 9 peras.
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pág. 20

Clara somou 10 ao 12, viu que dava 22, somou mais 2 e chegou a 24. Depois
somou o que acrescentou, 10 + 2, para chegar ao número de 12 refrigerantes.

João pegou o total de bebidas, tirou a quantidade de sucos e o resultado foi a
quantidade de refrigerantes.

8 Espera-se que a maioria dos alunos
retome o que foi discutido para responder a essas perguntas. Na resposta do
item C), é provável que muitos usem os
números para explicar como Clara resolveu o problema copiando a seguinte
conta na resposta: 12 + 10 = 22; 22
+ 2 = 24. Nesse caso, proponha que
expliquem oralmente. Leve-os a perceber que Clara se baseou na quantidade
de sucos (12) e acrescentou 10 refrigerantes, o que deu 22. Acrescentou
mais 2 refrigerantes para chegar ao total de bebidas, que era 24. Depois somou os dois números que acrescentou
(10 + 2) e chegou ao resultado final:
12 refrigerantes.
Embora a estratégia utilizada por
João pareça mais fácil, muitos alunos
optam pela de Clara porque têm mais
dificuldade em elaborar contas de subtração. O trabalho com esse tipo de
cálculo precisa acontecer paralelamente para que os alunos tenham cada vez
mais repertório.
Proponha uma discussão coletiva
sobre as duas formas de resolver o
problema depois que os alunos terminarem a atividade.

Sara de Jesus dos Santos
EM Juiz Oscar Mesquita
3º BIMESTRE
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pág. 21

Há 32 quilos de sal.

9 Depois que os alunos terminarem,
verifique como resolveram esse problema individualmente. Utilize a tabulação
feita anteriormente e certifique-se das
informações anotadas. Com base nos
resultados, organize novas duplas de
trabalho e outras propostas para atender às necessidades do grupo.

pág. 21

O jeito de resolver está certo, porque João partiu da quantidade de iogurte
de ameixa e acrescentou a quantidade de iogurte de morango até dar o
total de iogurtes.

A resposta final está errada, porque 46 é o total de iogurtes e não só os
de morango. João deveria ter somado os números que acrescentou para
chegar à quantidade de iogurtes de morango.

24

MATEMÁTICA - 2º ANO

10 A ideia desta atividade é discutir a
seleção da informação, que nem sempre é clara para os alunos. A resposta
não é o total, e sim uma das partes.
Ajude os alunos a localizar na conta o
lugar em que ficam cada uma das partes e o total.
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14

12

21

12

17

11 Antes de propor esta atividade, ajude os alunos a ler as informações na
tabela e identificar o que é pedido. Converse sobre as colunas que indicam as
partes e a que indica o total.

pág. 23

• Em uma das prateleiras do mercado há 16
xampus para cabelos oleosos e 18 para cabelos
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

secos. Quantos xampus há nessa prateleira?

• No mercado há 15 xampus para cabelos oleosos e alguns para cabelos secos. No total há 30
xampus. Quantos são para cabelos secos?

12 Aqui os problemas inventados podem ter a incógnita em uma das partes
ou no total. Depois que a turma tiver

terminado, proponha que cada grupo
leia o problema inventado para os demais resolverem. Um deles pode ler e

os outros resolverem ao mesmo tempo. Depois é a vez de outro grupo, e
assim por diante.
3º BIMESTRE
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Joana gastou 18 reais.

No total há 35 quilos de frios.

Sobraram 22 sabonetes.

13 Nos problemas desta atividade,
a incógnita ocupa diferentes lugares.
Depois que os alunos terminarem,
verifique como eles trabalharam individualmente. Confira se avançaram
em relação aos critérios propostos inicialmente. Com base nos resultados,
planeje novas atividades e situações
de discussão e reflexão. É esperado
que os alunos cometam mais erros no
problema em que precisam encontrar
uma das partes.

Isaque Conceição Santos
EM Casa da Amizade
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pág. 24

14 Converse com os alunos sobre o
que representa esse ponto de interrogação. Na verdade, ele marca o lugar
da incógnita, ou seja, o que precisamos descobrir.
Nesta proposta, os alunos precisam
encontrar as operações que permitem
resolver os problemas apresentados.
Para isso, terão de decidir que dados
considerar para responder à pergunta.
Na maior parte dos problemas é preciso descobrir uma parte do total. Assim, mais do que pensar se é possível
resolver com uma conta de adição ou
subtração, os alunos terão de considerar os dados que permitem responder
à questão. Um mesmo problema pode

ser resolvido por adição ou subtração.
É o caso do problema B:
B) FORAM VENDIDOS 27 LITROS DE
SUCO. SE 20 ERAM DE LARANJA, QUANTOS LITROS DE SUCO DE GOIABA FORAM VENDIDOS?
27 – 20 = ?
27 – ? = 20
20 + ? = 27
Há três possibilidades para resolver
esse problema:
• 27 – 20 = ? (O total de sucos menos
os sucos de laranja é igual aos sucos
de goiaba).
• 27 – ? = 20 (O total de sucos menos

os sucos de goiaba é igual aos sucos
de laranja.)
• 20 + ? = 27 (Os sucos de laranja
mais os sucos de goiaba é igual ao total de sucos.)
Essa é uma boa situação para abordar a pergunta: “É de mais ou de menos?”. Nesse caso, a resposta pode
ser uma ou outra, dependendo do caminho escolhido.
Assim como já foi dito anteriormente, compreender o que o problema
pede é um desafio grande para os alunos e precisa estar sempre em discussão. O principal desafio que se coloca
é a resolução, pois o que se pede na
maioria dos problemas não é o total,
e sim uma das partes do total. Como
esse é um complicador, é esperado
que os alunos voltem a usar pauzinhos
ou outras marcas gráficas para resolver esse tipo de problema. À medida
que vão compreendendo o que se pede
e utilizam uma estratégia que dê conta de resolver, voltam a usar números.
Mas para isso é necessário que se problematize as estratégias utilizadas.
Retome os problemas A) e C) e proponha que os alunos pensem sobre o
que eles pedem e quais são os cálculos possíveis para chegar à resposta.
Nesse momento, reforce a ideia de que
em ambos se tem o total e é preciso
descobrir uma das partes. Como as
partes formam o total, podemos obter
a resposta pegando o total e tirando
uma delas, ou pegando uma das partes
e incluindo uma quantidade até chegar
ao total. Essa quantidade é a resposta
pedida.
Para facilitar o entendimento, dê
exemplos com números menores.
• Tenho 5 bolinhas azuis e algumas
vermelhas. No total tenho 9 bolinhas.
Quantas bolinhas vermelhas eu tenho?
5+? =9
É possível resolver usando 5 + (4) =
9 ou 9 – 5 = (4).
3º BIMESTRE
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dobros e metades
pág. 25

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Ampliem o repertório aditivo, relacionando dobros e metades.

conteúdos

• Construção de um repertório memorizado: dobros e metades.
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tempo estimado
• Dez aulas.

material

• Jogo de 12 pares de cartas (nas páginas 63 e 65, há dois conjuntos de
cartas que servem de modelo para confeccionar outros, de modo que haja um
jogo para cada quatro alunos).

As estratégias de resolução de adição e subtração apoiadas na contagem
precisam avançar para outras baseadas no cálculo. Para isso, é necessário
construir um repertório de resultados
disponíveis de memória. Essa construção não é produto de memorização
mecânica de resultados. Ela deve estar
apoiada na resolução de uma variedade de problemas e em espaços para a
reflexão em torno das relações numéricas envolvidas. Quando as crianças
reconhecem que 5 + 5 = 10 já não precisarão contar para resolver um problema que envolva esse cálculo. Poderão
usar o resultado conhecido. Para que
isso seja possível, é necessário propiciar a construção de um repertório de
cálculos de memória que sirva de apoio
para resolver novos cálculos.
A coleção de adições e subtrações
que as crianças vão aprendendo progressivamente e ficam disponível na
memória é chamada de repertório aditivo. Conhecer o resultado de adições
como 2 + 2; 3 + 3; 4 + 4 etc. é uma
base sólida para pensar outros cálculos. Saber que 8 + 8 = 16, ajuda a saber que 9 + 8 = 17 e que 80 + 80 =
160, por exemplo. Mais adiante, quando as discussões se aprofundarem e o
campo numérico aumentar, o aluno vai
elaborar novas estratégias de cálculo,
por exemplo: “O dobro de 26 é igual ao
dobro de 20 mais o dobro de 6”.

DOBROS E METADES - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 26

6 pulseiras.

8 bolinhas de gude.

20 figurinhas.

1 Antes de propor a primeira atividade, converse com as crianças sobre
os termos dobro e metade. Pergunte
em que situações elas utilizam esses
termos. No momento de resolução do
problema, circule pela sala e observe
como cada criança calcula o dobro das
quantidades: precisam fazer desenhos?
Contam duas vezes a quantidade de
figurinhas e de bolinhas? Fazem mentalmente? Anote as observações para
acompanhar como avançam ao longo
da sequência.

pág. 26

Sobrou meia pizza (ou sobraram 4 pedaços).

2 Esta atividade é bastante desafiadora. Leia o enunciado e proponha que os
alunos, em duplas, pensem em como a
resolveriam. Neste caso, a metade representa uma quantidade de pedaços,
assim como a pizza inteira.
Alguns alunos já sabem que a metade de oito é quatro. Outros podem usar
o desenho, riscar a metade da pizza e
contar os pedaços que a compõe.
Quando as duplas terminarem de
resolver o problema, organize um momento para que compartilhem oralmente como chegaram ao resultado. O
importante é que as estratégias sejam
trocadas entre eles e refletidas por todos. Proponha que os outros grupos
pensem se o jeito apresentado resolve
o problema.
3º BIMESTRE
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4

12

6

14

2

8

4

10

6

12

8

16

10

18

4 As crianças podem encontrar os
dobros das cartas cuja soma não conhecem contando os naipes que estão
localizados no centro da carta, seja
começando do 1 e “passando” duas
vezes por cada um, seja iniciando a
contagem a partir do número que a carta indica e contando apenas uma vez
cada um dos naipes representados.

Ludmila
EM Graciliano Ramos
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pág. 28

5 Este jogo promove o uso de estratégias de cálculos. Enquanto jogam, os
alunos precisam conferir se o resultado
está certo para que, de fato, o jogador da vez possa decidir se fica com

as cartas ou não. É possível que, para
algumas crianças, o cálculo de alguns
dobros seja fácil desde as primeiras
partidas. Por exemplo, se virem a carta 1 + 1 já sabem que precisam encon-

trar o 2. Para outras, no entanto, mesmo essas cartas podem representar
uma situação de certa complexidade.
Ainda que alguns alunos já tenham disponível de memória certos resultados,
não se espera que todos, nem sequer
a maioria, disponham deles antes de
começar o jogo. O propósito aqui é,
justamente, gerar condições para que
todos consigam aprendê-los.
3º BIMESTRE
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6 Os alunos devem pintar o par da
mesma cor. Por exemplo: se pintarem
a carta 8 + 8 de vermelho, devem pintar a carta 16, que é o resultado dessa
soma, da mesma cor.

pág. 29
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2

12

4

14

6

16

8

18

10

20

7 É importante organizar um momento
de trabalho coletivo para conversar sobre o que foi realizado e analisar como
resolver os cálculos mais rapidamente.
Embora a contagem seja válida, recordar os resultados é uma estratégia mais
efetiva. Essa é uma boa oportunidade
para que, como fruto da análise realizada, os alunos identifiquem as contas que sabem de cabeça. Proponha a
confecção de um cartaz para ampliar a
tabela dos dobros, anotando outros. Vocês podem também produzir uma tabela
de metades para que os alunos consultem e se apoiem nesses cálculos para
resolver outros.
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1 metro

4 metros

2 meses

8 meses

6 laranjas

24 laranjas

5 palmos

20 palmos

50 dias

200 dias

50 reais

200 reais

100 reais

400 reais

Meio copo de água

2 copos de água

8 O objetivo aqui é ampliar a discussão
sobre dobros e metades para outros
contextos. Se julgar necessário, ofereça materiais de contagem para quem
precisa, como palitos e tampinhas.
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9 O propósito da atividade é ensinar as
crianças a usar resultados ou dados memorizados para fazer outros cálculos.
Assim como na questão 7, você pode
ampliar essa tabela com novas contas
que os alunos conheçam de memória e
outras que podem ser feitas apoiando-se nelas.
As crianças vão se apoiar no conhecimento dos dobros de números de um
algarismo para pensar em adições do
tipo 30 + 30, 40 + 40 etc. A ênfase

11

9

13

11

15

13

17

15

20

200

40

400

60

600

80

800

100

1.000

120

1.200

140

1.400

160

1.600

180

1.800

da proposta não é buscar os resultados,
mas estabelecer relações entre certos
cálculos, considerando as características de nosso sistema de numeração.
Amplie a discussão perguntando aos
alunos: “Quais outras contas parecidas
vocês poderiam resolver tendo essas
como base?”.
Ao finalizar a atividade, é importante
registrar algumas conclusões sobre o
trabalho. As crianças podem formular
conclusões como as seguintes:

• Saber o resultado de uma conta serve para encontrar o resultado de outra
parecida.
• Algumas contas com números grandes são fáceis porque são como outras
com números pequenos.
• Se você não sabe o resultado de uma
conta, pode pensar em outra com números menores.
• Para fazer 20 + 20 ou 30 + 30, podemos usar contas que já sabemos, como
2 + 2 ou 3 + 3.
• Somar 4 + 4 é parecido com somar
40 + 40 ou 400 + 400.
Citar alguns números em particular
não significa que a conclusão se refira
apenas a eles, nem que precise escrever todos os casos para que fique claro
a quais cálculos se refere. Muitas vezes,
um caso particular pode ser tratado
como um representante de um grupo de
casos, como um exemplo genérico.
3º BIMESTRE
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pág. 31

Maria terá 10 flores para colocar no outro vaso.

Cada um comeu 3 biscoitos.

Gastariam 104 reais.

10 Nesta atividade há grandes desafios para os alunos. Antes de resolver
a conta, eles precisam compreender o
que o problema pede.
É provável que alguns resolvam o
item E) somando 52 + 2, porque compreendem que precisam acrescentar
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algo ao 52, mas não há outro dado
numérico sem ser “duas sandálias”.
Deixe que os alunos tentem resolver
os problemas em duplas e depois converse sobre o que cada um pede e as
contas que os resolveria. Essa é uma
boa ocasião para retomar as diferentes

estratégias e resolver as operações,
especialmente as baseadas na decomposição numérica.
Se você tiver cartazes na sala com
exemplos, sugira que as crianças os
consultem e avaliem como eles podem
ajudar na solução.

DOBROS E METADES - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 32

20
30
52
70
88
128

11 A proposta aqui, mais do que chegar ao resultado correto, é observar as
estratégias de cálculos utilizadas pelos
alunos. O campo numérico é maior e a
contagem ou sobrecontagem pode ser
trabalhosa. Por isso, é esperado que
eles se arrisquem e utilizem estratégias
apoiadas em diferentes decomposições
dos números. Depois que terminarem,
convide alguns para resolver os cálculos no quadro. Para um mesmo cálculo,
você pode convidar duas ou três crianças para resolver de forma diferente.
Peça que elas expliquem como fizeram
aos demais colegas da turma, garantindo, assim, uma variedade de estratégias que poderão ser aplicadas em
outras situações.
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6

12

24

48

96

12 A atividade 12 tem como foco o uso
dos dobros em uma relação de proporcionalidade direta e explora um procedimento multiplicativo. Para resolver os
problemas, os alunos podem fazer uso
de adições sucessivas. Por exemplo:
para responder quantas figurinhas há
em quatro pacotes, os alunos podem fazer 3 + 3 + 3 + 3. Também podem fazer
pauzinhos e contar quantos fizeram.
Embora menos provável, uma estratégia que eventualmente pode surgir é
os alunos pensarem que, se em 2 pacotes há 6 figurinhas, em 4 pacotes
(que é o dobro de 2) haverá o dobro de
figurinhas, ou seja, 12. Se essa forma
de resolução aparecer, proponha que os
alunos contem aos demais como pensaram. Porém, não é esperado que todos
compreendam nem façam uso dessa estratégia nesse momento.
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12 metros.
8 metros.
40 lantejoulas.
4 potes.

Taila Almeida Lima
EM Manuel Lisboa

ED (DIAGRAMADOR)
INSERIR ILUSTRAÇÃO DE CRIANÇA
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13 Observe se algumas crianças
ainda precisam desenhar para
encontrar a resposta. Compreender
o que o problema pede já é um
grande desafio. Se for preciso,
sugira que os alunos consultem as
atividades anteriores e busquem
estratégias para resolver o problema
sem precisar contar de um em um.

MAIS CÁLCULOS - CADERNO DO PROFESSOR

mais cálculos
pág. 34

material

• Calculadora.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos

• Ampliem as estratégias de cálculo.
• Utilizem a decomposição das escritas
numéricas para a realização de cálculos
que envolvem a adição e a subtração.

• Construam e ampliem o repertório de
resultados memorizados de adições e
subtrações.
• Reconheçam os resultados que já têm
disponíveis e aprendam a usá-los para
resolver outras adições e subtrações.

conteúdos

• Ampliação do repertório aditivo.

tempo estimado
• Oito aulas.

Um dos aspectos centrais da aprendizagem da Matemática é construir o
sentido dos conhecimentos. Resolver
problemas é a atividade que possibilita
essa construção. Os problemas não envolvem necessariamente um enunciado
relacionado à vida cotidiana ou a um
contexto particular. Para ser um problema, a situação precisa representar um
desafio verdadeiro para os alunos.
O trabalho com cálculo mental permite que as crianças coloquem em
jogo os conhecimentos, ensaiem soluções, estabeleçam novas relações,
tomem decisões sobre os caminhos
que querem seguir e produzam novas
respostas que correspondem a conhecimentos mais avançados.
Frequentemente se associa o cálculo mental à ideia de uma resolução oral
e rápida. O tipo de cálculo proposto
neste caderno não implica necessariamente não escrever. A proposta entende por cálculo mental um conjunto de
procedimentos que, após a análise dos
dados, articulam-se sem recorrer a um
algoritmo preestabelecido para obter
resultados exatos ou aproximados.
O algoritmo é uma das estratégias
que podem ser escolhidas para resolver um cálculo. Para compreender o
funcionamento dele, as crianças precisam dispor de um conjunto de ferramentas de cálculo mental, um repertó3º BIMESTRE
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rio de cálculos com números redondos,
estratégias de cálculo estimativo e uma
calculadora. O ensino centrado em diferentes procedimentos fará com que os
alunos compreendam como funcionam
os algoritmos e construam estratégias
de controle sobre as ações que realizam
com os números.
O desenvolvimento de procedimentos mentais de resolução tem um papel
fundamental na passagem da conta-

gem ao cálculo e constitui um objetivo
básico no 1o e 2o anos. É importante,
então, propor problemas que, por um
lado, permitam que as crianças avancem na construção de procedimentos
pessoais e, por outro, sistematizem
um repertório de resultados de adições
e subtrações que depois serão reutilizados em outros cálculos.
Assim como a sequência didática Dobros e metades, esta tem como objetivo

ampliar o repertório aditivo e propor situações que favoreçam a construção de
uma diversidade de estratégias de cálculo para resolver problemas, fazendo
com que os alunos selecionem a mais
conveniente de acordo com a situação e
com os números envolvidos; verifiquem
os resultados obtidos com uma estratégia utilizando-se de outra, compartilhem
e comparem as diferentes maneiras de
pensar com as dos colegas.

algoritmo

Um algoritmo é uma série de regras que se aplicam em uma determinada ordem, independentemente
dos dados, que garantem alcançar um resultado em um número finito de passos.
O nome do matemático Al-Khwarizmi deu origem às palavras “algoritmo” e “algarismo”.

Riquele Jesus Silva
EM Juiz Oscar Mesquita
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10

17

20

6

60

10

19

27

8

80

10

26

64

12

120

10

30

29

16

160

50

53

18

180

1 Esta é uma atividade que os alunos
costumam gostar bastante. O intuito é
retomar o repertório de cálculos já trabalhado anteriormente.
Colorir o desenho depende dos resultados obtidos. É possível que alguns
queiram colorir antes de efetuar as contas. Proponha que se certifiquem primeiro do resultado para verificar se a cor é
mesmo a que pensaram que fosse.
Para cada coluna há cálculos com
situações já trabalhadas. Proponha que
os alunos se apoiem em cálculos que já
sabem de memória.
Depois que terminarem de pintar,
proponha que comparem os desenhos
para verificar se todos chegaram aos
mesmos resultados. Corrija as contas
coletivamente e peça que os alunos contem como resolveram, se precisaram
calcular ou se já sabiam de memória.
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9
8

4
3

90
80

40
30

7
6

2
1

70
60

20
10

5

0

50

0

2 Esta atividade propõe outra análise:
quanto falta para chegar ao total, partindo de um número? Essa ideia também foi trabalhada na sequência didática Vamos ao mercado!.
Durante o trabalho, observe se os
alunos utilizam as contas da primeira
coluna como apoio para resolver as

da segunda coluna. Depois que eles
resolverem, proponha a socialização e
faça perguntas para que todos possam
estabelecer essas relações: “6 mais
quanto dá 10?”. Espera-se que eles
respondam “4”. Então, pergunte “Se 6
+ 4 é igual a 10, 60 mais quanto é igual
a 100?”.
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pág. 36

2

20

200

4

40

400

6

60

600

8

80

800

10

100

1.000

12

120

1.200

14

140

1.400

16

160

1.600

18

180

1.800

3 O objetivo desta atividade é que as
crianças observem a regularidade também com números maiores. Embora
não se espere que resolvam qualquer
conta com números de três ou mais algarismos, a discussão sobre essa regularidade pode acontecer.
Proponha que elas resolvam os cálculos em dupla utilizando a calculadora.
Como a ideia aqui é observar a regularidade, não é necessário que utilizem
estratégias pessoais. A resposta esperada para a última pergunta é que as
contas com números menores ajudam
a fazer contas com números maiores.
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20
30
50
70
30
20
40
80
60
40
50

4 As contas de subtração costumam
parecer mais difíceis para os alunos. A
contagem oral e o estabelecimento de
relações entre os resultados de adições
e de subtrações ajudam a trabalhar a
subtração. Depois que todos terminarem a atividade, proponha que façam
uma lista com cálculos que a maioria do
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grupo sabe de memória para que possam consultar sempre que quiserem.
Você pode ampliar a elaborada na
sequência didática Dobros e metades
ou fazer outra. De qualquer forma, vale
retomar aquele conteúdo e pedir que
os alunos consultem o caderno e os registros. Dessa forma, os cadernos se

tornam um recurso que permite olhar
para trás, voltar sobre o que foi feito e
convertê-lo em fonte de consulta depois
de algumas aulas.
Não se trata de voltar para trás para
fazer novamente o mesmo, mas sim de
analisá-lo de um ponto de vista de maior
conhecimento, isto é, depois de ter
aprendido algo. Você pode propor que
as crianças estudem os cálculos que
lembram de memória com atividades
como a seguinte:

MAIS CÁLCULOS - CADERNO DO PROFESSOR

Quais cálculos vocês recordam de memória? Marque com um X.
Adicionar ou subtrair 1

Dobros

Adições que dão 10

Dobros maiores

2+1=3

1+1=2

1 + 9 = 10

30 + 30 = 60

4+1=5

2+2=4

2 + 8 = 10

20 + 20 = 40

8–1=7

3+3=6

3 + 7 = 10

40 + 40 = 80

7–1=6

4+4=8

5 + 5 = 10

10 + 10 = 20

10 + 1 = 11

8 + 8 = 16

4 + 6 = 10

50 + 50 = 100

8+1=9

6 + 6 = 12

10 + 0 = 10

60 + 60 = 120

pág. 37

110

120

130

140

150

160

170

180

190

5 A proposta aqui é discutir o que acontece com os números redondos de três
algarismos quando se acrescentaram
números redondos de dois algarismos a
ele. Essa soma não é óbvia para os alunos. É preciso que eles observem essa

regularidade para que possam estabelecer novas relações, usando quaisquer
números nessas condições. Novamente,
você pode propor que as crianças resolvam os cálculos em duplas com o auxílio
de uma calculadora. Depois que termina-

rem, organize o compartilhamento dos
resultados. Faça perguntas para ajudar
as crianças a explicitar as regularidades
observadas, como:
• Tinha 100 e acrescentei 10, com
quanto fiquei? Discuta número a número e proponha outros cálculos parecidos
com 200, 300... para que os alunos
observem a regularidade do sistema e
façam uso desses saberes para resolver
outros cálculos.

pág. 37
113

147

139

185

124

198

133

151

162

6 É esperado que os alunos observem que ao somar um número de um
algarismo a um número terminado em
zero, basta trocar o zero pelo número
adicionado.
Assim como foi feito na atividade anterior, depois que os alunos resolverem
essas contas, proponha uma correção
coletiva, discuta número a número e sugira outros cálculos semelhantes.
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Celina ficou com 32 bolinhas de gude.

7 Para resolver a conta 23 + 9, é esperado que os alunos contem nos dedos,
usem pauzinhos (23 pauzinhos mais
9 pauzinhos), usem a sobrecontagem

partindo de 23 (23 + l l l l l l l l l = 32) e
também usem estratégias mais sofisticadas como: 23 + 7 = 30; 30 + 2 = 32
ou 23 + 10 = 33; 33 – 1 = 32.

Nos dois últimos casos, os alunos
estão fazendo uso do cálculo mental
para resolver a conta. No primeiro, sabem que faltam 7 para completar 30 e
faltam 2 para completar os 9 que precisam ser somados ao número, resultando em 32. No segundo caso, sabem
que podem arredondar o número 9
para 10, porque é mais fácil para fazer
a conta. Mas como acrescentaram 1 a
mais, precisam tirá-lo do número final.
O cálculo mental se desenvolve com
base na análise dos números e da operação realizada.

pág. 38

8 Discuta com os alunos sobre essa
maneira de resolver e sugira um registro coletivo. Depois peça que eles copiem no espaço indicado.
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43

25

34 + 10 = 44
44 – 1 = 43
16 + 10 = 26
26 – 1 = 25
29 + 10 = 39

38
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39 – 1 = 38

9 Com esta atividade, espera-se que as
crianças experimentem se apoiar nos
resultados conhecidos + 10 para resolver contas que envolvam + 9. A ideia
é continuar trabalhando com diferentes
estratégias para que elas tomem decisões frente aos problemas que têm
para resolver.

MAIS CÁLCULOS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 39

10 Proponha que os alunos observem
como cada criança resolveu a conta
35 + 43. Peça que expliquem o que as
estratégias utilizadas têm de parecido.

Em todas, os alunos estão somando
35 + 43. Helena e Gabriela decompuseram os números e fizeram a soma
separando dezenas e unidades. Já Davi

usou a estratégia da conta armada.
Inicialmente, é favorável que se discuta a organização dos dados para
resolver a conta armada. Por essa razão, a soma dos algarismos (de cada
posição) dos números propostos aqui
não ultrapassa 9. É muito comum que,
ao iniciar o uso do algoritmo convencional, os alunos somem algarismos separadamente, sem considerar a posição
que ocupam, isto é, o que representam
no número.

Analisar erros comuns na utilização
do algoritmo convencional ajuda a entender os passos necessários para realizar esse tipo de cálculo.

Se avaliar que ainda há muitos alunos com dificuldade em compreender
a organização dos números na conta
armada, proponha outras contas, inclusive para serem resolvidas em duplas,
para que os dois alunos possam discutir. Se isso acontecer com apenas algumas crianças, proponha outras contas
para esse grupo, especificamente.

pág. 39

Não.

O aluno somou o 5 ao 2 do 25.

11 O objetivo desta atividade é ajudar
os alunos a compreender o que fazem
quando somam números usando o algoritmo convencional.
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37

58

87

12 Antes de os alunos resolverem
as contas, retome as estratégias utilizadas pelas crianças citadas como
exemplo na atividade 10 (página 39 do
Caderno do aluno) . Em seguida, proponha que eles resolvam uma conta por
vez e que primeiramente escolham a
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estratégia que querem usar.
Pode ser que alguns alunos queiram
utilizar uma outra estratégia pessoal.
Não há problema nisso. No entanto,
desafie-os a utilizar também uma das
três estratégias demonstradas na atividade 10.

Os alunos que desejarem podem
resolver cada conta utilizando mais de
uma estratégia. Enquanto resolvem os
cálculos, observe e anote situações interessantes para discutir coletivamente
no momento da socialização. Socialize
as diferentes estratégias e retome a
técnica operatória da conta armada da
adição, caso tenha sido utilizada por
alguns dos alunos.
Durante a socialização, observe as
estratégias que estão utilizando e compare-as com as estratégias usadas na
atividade 10.

RECEITAS - CADERNO DO PROFESSOR

receitas
pág. 41

• Cálculos que envolvem a proporcionalidade.

tempo estimado
• Cinco aulas.

material

• Colheres.
• Copos.
• Xícaras.
• Copos graduados.
• Balança.
• Liquidificador.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Ampliem os conhecimentos sobre
instrumentos e unidades de medida de
massa e volume.
• Leiam receitas e interpretem as quantidades.
• Comparem a diferença entre medir

ingredientes sólidos e líquidos.
• Lidem com medidas exatas e aproxi
madas.

conteúdos

• Instrumentos e unidades de medida
de massa e volume.
• Medidas exatas e aproximadas.
• Estimativa.

As crianças têm ideias relacionadas
à medida porque as usam na vida diária. Desde o 1o ano, resolvem problemas que envolvem a comparação de
quantidades (medição direta), a utilização de instrumentos (medição indireta),
a unidade de medida convencional ou
não, as medidas exatas ou aproximadas. O estudo da medida por meio dos
diferentes problemas traz novos significados aos números e é um contexto
adequado para o uso das relações dobro, meio e quarto.
A culinária inclui as medidas de massa e volume como uma oportunidade
que oferece sentido às medições. O
trabalho com receitas oferece uma
gama de possibilidades de medições.
Nesta sequência didática, há algumas propostas para que os alunos
leiam e interpretem números em contextos de receitas. A ideia sobre número se amplia e eles têm a possibilidade
de considerar que um número pode
ser dividido e ser menor do que 1. São
ideias iniciais ainda, mas que, nesse
contexto, ganham sentido.
Embora algumas vezes as pessoas
preparem alimentos usando medições
aproximadas (por conta da experiência)
e medindo a olho, como se diz, as receitas precisam guardar certa precisão
3º BIMESTRE
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para que os pratos não percam as características.
Pergunte aos alunos se já prepararam alguma receita. Faça perguntas
como:
• Quem sabe o que é uma receita e
para que ela serve?
• Quem já fez um bolo?
• O que é preciso para fazê-lo?
• Que instrumentos são usados?
• Se não tivesse os instrumentos
para medir os ingredientes, como
uma receita poderia ser feita?
Os alunos podem pesquisar em
casa como as pessoas que cozinham
medem as quantidades quando fazem

uma receita e, numa conversa coletiva,
socializar as informações. Há quem
meça produtos secos com a mão.
Se for possível, prepare alguma
receita com a turma e use diversos
instrumentos de medida. Nessas atividades, os alunos farão medições e
estabelecerão relações entre as unidades (mililitros/litros, gramas/quilos).
Uma ideia é fazer uma parceria com
as merendeiras e preparar alimentos
na cozinha da escola. Tome os cuidados necessários para que os alunos
não corram riscos. Eles não devem
trabalhar no fogão ou perto do calor.
As mãos precisam ser higienizadas e

os cabelos, presos (se possível, com o
uso de toucas).
Nessa situação, os alunos podem
ler as informações contidas, selecionar
um instrumento e fazer as medições
controlando as quantidades. Podem,
ainda, comparar as medições entre ingredientes líquidos e sólidos. O copo
medidor apresenta diversas informações que valem ser discutidas (dobro,
metade, metade da metade – ¼) e também a diferença de massa entre ingredientes diferentes. Nesta sequência,
os alunos utilizarão dobros e metades,
possibilitando a retomada dos conhecimentos já trabalhados anteriormente.

pág. 42

Os instrumentos utilizados para medir são xícara de chá,
copo e colher de sopa.
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1a Faça a leitura da receita com os alunos e proponha que digam quanto de
cada ingrediente será preciso para prepará-la. Informe que ½ significa metade
(uma parte de duas partes iguais). Se
for possível, leve um copo e um jarro
com água e peça que um dos alunos separe meio copo de água. Explique que
essa é uma medida aproximada porque
o copo não indica exatamente onde é a
metade.
Se tiver um copo medidor, sugira
que outro aluno meça meia xícara. Nesse caso, a medida pode ser mais exata,
desde que a quantidade seja controlada
pelas marcações desse instrumento.
Retome algumas ideias trabalhadas
na sequência Dobros e metades. Faça
perguntas como:
• Quanto é o dobro de um copo de
água
• Quanto é o dobro de meio copo
de água?
• Quanto é a metade de um copo
de farinha?

RECEITAS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 42

1b Convide um aluno para desenhar
no quadro um copo cheio e um copo
com metade de um líquido dentro. Proponha que comparem os desenhos. A
conversa sobre medidas exatas e aproximadas pode ser retomada. Pergunte
aos alunos se é possível saber se há
exatamente meio copo nesse desenho
e com qual instrumento seria mais fácil
se aproximar da medida exata.

págs. 42 e 43

Xícara, copo, colher, copo de liquidificador e copo medidor.

Xícara, colher, copo, copo medidor e balança.

2 e 3 É esperado que muitos alunos
digam o nome de vários instrumentos

que podem ser usados para medir tanto líquidos quanto sólidos, como xícara,

colher e copo. Valorize essa informação
porque, de fato, muitas receitas apresentam esses instrumentos de medida
para diversos ingredientes.
Algumas mamadeiras e o copo do
liquidificador vêm com marcações
que indicam quantidades para medir
líquidos. Para ampliar a discussão, se
for possível, leve alguns instrumentos
como esses para que os alunos observem e realizem medições – 1 litro, ½
litro, 1 litro e 200 ml. Leia com eles
as informações contidas nesses instrumentos e ajude-os a comparar as quantidades. Mostre qual é a diferença entre
100 ml, 500 ml e 1 litro de água.

pág. 43

4 Conte para os alunos que há diferentes tamanhos de colheres usadas em receitas. Normalmente, usa-se a colher de
sopa. Há várias receitas simples que
não vão ao fogo que você pode fazer
em sala de aula. Veja esta receita de
brigadeiro de leite em pó e, se possível, faça-a com a turma:
Ingredientes
• 1 lata de leite condensado.
• 4 colheres de sopa de chocolate em
pó.
• 1 xícara e meia de chá de leite em pó.
• Manteiga para untar as mãos.
• Granulado para enfeitar.
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Modo de fazer
Coloque numa tigela leite condensado, chocolate em pó e leite em pó.
Mexa bem até ficar uma massa homogênea. Coloque a massa na geladeira

por 40 minutos. Depois passe manteiga nas mãos, faça bolinhas, passe-as
no granulado e coloque em forminhas.
Rende mais ou menos 30 brigadeiros,
conforme o tamanho que você enrolar.

pág. 43

É possível medir 1 litro e 1 de água usando um copo
4
de liquidificador ou estimando a quantidade.

4b Alguns copos de liquidificador apresentam essa medida, mas há outras
possibilidades de chegar à quantidade
que os alunos talvez não tragam, mas

que podem ser problematizadas. Por
exemplo: pergunte, em uma conversa
coletiva, como é possível medir 1 litro
e 1 de água apenas usando uma gar2

rafa de 1 litro. Se ninguém propuser
a solução, sugira encher uma garrafa
de 1 litro e pergunte quanto ainda falta
para essa medida (500 ml – metade
de 1 litro). Para facilitar, informe que
um litro tem 1.000 ml e meio litro,
500. Peça aos alunos que tentem medir metade de uma garrafa de água.
Outra possibilidade é usar uma mamadeira e encher várias vezes até somar 1.500 ml.

pág. 43

É possível medir com copo graduado, copo de liquidificador
ou estimar a quantidade utilizando colheres.

5 Vale a pena levar para a sala diferentes instrumentos de medida para que as
crianças possam explorar suas equiva-

lências. Por exemplo, 5 xícaras de farinha, correspondem a aproximadamente
1 quilo, 6 colheres de sopa correspon-

Beatriz Gonzaga dos Santos
EM do Uruguai
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1

dem a aproximadamente 2 xícara, 1
colher de sopa corresponde a aproximadamente 3 colheres de chá etc.
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pág. 44

Os instrumentos de medida necessários são xícara de chá e balança.

6 Esta receita apresenta uma nova maneira de medir alimentos sólidos: gramas. Pergunte aos alunos como podemos medir 150 gramas de margarina.
É bastante provável que eles digam que
precisarão de uma balança. Também
podem estimar a quantidade consultando a medida informada na embalagem
do produto. Se for possível, leve para a
sala de aula embalagens de margarina
de diferentes tamanhos. Um pote de
250 gramas de margarina, por exemplo, permite que os alunos calculem a
metade (125 gramas), um pouco menos do que o necessário para a receita. No caso da questão B), é esperado
que respondam que é possível estimar
a quantidade dividindo o pacote de 1
quilo de farinha ao meio.
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pág. 45

7 Caso os alunos não tenham muito
repertório para realizar essa atividade,
peça que se baseiem na experiência.
Se achar conveniente, proponha que
terminem em casa e consultem os produtos que têm lá ou os familiares.
Para ampliar a discussão, se achar
pertinente, proponha que as crianças
levem para a escola rótulos de embalagens ou as próprias embalagens, limpas e secas, para que todos possam
buscar informações sobre a quantidade dos produtos.

pág. 45

8 Nesta atividade, assim como na anterior, as crianças têm oportunidade
de refletir sobre a unidade usada para
medir algumas coisas. Posteriormente,
você pode discutir com a turma as diferentes unidades e o uso em situações
cotidianas.
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pág. 46

Antes de ler com os alunos o quadro
sobre medidas, promova uma conversa coletiva. Pergunte se alguém sabe
quantos gramas tem um 1 quilo. Se

eles não souberem, informe-os que
1 quilo tem 1.000 gramas (gramas
vem de quilogramas) e que 1 litro tem
1.000 mililitros. Proponha que façam,

então, o cálculo para saber quanto é
meio quilo e quanto é meio litro.
Para avançar ainda mais na discussão, proponha que os alunos pensem
quantas unidades de 100 gramas cabem em 1.000 gramas, ou quantas
unidades de 100 mililitros cabem em 1
litro. Se for difícil, ajude-os a contar de
100 em 100, nos próprios dedos, para
que possam ver 1.000 = 100 + 100 +
100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100
+ 100 + 100. Escreva a operação no
quadro e conte novamente de 100 em
100. Separe em duas partes, dividindo
essa quantidade ao meio e conte quantos “cens” têm em meio quilo, ou seja,
500 = 100 + 100 + 100 + 100 + 100.
Após a discussão, leia com eles o
quadro e, se possível, pendure na sala
um cartaz com essas informações,
para consulta sempre que necessário.

pág. 46

Somei os números para ver se dava 1.000.

Somei os números para ver se dava 1.000.
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9 a 12 Lembre aos alunos que 1 quilo
tem 1.000 gramas e que 1 litro tem
1.000 mililitros. Proponha que façam
os cálculos e verifiquem qual ou quais
deles resultam em 1.000. Eles podem trabalhar com a decomposição
ou com os cálculos que possuem de
memória e ajudam a resolver outros
cálculos. Questione:

• Quantas unidades de 100 gramas
cabem em 1.000 gramas?
• Quantas unidades de 100 mililitros cabem em 1 litro?
Se for difícil, ajude-os a contar de
100 em 100. Você pode montar um
quadro numérico na sala organizado de
100 em 100.
Na atividade 12, é esperado que

eles respondam que somaram 250
quatro vezes. Mas talvez você tenha de
resolver essa atividade coletivamente,
pois os alunos podem ter mais dificuldade em somar 250 + 250. Peça que
decomponham os números para facilitar o cálculo e registre no quadro da
forma como eles forem orientando a
fazer ou, então, convide um aluno para
registrar como pensou e os demais
para dizer se concordam ou teriam
algo a complementar.

pág. 47

quer saber mais?
6
1
1
4
4
8
2

52

MATEMÁTICA - 2º ANO

• O projeto da professora Andréa de
Fátima Dias Tambelli,
vencedora do Prêmio Educador Nota
10 de 2014, de exploração de instrumentos de medidas e cálculos, em que
as crianças adaptaram uma receita de
bolo para uma classe com o dobro e
outra com a metade de alunos da turma deles, no site do Prêmio Educador
Nota 10 (http://goo.gl/Ilw2df), acesso
em 2/6/2016
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1
1

2

res próximos para que todos contribuam
para a discussão.
Ofereça folhas de papel para que eles
façam anotações ou desenhos até chegarem a uma conclusão.

Se preferir, organize grupos para
trabalhar com o dobro e outros grupos
para trabalhar com a metade. Pensar
no dobro costuma ser mais fácil para os
alunos do que pensar na metade. Por
isso, dê o desafio de pensar na metade para as crianças que costumam resolver cálculos com mais facilidade e
o dobro para os grupos que têm mais
dificuldade.
Depois proponha que os grupos
expliquem aos que não fizeram a atividade como a resolveram. Coloque os
resultados no quadro, de acordo com o
que os alunos forem dando como resposta e, depois que corrigirem, proponha que todos copiem.
Se for possível, peça que os alunos
tragam uma receita de casa e selecione uma delas para calcular o dobro e
prepará-la.

do caderno e buscar o que foi mais
fácil e o que foi mais difícil resolver.
Depois peça que ditem o que observaram. Escreva no quadro o que eles

decidirem em conjunto e peça que copiem no caderno. É possível que citem
como resposta que aprenderam a usar
instrumentos para medir ingredientes
sólidos e líquidos; a ler e interpretar
receitas; a comparar a diferença entre
medir ingredientes sólidos e líquidos;
a calcular dobros e metades; e o que
é meio litro ou meia colher e como se
escreve.

3
2

14 Retome as ideias de dobro e metade
trabalhadas anteriormente. Pergunte:
• O que é dobro?
• O que é metade?
Organize grupos de alunos com sabe-

pág. 48

15 Sugira que os alunos retomem o
que foi trabalhado ao longo da sequência e falem, em itens, o que aprenderam. Diga que podem rever as páginas
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trajetos
pág. 49

com esta sequência,
espera-se que os alunos

conteúdos

• Interpretem mapas ilustrados.
• Utilizem pontos de referência para
informar locais.
• Resolvam problemas de localização
espacial.
• Descrevam caminhos.

tempo estimado
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• Localização no espaço: descrição e
interpretação.

• Cinco aulas.

introdução

Esta sequência propõe que os alu-

nos enfrentem problemas de orientação no espaço e que encontrem diversos locais por meio de descrições e
orientações. Propõe também que comuniquem locais descrevendo percursos e utilizando pontos de referência.
As práticas de ensino dos conhecimentos espaciais devem estar centradas na resolução de problemas e na
reflexão em torno dela. Há diversas
atividades em que os alunos precisam
interpretar orientações de acordo com
o mapa apresentado.
Se for possível, leve para a sala de
aula um mapa do bairro em que está
situada a escola. Pergunte aos alunos
se reconhecem o lugar pelo nome das
ruas ou pelos pontos de referência indicados. Mostre alguns locais que ficam
próximos, mas que não estão marcados no mapa e qual é a direção para
outros mais distantes – praia, pontos
turísticos, cidades vizinhas e outros
locais conhecidos dos moradores do
bairro. Peça que os alunos antecipem
possíveis trajetos para chegar de determinado ponto até a escola.
O trajeto que os trios elétricos percorrem no Carnaval também pode ser
explorado, desde que a turma conheça
as ruas e a maioria dos pontos de referência. Retome o trabalho realizado
no primeiro bimestre e proponha que
eles revejam os registros que fizeram
naquele caderno.
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pág. 50

1 Leia o enunciado com os alunos e explore com eles a organização do mapa.
Pergunte o que eles reconhecem – uma
parte da cidade vista de cima, com
ruas e avenidas. Nos quarteirões há
casas e prédios (representados pelos

telhados), há também uma praça e carros pelas ruas.
Leia as informações em destaque
no mapa, que podem ser usadas como
pontos de referência. Leia também o
nome das ruas e avenidas.

Depois de explorar o mapa, peça
que os alunos façam as atividades. Explique que o pontilhado em azul com a
seta indicam o percurso traçado pelo
carteiro para entregar algumas cartas
pelo bairro.

Michele de Souza Pedreira
EM João Pedro dos Santos
3º BIMESTRE

55

pág. 50

a) O carteiro foi pela Rua da Bélgica até o
final, entrou à direita na Avenida da França.
Esta questão possui diversas possibilidades de resposta. Leia uma
delas à direita.

Andou três quarteirões e virou à direita na Rua
da Polônia. Depois virou à direita na Avenida
Estados Unidos, virou à esquerda na Praça
da Inglaterra e caminhou até a Rua Portugal.

1a e b Há diversas maneiras de responder a essas duas perguntas:
• Alguns alunos podem recorrer somente ao nome de ruas e avenidas.
• Outros podem se apoiar apenas nos
pontos de referência.
• Outros ainda podem mesclar os dois.

Não há certo e errado, há diferentes
observáveis. Compartilhe os percursos
descritos por eles para que todos possam compará-los. Convide alunos que
tenham usado informações diferentes
sobre o percurso traçado pelo carteiro
para falar.

pág. 50
Rua da Bélgica, Avenida da França, Rua da Polônia, Avenida
Estados Unidos, Praça da Inglaterra e Rua Pinto Martins.

pág. 51

O posto de saúde fica na Avenida Estados Unidos.

Pedro mora mais perto do posto de saúde.

Esta questão possui diversas possibilidades de resposta.
Leia uma delas à direita.

2a, b e c Há outras possibilidades de
caminhos, os alunos podem escolher o
que quiserem. Deixe que explorem trajetos e utilizem pontos de referência.
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Proponha que, depois de realizarem
a tarefa, eles leiam para os colegas
para que possam verificar se é compreensível o que pensaram.

c) João pode seguir pela Rua Miguel Calmon,
virar à direita na Praça da Inglaterra e depois à
esquerda na Avenida Estados Unidos.

Se for preciso, vá marcando no
mapa o trajeto percorrido com base
no que as crianças disserem, para que
elas possam visualizar o caminho.

TRAJETOS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 51
Helena deve caminhar duas quadras e meia na Avenida Estados
Unidos, em direção à Rua da Argentina.

A lanchonete fica na esquina da Rua da Bélgica com a Avenida da França.

Siga pela Rua Miguel Calmon até a Praça da Inglaterra,
vire à esquerda, siga até a Avenida da França e vire à direita.

2d a h Proponha que esta atividade
seja feita em pequenos grupos. Nesse
caso, proponha grupos com saberes
variados, pois pode ser difícil para algumas crianças. Sugira que movimentem
o caderno, fiquem em pé, mostrem
com a mão, façam setas no caderno,
enfim, usem estratégias para comunicar o trajeto percorrido.
Ainda assim, se for preciso, leia os
enunciados em voz alta e devagar para
que os alunos se concentrem na busca
pelo local. Peça que acompanhem no
mapa, passo a passo.
Para descrever um trajeto, proponha que eles localizem primeiro o que
se pede, procurem traçar um trajeto
e busquem pontos de referência. Só
depois, então, peça que escrevam o
trajeto solicitado.

Davi do Rosário
EM João Pedro dos Santos
3º BIMESTRE
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3a e b Proponha que as crianças façam a atividade oralmente na primeira
vez para que possam ativar a memória
e os pontos de referência que ajudam a
descrever os trajetos.
Peça aos alunos que moram longe
ou que usem transporte, ou ainda os
que têm mais dificuldade, para que tentem se lembrar de alguns pontos de referência pelos quais passam ao longo
do caminho, mesmo que o trajeto não
seja tão preciso.
Converse sobre os pontos de referência e ruas que aparecem muitas
vezes nos percursos relatados pelos
alunos.
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Atididades de avaliação
Procure interferir o menos possível
nessas atividades e permita que os alunos as resolvam utilizando os recursos
que possuem, buscando estratégias
que julgarem adequadas e tomando de-

cisões para chegar às respostas.
Todas as atividades devem ser realizadas individualmente. Peça que os
alunos deixem registrado como pensaram para chegar ao resultado e não
somente às respostas, sobretudo nos
problemas e cálculos.
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Sou o número 138.

Sou o número 111.

Não.

Podem ser o 146, 156 e 166.
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Cento e cinquenta e oito.
Oitocentos e trinta e dois.
Duzentos e vinte e quatro.
Trezentos e oitenta e um.
Quinhentos e cinquenta e cinco.
Setecentos e noventa.

Há 14 meninos.

Há 22 lápis pretos.

Há 54 bolinhas na coleção.

É possível que alguns alunos resolvam os problemas com a incógnita no
1o ou 2o termo com pauzinhos, completando com a quantidade que falta para
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chegar ao total. É esperado que isso
aconteça. O importante é que utilizem
a estratégia adequada em relação ao
que o problema pede.
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4
4
4
1
8
2
100g

4 passos

16 passos

2 metros

8 metros

1 mês

4 meses

100 dias

400 dias

6 bananas

24 bananas

40 adesivos

160 adesivos

50 reais

200 reais

copo de suco

2 copos de suco

Samuel dos Santos Sampaio Conceição
EM Professor Guedes
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págs. 56 e 57

58

59

89

98

178

336

Miguel Santos Vieira
EM do Uruguai
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anexo
jogo da memória de dobros

Sequência Dobros e metades (pág. 28). Use estas cartas como modelo para confeccionar mais conjuntos. O número ideal é um jogo para cada grupo de quatro alunos.

1+1

2

7+7

14

2+2

4

8+8

16

3+3

6

9+9

18

4+4

8

10+10

20

5+5

10

11+11

22

6+6

12

12+12

24
3º BIMESTRE
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jogo da memória de dobros

Sequência Dobros e metades (pág. 28). Use estas cartas como modelo para confeccionar mais conjuntos. O número ideal é um jogo para cada grupo de quatro alunos.

1+1

2

7+7

14

2+2

4

8+8

16

3+3

6

9+9

18

4+4

8

10+10

20

5+5

10

11+11

22

6+6

12

12+12

24
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