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CONTEÚDO

• Resolução de problemas que envolvam séries proporcionais e ações equitativas de partir e repartir por meio de
diversos procedimentos.

TEMPO ESTIMADO
• Sete aulas.

INTRODUÇÃO

Com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Resolvam problemas de divisão utilizando vários procedimentos.
• Analisem o enunciado dos problemas
e verifiquem quando se trata de uma
divisão equitativa ou não.

6
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• Comuniquem os procedimentos e
resultados e compreendam as explicações dos colegas.
• Analisem o que fazer com os elementos que sobram de uma divisão.
• Aprendam a usar a Tábua de Pitágoras para resolver divisões.

Nas práticas educacionais, é comum
que se restrinja o trabalho a problemas
com operações de uso conhecido pelos alunos. Nesta sequência, eles serão
convidados a analisar diferentes situações de divisão e precisarão tomar
decisões sobre como realizá-las, além
de confrontar as hipóteses com as dos
colegas da classe. Contudo, a proposta não inclui ensinar a conta armada de
divisão para que as crianças resolvam
os problemas propostos.
Para Patricia Sadovsky, em seu artigo La enseñanza de la división, no
suplemento digital da revista La Educación en nuestras manos, de dezembro
de 2004 (http://goo.gl/OOQucc, acesso em 4/6/2016), “é necessário definir
o que entendemos por divisão. Há 100
anos era prioritário ensinar o algoritmo
da divisão, porque dispor dele era uma
necessidade para os cidadãos. Hoje
isso mudou substancialmente, a sociedade mudou e essa mudança produz
uma transformação nos saberes que
circulam na sociedade. A calculadora é
um objeto disponível para quase todo
mundo e a escola não pode ignorá-la”.
Saber dividir requer decidir em quais
situações utilizar a divisão para resolver o problema. Além disso, as crianças precisam reconhecer que a mesma
operação resolve questões muito diferentes, e também em quais conheci-
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mentos podem se apoiar ante o desafio
de novos problemas, e estabelecer relações entre a divisão, a multiplicação,
a adição e a subtração. Dessa forma,
no ensino da divisão é preciso tomar
como ponto de partida as estratégias
produzidas pelas crianças ante diferentes contextos, justamente porque
se baseiam na compreensão que elas
têm do conceito e nas relações que
estabeleceram entre a divisão e outras
operações aritméticas.
Desde o 1º ano, as crianças têm
condições de resolver problemas de
divisão por meio de diferentes estratégias, tais como desenhar, contar,
somar ou subtrair. A realização desse
tipo de trabalho permite, por um lado,
que aprendam a elaborar procedimentos próprios de resolução; por outro,
colabora para a construção do sentido
dessa operação.
Primeiramente as crianças poderão
resolver problemas por meio da contagem, de divisões de um em um, de
adições e de subtrações. Progressivamente poderão ampliar a resolução

de problemas de divisão, dando novos
significados ao que foi aprendido sobre
a multiplicação.
Novamente propõe-se uma sequência
em que os alunos precisarão enfrentar
situações para as quais não têm, ainda,
um procedimento qualificado. Portanto,
precisarão criar uma estratégia de resolução com base no que sabem. Os
desafios serão grandes e estão ligados,
principalmente, à compreensão da situação, ao tratamento da informação e à
necessidade de organizar dados.
No 3º ano, é importante que os alunos investigem alguns sentidos da divisão com os diversos recursos de que
dispõem e que evoluam em suas estratégias por meio do confronto de hipóteses na discussão entre todos. Assim,
é possível trabalhar com problemas
nos quais a divisão não seja necessariamente equitativa. Promova reflexões
para que as crianças analisem se há
ou não uma restrição de divisão equitativa nos enunciados. Ler enunciados,
revisá-los e transformá-los e considerar
a quantidade de soluções possíveis fa-

zem parte da tarefa de aprender a resolver um problema.
Um aspecto que será abordado na
sequência é que a divisão pode significar uma repartição em partes iguais.
Mas, também, haverá problemas em
que a divisão em partes iguais não é
um requisito.
Outra questão importante é oferecer
às crianças problemas que apresentem
restos, com base nos quais será possível discutir o que se faz com o que
sobra. Tal aspecto também será abordado nesta sequência junto com a exploração de diferentes estratégias de
cálculo.

quer saber mais?
• Exemplo de aula e de
intervenções de uma professora sobre esse tema no site da
revista Nova Escola (http://goo.gl/T2IzHZ), acesso em 4/6/2016
Iasmim Costa dos Santos
EM Graciliano Ramos
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págs. 7 e 8
1 a 6 Antes de iniciar a resolução de
problemas, a sequência traz um texto
sobre a Feira de São Joaquim, contexto
dos problemas que se seguirão. Leia o
texto com os alunos e converse sobre
as informações que traz, perguntando
quem da turma já visitou essa feira.
Após explorar o texto, chegou o momento de propor a resolução individual
dos primeiros problemas. O propósito
é começar o estudo com ideias de divisão, para que os alunos resolvam as
questões utilizando estratégias pessoais. Ou seja, eles precisarão mobilizar
os conhecimentos de que dispõem
para resolvê-las. Poderão contar, desenhar, fazer subtrações sucessivas,
realizar adições, desenhar alternando
com números etc.

• Colocar 9 colheres em cada lata.
• Colocar 10 colheres em uma lata e 8 em
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia algumas

outra.

à direita.

• Colocar 5 colheres em uma lata e 13 em
outra.

• Colocar 5 saquinhos em cada cesta.
• Colocar 6 saquinhos em uma cesta e 4 na
outra.
• Colocar 7 saquinhos em uma cesta e 3 na
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia algumas

outra.

à direita.

Nos problemas 1, 2 e 3 não é um requisito repartir o total em partes iguais
porque os enunciados não especificam
essa condição. Certamente os alunos
já resolveram alguns problemas com
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págs. 8 e 9

Se colocar 5 ovos em uma e 6 na outra, ficará um ovo de fora. Se colocar 6
em cada uma, dá certo.

Em todos os problemas é possível repartir em partes iguais.

Dona Maria tem 18 colheres de pau para vender em sua barraca. Ela quer distribuir as colheres igualmente em 2 latas. Quantas pode colocar em cada lata?

É verdade o que Francisco disse. Nos enunciados dos problemas apresentados
até aqui não é necessário dividir em partes iguais. Por isso, os problemas não
têm uma única resposta.

divisões equitativas e é provável que
resolvam esses da mesma forma. É
necessário ressaltar que as possibilidades de distribuição são variadas, pois
não há restrições no enunciado que
peça a divisão em partes iguais.
Assim que todos terminarem de
resolver a atividade 1, compartilhe os
resultados. Pergunte, então, se há apenas uma maneira de organizar as colheres nas duas latas. Se julgar pertinente,
apresente um exemplo de divisão não
equitativa, como 10 em uma lata e 8
em outra. Retome o enunciado e peça
que digam o que ele deveria explicitar
para que cada lata recebesse a mesma
quantidade de colheres. A discussão
deve mostrar que não há necessidade
de se colocar o mesmo número de colheres, já que não foi solicitado que se
faça a divisão equitativa. A finalidade
desse trabalho é que as crianças analisem se há ou não uma restrição de
divisão equitativa. Ler enunciados, revisá-los e considerar a quantidade de soluções possíveis são os primeiros passos para a resolução de um problema.
Em seguida, peça que as crianças
façam as demais atividades individualmente e, depois, compartilhem os
resultados. Compare e relacione as
estratégias daqueles que usam desenhos e números. Muitos dos alunos já
conseguem utilizar procedimentos numéricos, como subtrações e adições
sucessivas, para resolver problemas
de divisão como esses. Organize uma
tabulação marcando quais alunos utilizam procedimentos numéricos e quais
recorrem ao desenho para resolver as
situações. Assim você poderá acompanhar o avanço dos procedimentos
dos alunos.
Faça um cartaz com os registros
dos diferentes procedimentos utilizados. É possível que apareçam ideias
como estas: “Se o problema não deixa
claro, podemos repartir em partes diferentes”; “Se o problema diz em partes iguais, precisamos colocar a mesma quantidade nas duas latas, cestas
ou caixas”.
3º BIMESTRE

9

pág. 10

O senhor João precisa colocar 5 garrafas em cada prateleira.

Dona Sônia pode encher 6 bacias.

10
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7 No item A, são conhecidas a quantidade a ser repartida (15 garrafas) e a
quantidade de partes (3 prateleiras). É
necessário descobrir quantas garrafas
colocar em cada prateleira – o que se
pergunta é o valor de cada parte.
No B, a quantidade a ser repartida
e a quantidde de partes (6 cebolas em
cada bacia) são conhecidas. Assim, é
provável que os alunos elaborem estratégias diferentes daquelas que criaram para o problema A, pois a pergunta é diferente. É necessário averiguar
em quantas partes (bacias) é possível
repartir as 36 cebolas. Na atividade
C, espera-se que os alunos procurem
explicar as estratégias que utilizaram
para resolvê-la e observem diferentes
possibilidades de resolução. Por isso,
ao formar as duplas é recomendável
reunir crianças que tenham utilizado
procedimentos diferentes.
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Dona Maria colocou 4 cocadas em cada saquinho.

3º BIMESTRE
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pág. 12

Todos os jeitos chegaram ao mesmo resultado, pois todos dividiram igualmente
o número 12. João e Karina utilizaram desenho. Luís e Janaína usaram números.

12
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8 e 9 O objetivo dos problemas desta
página é que os alunos comecem a explicitar as estratégias de resolução e
se apoiar nas utilizadas para resolver
outros.
É importante que você encaminhe
uma conversa para comparar os procedimentos que surgiram. Essa conversa
não terá o objetivo de corrigir ou indicar
o melhor jeito de resolver. A intenção é
coletar a diversidade de procedimentos
para que eles sejam conhecidos por todos e possam ser utilizados para resolver os demais problemas propostos na
sequência didática.
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pág. 13

Dona Maria usou 3 saquinhos.

Dona Maria deu 4 negos-bons para cada neta e sobrou 1.

10 Antes de propor que os alunos resolvam o item A, retome as estratégias
usadas na atividade 9.
A atividade 10B também é uma situação de divisão, mas traz um elemento novo: o resto. É possível conversar
com os alunos sobre o que fazer com

a sobra. Como se trata de um doce, ela
poderia dividi-lo em duas partes e dar
metade para cada neta, ficar para ela,
deixar para comer em outro dia etc.
As considerações sobre o resto nas
divisões é um aspecto que será aprofundado no decorrer da sequência.
Bruno Menezes
EM Campinas de Pirajá

3º BIMESTRE
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11 a 13 Proponha um momento coletivo para que os alunos analisem as
estratégias e reflitam sobre as diferentes maneiras de resolver um mesmo
problema. Dessa forma, ampliarão as
estratégias conhecidas e poderão fazer uso de novas.
Nessa análise será interessante ressaltar os aspectos comuns a todas as
estratégias. Para tanto você pode formular questões como estas:
• No que as estratégias de Karina e
Janaína se parecem?
• Observem que o 16 aparece na
estratégia utilizada por Janaína e
Luís. Onde está o 16 na estratégia
utilizada por Karina?
Ao questionar sobre qual é a forma
mais segura e rápida de resolução, é
esperado que os alunos comecem a
reconhecer a multiplicação como um
recurso útil para resolver esse tipo de
problema.

14
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pág. 15

Dona Vera colocou 4 pimentões em cada bacia e sobraram 2 pimentões.

Dona Vera precisará de 6 bacias.

3º BIMESTRE
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pág. 16

Dona Linda colocou 6 colares em cada gancho.

14 Os números envolvidos na atividade sugerem a possibilidade de calcular
mentalmente ou consultar as tabelas
de multiplicação, se assim as crianças
desejarem.
No item C, uma atividade proposta
para ser discutida entre todos, podem
aparecer ideias como estas: “Nos dois
problemas nós distribuímos os colares, mas a pergunta é diferente”; “No
primeiro, precisamos saber quantos
colares têm em cada gancho e, no
segundo, a quantidade de ganchos”.
Nesse momento, é interessante voltar
a conversar sobre a divisão equitativa.
Pergunte se nos problemas desta página seria possível dividir em partes diferentes ou iguais e o que os enunciados
dos problemas indicam.

Dona Linda precisará de 6 ganchos.

C)
• Eu desenhei colares e ganchos nas duas resoluções.
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta.

• Eu usei os resultados da multiplicação para

Leia algumas à direita.

resolver os dois problemas.
• No meu não ficou parecido.

16
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pág. 18

Cada neto receberá 4 reais e sobrará 1 real. Ou cada um receberá 4 reais e
25 centavos.

Cada uma receberá 5 doces e sobrarão 2. Ou cada uma receberá 5 mais 2
pedacinhos se as duas barras que sobraram forem divididas em três pedaços.

Cada pedaço terá 8 metros e meio.

18
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15 a 17 Estes problemas têm como intuito discutir o que é possível fazer com
o resto das divisões. Em alguns casos,
é possível continuar dividindo. No problema 15, por se tratar de dinheiro,
é possível dividir o resto em 4 partes
iguais, considerando a possibilidade de
trocar uma moeda de 1 real por 4 de
25 centavos. A divisão dos doces que
sobram no problema 16 pode ser feita
em três partes mais ou menos iguais.
É possível dividir o metro que sobra no
problema 17 pela metade. Não se espera que os alunos resolvam esse cálculo utilizando frações, mas poderão
recorrer a noções intuitivas sobre elas.
Talvez escrevam meio, metade ou um
pedacinho.
É interessante que os alunos possam perceber a possibilidade de seguir
repartindo dependendo dos objetos envolvidos. Tomar decisões sobre o que
fazer com o resto em diferentes contextos é parte da construção de sentido da divisão. Vale a pena propor, para
encerramento da sequência, uma discussão coletiva sobre esses problemas
e/ou sobre as estratégias das crianças
que apareceram anteriormente.

AS BALANÇAS - CADERNO DO PROFESSOR

AS BALANÇAS
pág. 19

TEMPO ESTIMADO
• Quatro aulas.

INTRODUÇÃO
Nos cadernos anteriores, os alunos
aprenderam sobre medidas de comprimento e tempo. O objetivo aqui é abordar as medidas de massa.
O uso da palavra peso é muito comum. Porém, massa e peso são grandezas diferentes. Massa refere-se à
quantidade de matéria de um corpo, e
pode ser medida por meio de balanças.
Já o peso é a força com a qual a Terra
atrai um corpo pela ação da gravidade e
é medida com um instrumento chamado
dinamômetro. Nesse caso, uma pessoa
que for à Lua terá lá a mesma massa
que possui na Terra, porém o peso dela
será muito menor do que aqui, pelo motivo de que a gravidade lunar é menor
do que a terrestre. Não é necessário
explicar esses conceitos, mas você
precisa saber que no dia a dia, quando
nos referimos ao peso dos corpos, estamos, de fato, falando de massa.
Nesta sequência didática, usaremos
o termo peso nos problemas propostos
por considerar que é a expressão que
utilizam no dia a dia e assim poderão
estabelecer mais facilmente a relação
com os problemas tratados.

com esta sequência,
espera-se que os alunos

unidades de medida de massa.
• Comuniquem um procedimento por
escrito.

• Conheçam as relações entre unidades convencionais de massa.
• Relacionem grandezas e unidades
de medida convencionais.
• Realizem cálculos com diferentes

CONTEÚDO
• Medidas e comparação de massa usando unidades convencionais e não convencionais, de acordo com a situação.

quer saber mais?
• Mais informações sobre
a diferença entre massa e
peso consultando o site do Instituto de
Pesos e Medidas (Ipem) (http://goo.gl/
keE9Ep), acesso em 1º/6/2016
3º BIMESTRE
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Uma balança.

Um relógio ou cronômetro.

Um metro ou uma fita métrica.

Um copo medidor ou jarra medidora.

1 O objetivo desta atividade é analisar
com que instrumentos é possível medir diferentes grandezas. Você pode
expandir essa atividade propondo oralmente uma análise inversa: dizendo um
instrumento e os alunos listam o que
medir com ele.

20
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pág. 21

Açúcar, farinha, carne, feijão, milho, sabão em pó etc.

Água, refrigerante, produtos de limpeza líquidos, como detergentes, água sanitária etc.

Outra entrada possível é levar uma
balança de banheiro e propor que as
crianças se pesem e anotem o resultado em uma tabela para comparar a
massa de cada um, quem tem maior ou
menor massa e a diferença entre elas.
Em algumas escolas há o Programa
Saúde na Escola, que pesa as crianças
regularmente. A massa das crianças é
registrada em quilo e gramas.

Madeira, tecido, fios de eletricidade, mangueiras etc.

2 Esta atividade aborda as principais
unidades de medida de massa, comprimento e capacidade. Trata-se de avançar no estudo deste tema, uma vez que
abordamos todas elas simultaneamente.
Para aprofundar essa atividade, propo-

nha uma análise dos rótulos de alguns
produtos vendidos no supermercado.
Selecione previamente diversas imagens de produtos e ofereça um conjunto para que os alunos analisem, comparem e separem por unidade de medida.

quer saber mais?
• Exemplos de intervenções
em vídeo no site da revista
Nova Escola (http://goo.gl/Dj1GVI),
acesso em 1º/6/2016)

Davi Conceição
EM João Pedro dos Santos
3º BIMESTRE
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É a massa do bebê ao nascer. Significa que ele pesou 3 quilos e 300 gramas.

3 e 4 O objetivo destas atividades é
que os alunos leiam as informações
contidas em diferentes tipos de balança. Provoque-os a estabelecer relações
com balanças que já conhecem e conversem entre si para validar as interpretações que estão realizando.
Para realizar a atividade 3, é interessante levar para a sala uma balança e,
depois que os alunos tenham estimado
o próprio peso, proponha que se pesem na balança e registrem o valor no

Letícia
EM do Uruguai

22
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caderno. Se não for possível dispor de
uma balança, proponha que as crianças
se pesem em uma farmácia e anotem a
própria massa no caderno.
Após a resolução em duplas da atividade 4, socialize as respostas elaboradas pela turma e verifique se são válidas, se há respostas diferentes entre
as duplas, pergunte como podem ter
certeza de que determinada resposta
está correta, se há dúvidas sobre como
ler a informação sobre a massa etc.

AS BALANÇAS - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 22 e 23

Meio quilo contém 500 gramas.

5 O objetivo deste trabalho é conhecer algumas referências relativas ao
processo histórico e à diversidade de
instrumentos utilizados para comparar
massas. O texto no quadro de curiosidade também traz indicações sobre
como comparar e compor quantidades
utilizando diversas unidades de medida
de massa.
Leia-o em voz alta e proponha que
cada um acompanhe a leitura no caderno. Talvez seja necessário esclarecer
as dúvidas das crianças sobre o significado de algumas palavras. Outras
poderão ser entendidas pelo contexto.
Depois de terminar a leitura, faça
perguntas para que eles compartilhem
as impressões e interpretações sobre
o texto lido. Por exemplo:
• Vocês já viram balanças como
essas das imagens?
• Já imaginaram como eram as balanças de antigamente?
• Conseguem imaginar como é a
balança moderna descrita no penúltimo parágrafo?
3º BIMESTRE
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págs. 23 e 24

1 quilo.

2 quilos.

3

Clara pediu a maior quantidade porque 1 quilo é mais do que 250 gramas.

24
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6 Estes itens problematizam a relação
entre quilos e gramas. É muito comum
que as crianças imaginem, em um primeiro contato, que o 250 é maior do
que 1, pois é assim no sistema de numeração decimal. Contudo, é preciso
ajudá-las a perceber que a unidade de
medida modifica a informação numérica e, antes, deve-se interpretá-la para,
depois, compará-la. Relembre os alunos e até deixe anotado no quadro o
valor da conversão (1 kg = 1.000 g)
e circule entre as duplas questionando
sobre o que estão pensando para resolver as questões.
Ao final do trabalho em duplas,
organize um momento coletivo para
compartilhar as resoluções e os caminhos seguidos por cada dupla. Sugira
o confronto de hipóteses e a análise
das resoluções contrastantes. Se nenhuma dupla errar, você pode trazer
uma situação para a análise coletiva.
Por exemplo:
• Duas alunas de outra classe estavam resolvendo esses mesmos
problemas e afirmaram que 800
gramas é maior que 1 quilo, pois
800 é maior do que 1. O que vocês
falariam para essas meninas? Situações como essa ajudam os alunos a
avançar nas explicações matemáticas.
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págs. 24 e 25

Ele comprou 900 gramas de frios.

Precisou colocar mais 200 gramas.

pág. 25

Ele pode comprar 8 sacos de 25 quilos ou 5 sacos de 40 quilos.

2 quilos de azeitona custam R$ 10; meio quilo custa R$ 2,50 e 1 quilo e meio
custa R$ 7,50.

7 Aqui, os problemas propõem que os
alunos operem no contexto das medidas de massa. O item A exige que as
crianças componham 200 quilos com
pacotes de 25 e 40 quilos. Aqui será
importante os alunos perceberem que
há mais de uma resposta possível. O
item B retoma um conteúdo discutido
no segundo bimestre (cálculos multiplicativos em séries proporcionais).
Porém, agora, eles precisarão resolver
uma situação-problema no contexto
das medidas de massa.
3º BIMESTRE
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qual é a carta?
pág. 26

CONTEÚDO
• Descrição e identificação de figuras
geométricas considerando as características e posição em uma configuração.

MATERIAL
• Um jogo de cartas com as configurações de figuras geométricas (anexo do
Caderno do aluno).

TEMPO ESTIMADO
• Seis aulas.

INTRODUÇÃO

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Comparem e descrevam figuras geométricas, apoiando-se em algumas das
características, como o número de lados ou de vértices ou a igualdade da
medida dos lados.
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• Identifiquem e localizem a posição
de diferentes figuras geométricas com
base em uma composição de figuras
geométricas simples.
• Descrevam oralmente as características de figuras simples, construindo,
progressivamente, um vocabulário
adequado e ampliando o conhecimento sobre geometria.

Os problemas geométricos reúnem as
seguintes características:
• Para resolvê-los, as crianças precisam colocar em jogo as propriedades
dos objetos geométricos.
• O problema favorece a interação do
aluno com objetos que não pertencem
ao espaço físico, mas a um espaço
conceitualizado, representado pelos
desenhos das figuras
• Na resolução do problema, os desenhos não permitem chegar à resposta
pela simples constatação sensorial.
• A validação da resposta dada ao problema, isto é, a decisão autônoma do
aluno acerca da verdade ou falsidade
da resposta, não se estabelece empiricamente, mas se apoia nas propriedades dos objetos geométricos.
No 3º ano é esperado que as crianças utilizem um vocabulário pertinente.
Ao participar de situações que envolvem o ditado de figuras e estabelecer
relações, elas devem incorporar a
linguagem geométrica. Quando uma
criança diz: “Tem um risquinho da ponta de cima até a de baixo”, está tentando caracterizar elementos de uma
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figura. Em situações como essa, você
pode ajudar as crianças a ampliar seu
vocabulário geométrico dizendo:
• O que se vê de ponta em uma
figura se chama vértice.
Colocar nome em uma caracterização realizada pela criança (lado, diagonal) faz muito mais sentido do que introduzi-los desprovidos de contextos que

lhes deem sentido.
Nesta sequência, os alunos serão
convidados a identificar algumas figuras
geométricas, descrevendo-as e descobrindo as propriedades. Trabalharão
com um conjunto de figuras básicas –
quadrados, triângulos, retângulos e pentágonos – que são as mais conhecidas
e utilizadas. A opção de envolver todas

essas figuras em uma única sequência e
não apresentá-las uma por uma tem por
intuito fazer com que as crianças estabeleçam distintas relações entre elas,
identificando-as por suas propriedades
comuns ou diferentes, e tomando, dessa forma, consciência de quais são as
características que permitem distinguir
as representações gráficas.

Victoria Magna Lima
EM Manuel Lisboa
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1 Organize a classe em grupos de quatro alunos, que depois se dividirão em
duplas. Cada uma escolhe uma carta
e escreve as indicações necessárias
para que a outra dupla descubra qual
foi a escolhida. Elas trocam as indicações e, quando tiverem certeza de qual
carta foi escolhida, verificam se estão
corretos. Se ambas as duplas acertarem, ganham 2 pontos. Se acertarem
apenas uma das cartas, ganham 1 ponto. E se não acertarem nenhuma não
marcam pontos. Ao final de algumas
rodadas, as duplas que tiverem mais
pontos ganham o jogo.
Se as crianças não compreenderem

28

MATEMÁTICA - 3º ANO

as indicações na primeira vez em que
jogarem, podem fazer algumas perguntas para a dupla parceira. Porém, nas
demais jogadas, isso não é permitido.
Proponha um debate coletivo sobre a
clareza das indicações elaboradas.
Cada carta tem uma composição
diferente, mas você perceberá que as
figuras se repetem. Desse modo, dizer
o nome das figuras geométricas não
é suficiente para identificar a carta escolhida. Será necessário descrever a
composição.
Jogar uma vez coletivamente é um
modo muito interessante de apresentar
o jogo a seus alunos, pois é importante

que compreendam o funcionamento e
a finalidade da atividade. Definindo as
duplas, peça que cada uma tenha apenas um baralho em mãos, guardando o
outro para que não haja duplicidade de
cartas. Oriente os alunos a guardar as
cartas em um pequeno saco plástico
ou prendendo-as com clipe para que
não se percam e possam ser usadas
nas próximas vezes. Se preferir, providencie uma caixa na qual todos os alunos possam guardar os conjuntos de
cartas.
Após organizar os grupos, diga que,
para testar o jogo, você escolherá a
carta e dará orientações para que eles
identifiquem qual foi a escolhida. Essas
primeiras jogadas também servirão
para que os alunos se familiarizem com
as regras e explorem as cartas. Você
pode dar orientações como estas:
• Tem um quadrado em cima de um
retângulo.
• Tem dois triângulos embaixo do
retângulo.
Dê um tempo para que os alunos
consultem as cartas e procurem identificar a que você escolheu. Quando todos adivinharem, converse sobre como
foi a rodada fazendo perguntas como
estas:
• Foi boa a minha instrução?
• Se a carta estivesse assim (virada
de cabeça para baixo), as orientações seriam as mesmas? A carta
tem um lado de cima e um lado de
baixo?
Contudo, as orientações e essa conversa inicial não devem indicar procedimentos de resolução nem explicitar o
que é importante considerar para fazer
uma boa orientação. Os alunos terão
oportunidade de discutir essas condições nas próximas etapas, jogando
algumas vezes e analisando as possibilidades de resolução.

QUAL É A CARTA? - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 27 e 28

2 Oriente as duplas para que escolham
uma carta e elaborem a instrução por
escrito nas linhas do caderno. Caso
você tenha alunos que ainda não tenham escrita alfabética, organize duplas com uma das crianças que já tenha feito essa conquista e que poderá
ser a escriba da dupla. Essa questão
não deve inviabilizar a realização da atividade. Quando as duas duplas terminarem, oriente-as a trocar os cadernos
e procurar descobrir qual foi a carta
escolhida.
No momento do jogo, circule pela
sala fazendo as intervenções necessárias. Você pode tirar dúvidas sobre
o nome de alguma figura geométrica;
lembrá-los da finalidade do jogo; ler as
orientações que forem elaborando e
questionar se, de fato, elas cumprem o
papel de ajudar a outra dupla a identificar a carta entre as demais; apontar alguma incoerência para que repensem;
chamar a atenção para alguma figura
ou posição que não tenham considerado etc. Todas essas intervenções
não podem dar respostas finalizadas
que impeçam os alunos de seguirem
pensando no problema. Ao contrário,
deverão estimulá-los a seguir adiante
na tarefa proposta.
3º BIMESTRE
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Não. Essas orientações podem se referir a mais de uma carta do baralho.
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3 O objetivo das atividades desta etapa
é tematizar a escrita de uma orientação que é ambígua, que não deixa claro
qual foi a carta escolhida. As crianças
deverão refletir sobre quais informações faltaram para que o engano não
aconteça.
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pág. 30

Sim.

Isso aconteceu porque elas não falaram a posição das figuras, somente quais
figuras estavam na carta. Poderiam dizer assim:
A figura tem um triângulo embaixo de um retângulo e um quadrado à esquerda.
A figura tem um retângulo do lado direito e um quadrado do lado esquerdo de
um retângulo.

Monique Vitória dos Santos Sampaio
EM Jaime Vieira Lima

pág. 30

4 Organize com os alunos uma anotação coletiva sobre as condições
necessárias para escrever uma boa
orientação sobre a carta escolhida.
É esperado que destaquem a importância de dizer o nome das figuras, a
quantidade de figuras que aparecem

na composição e a posição delas. As
crianças podem chegar a conclusões
como as seguintes: “Precisamos dizer
quais figuras aparecem. Dizer o nome
das figuras ajuda muito a outra dupla
acertar. Por exemplo: tem triângulo,
quadrado, retângulo, trapézio”; “Pre-

cisamos dizer a quantidade de figuras
que aparecem. Por exemplo: tem três
triângulos, tem dois quadrados” e “Precisamos dizer a posição em que as figuras aparecem. Por exemplo: um dos
lados do triângulo está encostado no
lado maior do retângulo, os três triângulos estão ao redor do quadrado etc”.
3º BIMESTRE
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Há um retângulo no meio e um triângulo “grudado” em cada lado do retângulo.
Tem um retângulo e cinco triângulos.
Tem um triângulo dentro do outro.

5 Os alunos devem elaborar individualmente as dicas para a figura
que aparece nesta atividade, as respostas serão discutidas no item 6.
Para isso, é preciso garantir que apareça uma diversidade de soluções.
Ou seja, não podemos indicar, nes-

te momento, nenhum procedimento de
resolução. Circule pela classe, ajude os
alunos a organizar o pensamento e encoraje-os a anotar as dicas que estão
sendo pensadas para que possam discutir coletivamente e chegar à conclusão sobre quais são as melhores.

pág. 31

6 A atividade põe foco na descrição de
uma figura específica. A necessidade
de comunicar como é essa carta os
conduzirá a buscar as relações e propriedades da figura para encontrar as
melhores estratégias de descrição.
Deverão tomar decisões, conjecturar
acerca das melhores perguntas, elaborar as questões e testar com as
outras duplas se as orientações foram
válidas. Ou seja, trata-se de conhecer
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as figuras por meio de suas características e das propriedades que permitam descrevê-las. Nessas situações
de comunicação, a utilização de uma
linguagem apropriada, a formulação de
argumentos que validem as decisões
que tomaram e a explicitação das relações que encontraram são fundamentais para que o conhecimento que está
sendo construído circule pela classe e
se torne disponível para todos.
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págs. 31 e 32

7 É importante que depois de refletir
sobre o jogo as crianças voltem a jogá-lo e pratiquem o que aprenderam. Nessas novas partidas, aproveite para observar os avanços dos alunos e anotar
como estão jogando, quanto demonstram ter aprendido, como modificaram
suas estratégias com base no que já
foi discutido coletivamente etc. Sistematize as anotações para acompanhar
a aprendizagem de todos.

págs. 32 e 33

Sim.

8 O trabalho das duplas aqui será
encontrar formas de descrever cada
carta de maneira que seja possível
diferenciar umas das outras. É um
trabalho de refinar as orientações. Os
alunos precisarão atentar para as diferenças entre os triângulos e a outras
formas de explicitar a composição
da carta. Precisarão voltar a atenção
para as outras figuras que aparecem,
além dos triângulos e do retângulo,
como o trapézio e o losango.
3º BIMESTRE
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X

X

Ana Clara Souza
EM Luiz Anselmo
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pág. 34

10 O trabalho desta atividade consiste em discutir uma estratégia eficiente
para jogar. Trata-se de ir eliminando,
a cada orientação recebida, as cartas
que não correspondem à indicação feita. Pode ser que alguns alunos tenham
criado uma estratégia semelhante a
essa. Se esse for o caso, chame a
atenção para o fato no momento coletivo. Você pode dizer:

• Vejam, a estratégia do Gabriel é
parecida com a do nosso colega.
Antes de sugerir que os alunos joguem mais algumas rodadas tentando
utilizar a estratégia abordada, é muito
importante verificar se todos compreenderam o que está em jogo. Para
isso, organize uma conversa coletiva
e peça que uma das duplas explique
como entendeu a estratégia descrita.

Crie outros exemplos selecionando uma nova carta e descrevendo no
quadro os passos, que consistem em
eliminar algumas cartas a cada orientação recebida, pedindo que os alunos
justifiquem oralmente cada decisão.
Por exemplo:
• Essas cartas não podem ser porque não têm triângulos.
• Essas precisam sair do jogo porque não têm quadrado.
• Ainda estamos em dúvida entre
essas, pois têm características parecidas.
Por fim, proponha o jogo e circule
pela classe auxiliando os alunos que
tiverem dificuldade para testar o uso
dessa estratégia.
3º BIMESTRE
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viagens de ônibus
pág. 35
comunicar a informação obtida.
• Retomada de conteúdos já trabalhados nos cadernos anteriores tais
como: estratégias de cálculo para resolver multiplicações, problemas do
campo aditivo e problemas com medidas de tempo.

TEMPO ESTIMADO
• Seis aulas.

INTRODUÇÃO

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Extraiam e tratem a informação contida em um portador.
• Realizem cálculos de durações de
tempo.
• Resolvam problemas de vários pas-
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sos, com a necessidade de localizar e
tratar informações diversas.

CONTEÚDOS
• Coleta, organização e descrição de
dados.
• Interpretação e elaboração de tabelas simples e de dupla entrada para

Na vida cotidiana, as informações
são tratadas de formas diversas. Para
isso, usamos conhecimentos e habilidades que não são patrimônio exclusivo da Matemática. Porém, o tratamento da informação também está
envolvido na atividade matemática e
é importante propor situações que
enfoquem aspectos particulares dessa atividade. Formular perguntas com
base em distintos contextos; distinguir
quais podem ser respondidas utilizando ferramentas matemáticas e quais
não podem; identificar fontes de informação; ler gráfico, anúncio e tabela;
organizar, coletar, selecionar e comunicar informação etc., são alguns dos
aspectos que podem ser objeto de
propostas específicas de ensino.
As atividades desta sequência desafiam os alunos a ler, a interpretar e
a utilizar dados obtidos em bilhetes de
ônibus, em tabelas e gráficos, além de
coletar informações, organizá-las e representá-las na forma de gráficos. Ao
final dela, os alunos serão convidados
a fazer uso de alguns procedimentos,
como a organização de dados em listas, a montagem de tabelas e a elaboração de um pequeno gráfico como
conclusão da pesquisa.
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pág. 36

1 Antes de iniciar a sequência, converse com os alunos e explique que, nos
desafios, eles precisarão utilizar tudo o
que sabem sobre somas, subtrações,
multiplicações e leitura de tabelas.
O contexto da sequência aborda as

viagens de ônibus e a atividade 1 estabelece uma conversa inicial sobre esse
contexto. Se achar conveniente, você
pode explorar com os alunos a letra da
música Vida de viajante, de Luiz Gonzaga, como uma proposta interdisciplinar

que ajudará a chamar a atenção dos
alunos para o contexto da sequência.
Escute a música e veja o vídeo no YouTube (http://goo.gl/IDIs1H), acesso
em 6/6/2016.
Você pode ampliar a atividade de
contextualização trazendo textos com
curiosidades sobre as atividades econômicas desenvolvidas nas diferentes
regiões do Estado da Bahia ou, até
mesmo, promover uma pesquisa e a
escrita do texto junto com as crianças. Outra possibilidade é explorar um
mapa rodoviário e planejar propostas
interdisciplinares com os colegas.

pág. 36

Ela pagou R$ 73,78.

Carmem viajou pela manhã.

A chegada está prevista para as 14:20.

A poltrona de Carmem é na janela.

2 Nos itens desta atividade, o conteúdo que está em jogo é o da leitura de
dados disponíveis em um bilhete de
ônibus. Para responder à atividade C,
os alunos precisarão calcular a duração da viagem, buscando no bilhete o
horário de partida (8 horas) e somando
6 horas e 20 minutos para descobrir
o horário em que o ônibus chegará ao
destino. No item D, além de localizar
a informação necessária no bilhete, as
crianças precisarão relacioná-la com
uma representação gráfica: a planta do
ônibus. Antes de propor a questão, vale
a pena retomar os conhecimentos trabalhados na sequência Que horas são?
do caderno do segundo bimestre.
Após um tempo de resolução individual, socialize as respostas e proponha
que os alunos compartilhem a maneira
como fizeram para localizar as informações no bilhete de ônibus.
3º BIMESTRE
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R$ 166,00

13:00
16:40
14:00
14:10

R$ 196,00
R$ 80,00

A empresa que tem as passagens mais baratas é a Dias Bons Viagens.

A empresa que tem uma diferença maior de preço entre leito e semileito é a
Pássaro da Estrada.

3 Aqui será necessário compreender a
organização dos dados e operar com
eles de modo a completar a tabela percebendo que as informações disponíveis são fundamentais para encontrar
as demais. Converse com os alunos e
certifique-se de que todos compreenderam as informações que estão na
tabela. Se necessário, explique e dê
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exemplos sobre o que é ônibus leito e
semileito, duração de viagens etc.
Para preencher a terceira coluna, a
hora da partida do ônibus leito da empresa Dias Bons Viagens e a hora da
partida do ônibus semileito da empresa
Pássaro da Estrada, as crianças devem
considerar um dado que está no enunciado (que a viagem dura 6 horas e 20

minutos) e, então, subtrair da hora da
chegada (contar para trás).
Para o cálculo da quarta coluna, a
hora da chegada, também é necessário considerar o tempo de viagem presente no enunciado; porém, será necessário somar (contar para a frente).
Os alunos também precisarão identificar que o preço de ida e volta é o
dobro do cobrado apenas pela ida. Só
assim poderão realizar os cálculos necessários: dobro de 83, dobro de 98 e
metade de 160. É esperado que eles
utilizem diversas estratégias, como a
decomposição dos números para então somar 80 + 80 e 3 + 3; 90 + 90
e 8 + 8; ou a conta armada: 83 + 83,
98 + 98. Os alunos podem se apoiar
em cálculos conhecidos para realizar
esses novos desafios. Por exemplo, 80
+ 80 = 160 ajuda a saber a metade
de 160.
Após essa tarefa, os alunos poderão
responder aos itens A e B, que envolvem a análise das informações encontradas. Para responder à primeira, precisarão comparar os preços que estão
nas últimas colunas, identificando entre
as duas empresas qual tem preços
mais baratos. Já para responder à B,
devem comparar os preços de cada
empresa entre si, estimar ou fazer um
cálculo exato da diferença entre o preço da passagem de leito e de semileito.
Tais problemas exigirão a organização de um tempo para debatê-los
coletivamente após a resolução em
duplas. Nessa conversa coletiva, mais
do que corrigir, apagar e anotar os resultados corretos, os alunos vão considerar a complexidade do problema
e conversar sobre as estratégias de
cálculo encontradas e as dificuldades
geradas pelo enunciado e pela própria
leitura da tabela em si. Enfim, precisarão explicitar todos os conhecimentos
que colocaram em jogo para resolver
os problemas.
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págs. 38 e 39

75

100

125

250

375

500

O grupo de músicos precisará pagar 500 reais.

Oito passagens custam 200 reais.

O senhor comprou 6 passagens.

grandeza

A senhora comprou 12 passagens.

4 O item A propõe que os alunos relacionem duas informações: quantidade
de passagens e preço, isto é, grandezas diretamente proporcionais. Eles
tiveram a oportunidade de resolver
problemas desse tipo na sequência
Qual é o preço?, do caderno do segundo bimestre. Boa oportunidade para a
turma retomar os conhecimentos construídos. Sugira que as crianças voltem
a essa sequência para consultar as estratégias empregadas.
As respostas para os itens B, C e
D não estão explícitas na tabela. Para

as mais econômicas e seguras para se
chegar ao resultado.
Para responder ao item C, os alunos
poderão pensar que o 150 está entre o
125 e o 250, ou seja, entre 5 e 10 viagens. Ou que 150 = 125 + 25, isto é, o
valor de 5 viagens mais o valor de uma
viagem, portanto, 6 viagens.
No item D, os alunos precisarão encontrar o número de viagens correspondente a 300 reais. Para isso, poderão
usar a tabela e localizar o 300 entre o
250 e o 375, ou seja, entre 10 e 15 viagens: 250 + 50 = 300 (o preço de 10
viagens mais o de 2 viagens), por isso,
12 viagens. Poderão, também, usar os
números envolvidos no item C e calcular
que 300 é o dobro de 150; portanto, o
número procurado é 12, o dobro de 6.
A diversidade de caminhos, tão
evidente nesta proposta, precisa ser
cuidadosamente compartilhada com
todos. Dê voz aos diferentes percursos
trilhados na resolução desses problemas e ajude os alunos a comparar as
estratégias, a julgar quais são válidas
ou não e a perceber as vantagens e
desvantagens de optar por uma ou outra estratégia de cálculo.

encontrá-las, as crianças precisarão
se apoiar nas informações disponíveis
na tabela e inferir os resultados. Para
responder ao item B, elas poderão, por
exemplo, somar 8 vezes o número 25.
Um caminho mais econômico é somar
o valor de 5 viagens com o de 3 viagens (os dois dados estão na tabela)
ou usar o dado de 10 viagens e subtrair o valor de 2 viagens. Ou, ainda,
dobrar o valor de 4 passagens, entre
outras possibilidades. Ao final, vale
selecionar duas ou três estratégias
diferentes para colocar em discussão

É tudo aquilo que pode
ser medido ou contado.
Dizemos que duas grandezas são diretamente
proporcionais quando a
variação de uma implica
variação da outra numa
mesma razão. Isto é,
se uma dobra, a outra
também dobra, se uma
triplica, a outra também
triplica, se uma é dividida pela metade, a outra
também é.
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págs. 40 e 41

No mês de março viajaram 6.000 passageiros.

No mês de junho viajaram menos passageiros.

Não.

Nos meses de julho e dezembro viajaram mais de 8.000 passageiros.

Por serem meses de férias escolares.
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5 O objetivo desta atividade é ajudar os
alunos a interpretar um gráfico de barras. A proposta individual tem a função
de realizar uma primeira exploração e
busca de estratégias de leitura desse
tipo de material. Observe como eles
buscam responder aos itens, se usam
régua, lápis ou os dedos para comparar o tamanho das diferentes barras e
encontrar o número correspondente.
Compartilhe os resultados e as estratégias de leitura que julgar mais interessante. Para o item D, será necessário
discutir se há mais de uma resposta
possível e qual seria, ou quais seriam.
O item E exige uma justificativa baseada nos conhecimentos de mundo e nas
hipóteses interpretativas sobre os dados no gráfico, mas é preciso discutir
quais respostas são possíveis.

VIAGENS DE ÔNIBUS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 41

6 e 7 Nesta etapa, os alunos serão
convidados a vivenciar uma situação de
pesquisa, que se iniciará com a comunicação do tema a ser pesquisado: lugares para onde as pessoas costumam
viajar. Na próxima, eles irão buscar
informações. Para tanto, as crianças
precisam definir como vão se organizar
para entrevistar algumas pessoas da

escola, as perguntas que farão, como
evitarão que a mesma pessoa seja entrevistada mais de uma vez etc.
Certifique-se de que todos compreenderam o objetivo da pesquisa e
que compartilham a questão que será
respondida ao final do processo: “Para
quais cidades as pessoas da escola
costumam viajar?”

Converse com os alunos e peça
que a turma opine sobre os possíveis
resultados e não se esqueça de registrar essas hipóteses para, mais tarde,
compará-las com as conclusões.
Organize os alunos em duplas e
peça que conversem sobre a pergunta
que farão para os entrevistados. Oriente-os quanto ao uso dos materiais, para
que levem cadernos, lápis e anotem as
informações coletadas na tabela do
item 6. Oriente os alunos a se apresentar ao entrevistado, explicar os objetivos da pesquisa e perguntar se ele concorda em responder às questões. Caso
a pessoa se recuse, a dupla não pode
desanimar. Deve agradecer a atenção
e procurar outro entrevistado. É possível entrevistar os alunos de outras
salas, os professores e os funcionários
da escola.
Depois da coleta de dados, organize uma roda para que compartilhem
o resultado das pesquisas. É provável
que as crianças retornem bastante animadas. Por isso, dê um tempo para
que falem sobre o que viveram, as expectativas que tinham, as dificuldades
que enfrentaram e o que sentiram com
a experiência. Após o primeiro acolhimento, proponha que os alunos respondam coletivamente aos itens A, B
e C. Escreva no quadro as respostas
e, depois, oriente os alunos a anotar
as conclusões da pesquisa no caderno.
3º BIMESTRE
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8 e 9 Organize duplas de trabalho para
que os alunos elaborem juntos um gráfico que informe os dados pesquisados
e organizados na tabela da atividade
7. Oriente as duplas a planejar como
o gráfico será organizado antes de iniciar a produção. Por fim, cada um deve
desenhar o gráfico no próprio caderno.
Após esses momentos de produção,
oriente os alunos a compartilhar os gráficos elaborados e responder à questão 9. Avalie a produção final e o envolvimento deles nas aulas anteriores.
Verifique se montaram os gráficos com
clareza e com todas as informações
necessárias. Será útil fazer anotações
sobre as estratégias e falas dos alunos
durante toda a sequência didática.
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ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO COM MULTIPLICAÇÕES - CADERNO DO PROFESSOR

estratégias de cálculo
com multiplicações
pág. 43

material
• Cartaz com a Tábua de Pitágoras (elaborado no segundo bimestre).
• Tábua de Pitágoras preenchida (do
caderno do segundo bimestre).

TEMPO ESTIMADO
• Sete aulas.

INTRODUÇÃO

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Reconheçam os resultados que já
têm disponível e aprendam a usá-los
para resolver outras multiplicações e
divisões.
• Ampliem o repertório multiplicativo.

• Explorem diferentes estratégias de
cálculo de multiplicações e divisões

CONTEÚDOS

• Diversidade de estratégias para
multiplicar e dividir.
• Ampliação do repertório multiplicativo.

O ensino das operações envolve
uma ampla gama de aspectos e requer
um projeto de longo prazo que incluem:
• A apropriação de uma variedade de
recursos de cálculo, como cálculo mental, calculadora, estudo de diferentes
algoritmos etc.
• O estabelecimento de relações entre
as estratégias de cálculo e o sistema
de numeração.
• O estudo das propriedades das operações.
• O reconhecimento do campo de problemas que é possível resolver com
essa operação.
Esta sequência visa ampliar o repertório de resultados memorizados
de multiplicação e divisão e aprender
a usá-lo para resolver outras contas.
Para isso, retoma-se o trabalho com a
Tábua de Pitágoras, iniciado no segundo bimestre, e propõe-se a análise de
diferentes estratégias de cálculo para
resolver multiplicações e divisões.
3º BIMESTRE
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X

X

X

X

X

1 Nos problemas desta sequência, os
cálculos envolvem números de um ou
dois algarismos porque o foco está
na análise das operações envolvidas.
Oriente os alunos que não é preciso
encontrar um resultado para cada um
dos problemas, mas, sim, decidir quais

X

cálculos servem para resolvê-los. Pode
haver mais de uma alternativa certa.
Espera-se que as crianças discutam
em duplas quais são os dados necessários para responder. Socialize as respostas das duplas. Na discussão coletiva pode ser que as crianças notem que

palavras como vendeu nem sempre
significam subtrair e que há situações
em que os dados não são numéricos
(como no caso de uma semana).
Provavelmente alguns alunos recorrerão à adição, somando de 6 em 6.
Embora seja uma estratégia válida para
resolver esse problema, há outras formas mais breves e seguras de chegar
ao resultado. Selecione duas ou três
para colocar em discussão entre todos
e analisá-las segundo a economia e a
segurança. Outra questão que poderá
aparecer nessa conversa é a necessidade de comparar as duas situações
para chegar à conclusão sobre quem
tem mais balas. Na prática, os alunos
precisarão comparar 14 x 5 com (10
x 5) + (4 x 5) e poderão concluir que
essas duas formas dão o mesmo resultado. Embora sem explicitar, na discussão e comparação dessas estratégias
está em jogo a propriedade distributiva
da multiplicação.

pág. 44

Os dois amigos ganharam a mesma quantidade de balas.
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2 Proponha que as crianças resolvam
a atividade 2 individualmente. Aproveite para observar as estratégias que
cada uma emprega na resolução do
problema. Anote as observações para
retomá-las depois e acompanhar o
avanço de cada aluno. Quando a turma terminar, proponha o compartilhamento das estratégias utilizadas e os
resultados obtidos.

ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO COM MULTIPLICAÇÕES - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 45 e 46

As duas chegaram ao mesmo resultado e usaram contas que já sabiam de cor
(10 x 5 e 4 x 5; 7+7 e 7 x 5).

As meninas decompõem o 14 de maneiras diferentes. Clara pensou: 14 = 10 + 4
e calculou 10 x 5 e 4 x 5. Laura pensou: 14 = 7 + 7 e calculou 7 x 5 duas vezes.

3 Estas atividades abordam duas formas de calcular que envolvem a propriedade distributiva da multiplicação.
Isso não significa que você deva explicitá-la aos alunos, pois isso será objeto
de estudo nos anos posteriores. No 3º
ano, espera-se que as crianças observem que é possível “abrir” os números
(decompô-los) de diferentes maneiras
para multiplicá-los.
3º BIMESTRE
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págs. 46 a 48

60

30

300

330

Sim. 5 x 6 ajuda a fazer 50 x 6, pois é só colocar um zero a mais.
Para fazer 55 x 6, é possível somar os resultados de 5 x 6 e 50 x 6.

20

40

200

400

40

20

60

100

Foi possível usar dobros e metades. Por exemplo: o resultado de 80 x 5 é o
dobro do resultado de 40 x 5. O resultado de 15 x 4 é a soma dos resultados
de 10 x 4 e 5 x 4.
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4 a 6 As estratégias pessoais dos
alunos mostrarão que os problemas
apresentados podem ser resolvidos de
muitas formas. As atividades 4 e 5 têm
como objetivo evidenciar que é possível usar resultados de multiplicações
básicas, isto é, com números menores
como apoio para calcular multiplicações com números maiores. Ao compartilhar as estratégias entre os alunos, você poderá dar outros exemplos
no quadro, enfatizando a estratégia de
buscar resultados na Tábua de Pitágoras e usá-los em novas situações.
A cada problema, o aluno irá decidir
qual o procedimento mais adequado e
quais cálculos já conhece que ajudam
a encontrar outros. Na discussão coletiva sobre os caminhos encontrados
para chegar aos resultados, que se seguirá ao trabalho em duplas proposto
pelo item 6A, será importante explicitar
essas relações, como dobro, metade,
uso de números com zeros etc.

ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO COM MULTIPLICAÇÕES - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 48 e 49

7 Esta atividade tem como intuito criar
uma oportunidade para que os alunos
sistematizem o que estudaram até o
momento. Não é esperado que consigam realizar a tarefa sozinhos, mas
sim com seu auxílio. O quadro feito por
outra turma pode ajudar a dar parâmetros sobre o que colocar no quadro de
aprendizagens da turma. Para isso, intervenha perguntando:
• Vocês concordam com cada ponto anotado no cartaz? Discordam?
• Escreveriam de outro jeito?
• Há questões importantes que foram discutidas e não podem ficar
de fora do cartaz?
• Há alguma dúvida que querem
continuar investigando?
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págs. 49 e 50

80
É possível usar o dobro do resultado de 8 x 5 ou o dobro do resultado
de 10 x 4.

30
Não é necessário usar nenhuma conta do banco. Dá para lembrar uma conta que
já sabemos de cor.

112
Pode-se usar o resultado de 8 x 4 = 32 e somá-lo com o resultado de 8 x 10 = 80;
ou fazer 8 x 8 = 64 e somar com 8 x 6 = 48.

24
Pode-se usar 8 x 2 = 16 e somar 8; ou 8 x 4 = 32 e subtrair 8.

99
Pode-se usar 9 x 9 e somar com 2 x 9.

33
Pode-se usar 3 x 9 e somar com 3 x 2.
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8 É importante ajudar os alunos a explicitar a estratégia que estão utilizando.
Ao compartilhar a linha de raciocínio
com os colegas, todos aprimoram os
recursos para resolver mentalmente
cálculos mais complexos. Nessa perspectiva, o aluno ocupa um lugar de destaque. O que ele pensa é valorizado e o
“erro” dele é, na verdade, um registro
da construção, e não de seu desconhecimento.
O importante é que as propostas
de trabalho reúnam certas condições,
como:
• Contemplar diferentes procedimentos.
• Admitir diferentes respostas.
• Fornecer o debate e a circulação de
informação.
• Propiciar uma crescente autonomia
na busca de informações.
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págs. 50 e 51

110

130

120

360

2.640

• Eu concordo com Gabriela. Para multiplicar por 10 basta colocar um zero no
final do número.
• Pedro entendeu errado. Somar um zero seria fazer uma conta de mais e não
muda nada no número.
• Quando multiplicamos 48 por 10, o número fica maior e, quando colocamos
um zero no final, o número aumenta 10 vezes e até fica com um algarismo a
mais do que tinha no começo.
Essa regra funciona porque multiplicar por 10 é a mesma coisa que somar o
mesmo número 10 vezes. Daí acaba sempre tendo um zero no final.
Essa regra funciona porque, quando colocamos o zero, estamos aumentando
uma casa no número.

40

400

4.000

9 e 10 Geralmente, se aprende essa
regra como uma mágica ou uma dica
dada para facilitar a vida. Dizem que
o segredo para multiplicar qualquer
número por 10, 100 e 1.000 é acrescentar um, dois ou três zeros à direita
do número. O grande problema de ter
contato com um conteúdo dessa forma
é que, ao memorizar sem compreender, as crianças não se apropriam do
funcionamento, não sabem explicá-lo e,
muito menos, corrigir um erro durante
o processo de resolução.
As atividades 9 e 10 buscam criar
um contexto para discutir com os alunos esse recurso de cálculo tão conhecido e utilizado socialmente. Ao se
apropriar do recurso da multiplicação
por potências de 10, eles ganham a
oportunidade de incluir esse conhecimento no repertório de estratégias
operatórias. Assim, além de não ficar
reféns do algoritmo, eles também ganham agilidade para realizar cálculos
mentais com diferentes grandezas e a
possibilidade de antecipar, controlar e
checar os resultados que obtêm. Todas
essas atividades são experiências que
incentivam os alunos a olhar para os números envolvidos e refletir sobre eles,
não simplesmente fazer contas.
Para resolver o item B, as crianças
devem usar a calculadora, que pode e
deve estar em sala de aula como um recurso para ajudar a pensar sobre os números e as operações. O intuito é que
observem a regularidade e, por isso,
vale a pena encontrar os resultados
pela calculadora. Assim, elas podem se
concentrar em analisar os resultados e
compará-los rapidamente, sem se perder nas contas. Pergunte:
• O que vocês notaram? Há algo
semelhante entre os números obtidos? É provável que digam: “Todos
os resultados terminam com zero”; “Os
números ficaram quase iguais, só ganharam um zero no final quando multipliquei por 10” etc. Só então proponha
que resolvam a atividade 11.
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págs. 51 e 52

50

8

178

190

200

1.750

8

79

40

73

80
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11 a 15 As atividades desta página
convidam os alunos a se apoiar na regularidade observada na atividade anterior para resolver novos cálculos. É
importante que as crianças primeiro explorem as multiplicações por 10, 100
e 1.000 para entender o que está por
trás das técnicas operatórias utilizadas
na resolução de cálculos, colocando
em jogo as relações entre o sistema
numérico e as propriedades da multiplicação.
Para ajudar os estudantes nesse
processo, uma boa intervenção é perguntar sobre o valor posicional nos
cálculos analisados. Em 190 x 10 =
1.900, por exemplo, vale questionar:
• O 9 tem o mesmo valor em 190 e
em 1.900?
• Quanto vale em cada um deles?
Isso é importante porque nosso sistema de numeração é posicional, ou
seja, o lugar que o algarismo ocupa determina seu valor. Em 190 e 1.900, o
9 vale nove dezenas e nove centenas,
respectivamente.
Para organizar a anotação final proposta na atividade 15, você pode sugerir que os estudantes escrevam individualmente uma conclusão sobre o que
observaram para, em seguida, compartilhar com os colegas. Com base no
que foi levantado por cada um, a classe
poderá elaborar uma conclusão coletiva, escrita no quadro por você para
que todos possam ter a versão final
também registrada no caderno.

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR

Atividades de avaliação
As propostas a seguir têm como
objetivo avaliar como os alunos se
apropriaram dos diferentes conteúdos
trabalhados ao longo do terceiro bimestre.
Planeje para que as crianças as realizem com tempo suficiente para tirar

dúvidas e consultar as atividades já
realizadas no caderno. Por isso, não
é adequado que os alunos as façam
todas em um único dia.
A avaliação trabalha os diferentes
eixos da Matemática (números, operações, espaço e forma e tratamento da
informação). Você pode encaminhar as

atividades na ordem em que se apresentam, com um eixo por vez, ou dois,
sendo uma questão de cada um por
aula. Outra opção é oferecê-las ao final
de cada sequência didática. Dessa forma, você pode refazer o planejamento
focando em necessidades individuais ou
do grupo.
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Dona Josefa gastará menos de R$ 1.000,00.
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Esportes.

Jogos eletrônicos.

7 entrevistados gostam de TV.

6 entrevistados gostam de cinema.

Rebeca Nascimento da Silva
EM João Pedro dos Santos
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pág. 55

Cada grupo receberá dois potinhos e sobrarão 2 potinhos.

5 salas receberão um pedaço de corda e sobrará 1 metro.

Selma colocou 6 bonecas em cada caixinha e sobraram 3 bonecas.
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Tem um quadrado no centro, quatro triângulos iguais e um trapézio.

X

Maria Luisa P. Nascimento
EM Juiz Oscar Mesquita
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Luan Vitor Santana Santos
EM Jaime Vieira Lima
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anexo
qual é o dobro?
Neste caderno você conta com mais
uma possibilidade de trabalho: o jogo
Qual é o dobro? Você poderá propô-lo
a toda a classe ou utilizá-lo com os alunos que precisam avançar no cálculo
mental ou pedem novos desafios. Tais
possibilidades podem colaborar com a
gestão da sala de aula e das aprendizagens dos alunos, considerando o trabalho com a diversidade de saberes.

material

• Um jogo de 24 cartas.
• Fichas com perguntas do jogo Qual
é o dobro?

participantes
Até 4 jogadores.

objetivo

Calcular dobros e usar resultados já conhecidos com números maiores.

como jogar

1. Cada jogador recebe três cartas
com números.
2. Você ou um dos jogadores ficará responsável por sortear e ler as fichas com
perguntas. Esse aluno pode participar
ou não do jogo. Caso ele não participe,
também poderá anotar os pontos.
3. As perguntas serão lidas, uma por
vez, até que terminem todas as fichas
de perguntas.
4. O jogador que responder primeiro anotará um ponto. Ganha o
jogador com a maior quantidade de
pontos.

variações

Em duplas Os integrantes discutem
entre si se têm ou não a carta com o
dobro que está sendo pedida.
Com toda a classe Nessa variação,
você lerá as fichas com perguntas e
cada aluno receberá duas ou três cartas. Providencie cópias de mais fichas
com números (páginas 59, 61 e 63) se
for necessário.

comentários

Depois de jogar, é importante abrir
uma roda de conversa com a intenção de
que os alunos explicitem os procedimentos usados e os confrontem. Espera-se
que, para calcular o dobro de números
menores do que 10, recorram a alguns
resultados memorizados. Essa será uma
oportunidade para que eles tenham consciência de quais resultados efetivamente
têm disponíveis e quais não.
Proponha uma conversa sobre quais
são os dobros que conseguem responder rapidamente, que trazem memorizados, e quais são as estratégias para
calcular os mais difíceis. Cada aluno
poderá anotar no caderno os dobros
que precisa estudar e por que não se
lembra deles rapidamente.
Espera-se que os alunos se apoiem
em dobros conhecidos para calcular
outros. Por exemplo, para buscar o
dobro de 30 é possível pensar da seguinte maneira: se 3 + 3 é 6, então
30 + 30 é 60, 30 + 30 pode ser interpretado como: 3 dez mais 3 dez,
que são 6 dez e 6 vezes o 10 é 60.
Talita
EM Luiz Anselmo
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QUEM TEM O DOBRO DE 2?

QUEM TEM O DOBRO DE 25?

QUEM TEM O DOBRO DE 10?

QUEM TEM O DOBRO DE 15?

QUEM TEM O DOBRO DE 7?

QUEM TEM O DOBRO DE 30?

QUEM TEM O DOBRO DE 20?

QUEM TEM O DOBRO DE 4?

QUEM TEM O DOBRO DE 9?

QUEM TEM O DOBRO DE 40?

QUEM TEM O DOBRO DE 5?

QUEM TEM O DOBRO DE 8?

QUEM TEM O DOBRO DE 0?

QUEM TEM O DOBRO DE 200?

QUEM TEM O DOBRO DE 3?

QUEM TEM O DOBRO DE 100?

QUEM TEM O DOBRO DE 1?

QUEM TEM O DOBRO DE 300?

QUEM TEM O DOBRO DE 400?

QUEM TEM O DOBRO DE 50?

QUEM TEM O DOBRO DE 12?

QUEM TEM O DOBRO DE 18?

QUEM TEM O DOBRO DE 11?

QUEM TEM O DOBRO DE 36?
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