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conteúdos
• Unidades de medida de tempo (hora/
minuto/segundo).
• Sistema de numeração mesopotâmico.

tempo estimado
• Sete aulas.

introdução

com esta sequência, espera-se
que os alunos
• Sejam capazes de identificar diferentes unidades de medida de tempo,
relacionando-as entre si, bem como
estabelecer relações entre o horário
de início e término de um evento ou
acontecimento, determinando sua du-

6
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ração em horas e/ou minutos.
• Com atividades do Material extra do
terceiro bimestre, disponível na plataforma Nossa Rede, espera-se que as crianças possam inferir regras do sistema
de numeração mesopotâmico e compreendam a diferença entre um sistema
sexagesimal e os sistemas decimais.

Esta sequência inicia com a retomada do que já foi estudado sobre medidas de tempo nos anos anteriores
e com atividades sobre o uso que os
estudantes fazem dessas medidas
no cotidiano. É importante que eles
possam falar sobre o que já sabem e,
sobretudo, que sejam incentivados a
formular questões que os conduzam
a uma pesquisa sobre a medição de
tempo ao longo da história.
Uma boa forma de suscitá-las é levar
uma ampulheta para a sala de aula e,
antes de tudo, perguntar se os alunos
sabem o que é esse objeto, para que
serve e como funciona. Alguns jogos
contêm uma ampulheta entre os materiais (Imagem e ação e 60 segundos, da
Grow, e Eu sou, da Estrela, são alguns
exemplos). Então é possível que algumas crianças já tenham tido contato
com esse instrumento.
Você pode propor a construção de
ampulhetas (em duplas ou grupos),
pedindo que as crianças façam um
projeto com os materiais e os procedimentos de montagem. Os projetos
poderiam ser analisados e colocados
em discussão na turma.
No site da revista Ciência hoje das
crianças (http://goo.gl/Xn2Qke, acesso em 5/6/2016), há um texto instrucional, Aprenda a fazer uma ampulheta. Você pode imprimir para os alunos,
sugerir que o comparem com os projetos da turma e usá-lo como base para
a construção das ampulhetas.
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• Ano, mês, semana, dia, hora, minuto e
segundo.
• Milênio, século, década, quinquênio, ano
etc.
• Ano, semestre, trimestre, bimestre, mês,
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

1 O objetivo desta atividade é fazer um
levantamento sobre as unidades de medida de tempo que as crianças conhecem, retomando o que já foi estudado
anteriormente. É possível que algumas
equipes pensem em unidades maiores
que o ano, como a década ou o século,
ou em frações do ano como o semestre, o trimestre etc. Essas unidades
serão exploradas em outra sequência
didática, mas se forem mencionadas

por alguma das equipes, aproveite para
promover uma discussão sobre elas:
qual o período de tempo correspondente a cada uma? Em que situações
do nosso cotidiano podemos encontrá-las ou mesmo utilizá-las? A referência
a séculos ou a décadas é comum em
textos informativos – no texto sobre o
Teatro Castro Alves, apresentado no
caderno do primeiro bimestre, há uma
informação sobre a década em que ele

semana etc.

foi construído. O bimestre, por sua vez,
é uma referência importante na organização curricular da escola.
Em relação às unidades de medidas
citadas na resposta, aproveite para
investigar se as crianças conseguem
relacioná-las (quantos meses há em
um ano, quantas semanas há em um
mês, quantos dias há em uma semana,
quantas horas tem um dia e assim por
diante).
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• Por meio da observação do céu e do mar,
dos movimentos do Sol, da Lua e das marés.
• Pela observação das fases da lua.
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

• Pela observação das alterações do clima em
função das estações do ano.

2 Aproveite esta discussão para explorar um pouco da história das medidas
de tempo. Pergunte aos alunos por
que as pessoas precisam medir o tempo atualmente e se as necessidades
sempre foram as mesmas ao longo da

história da humanidade. É importante
que elas percebam que houve um aprimoramento nas medições, que passa
pela invenção de meios cada vez mais
precisos. Foi com a observação dos
ciclos da natureza (como as estações

do ano, as mudanças climáticas e as
fases da lua) que o tempo começou a
ser medido de forma mais precisa e
que se originaram os primeiros calendários, que são muito diferentes dos
que usamos hoje.
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Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

• Calendário.
• Relógio.
• Cronômetro.

3 Aproveite para discutir com os alunos sobre os diferentes tipos de relógio que eles conhecem (de parede,
de pulso, digital, analógico etc.). Você
pode sugerir que façam uma pesquisa

sobre eles e uma coletânea de imagens para montar um painel em sala
(lembre de retomar a imagem do Relógio de São Pedro, apresentada no
caderno do segundo bimestre).

Na plataforma Nossa Rede, no Material extra do terceiro bimestre, está disponível o poema Tique Taque, de Tereza
Yamashita. Com ele, você pode trabalhar em sala a evolução dos relógios.
3º BIMESTRE
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Pergunte aos alunos se alguém conhece o Relógio de Sol Equatorial de
Salvador, se conseguem identificar no
mapa a localização e se já estiveram
nas proximidades.
Seria interessante levar para a sala
um mapa geográfico da cidade de Salvador, desses vendidos em papelarias
ou em banca de revistas, que mostram a cidade dividida em quadrantes,
marcados por coordenadas (números
e letras) e localizar, junto com as crianças, o quadrante no qual se encontra o
relógio de sol. O mapa pode ser aberto no chão, no meio da sala, com as
crianças sentadas em roda.
Em outra sequência didática, ainda
neste caderno, será explorada a leitura de mapas e a construção de itinerários, mas é importante que os alunos
tenham oportunidade de explorar o
mapa nesse momento, com o intuito
de localizar o relógio de sol. Com a
sua ajuda, eles podem identificar a localização da escola e compará-la com
a do relógio, discutindo sobre a distância que se encontram daquele ponto
e o caminho que teriam que percorrer
para chegar até lá.
Se for possível conseguir mais
exemplares do mapa, as crianças podem realizar essa atividade em pequenos grupos. Se essa for a primeira vez
que manipulam um mapa da cidade, é
importante deixar que façam, inicialmente, uma exploração livre, localizando pontos que considerem importantes, testando o mapa em diferentes
posições (não necessariamente com o
Norte para cima) e conversando entre
eles sobre o espaço representado.
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4 Uma resposta possível é que o relógio de sol não funciona à noite nem
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em dias nublados e chuvosos, e a ampulheta exige a presença de uma pes-

soa para virá-la sempre que um bulbo
tivesse sido esvaziado. Além dessas
limitações, esses instrumentos eram
pouco precisos. Os relógios de ponteiro e, posteriormente, os digitais, permitiram uma medição mais precisa de

VAMOS DAR TEMPO AO TEMPO - CADERNO DO PROFESSOR

tempo com o uso de unidades como o
minuto e o segundo. Os relógios modernos também têm a vantagem da

portabilidade, podendo ser carregados
facilmente para qualquer lugar (no bolso, no pulso e até nos telefones celula-

res) e embutido em diferentes objetos
(como mencionado no poema de Tereza Yamashita).

o relógio funcionando normalmente,
peça que observem o ponteiro vermelho e o grande, identificando qual
é o movimento que o ponteiro grande
faz, enquanto o vermelho dá uma volta
completa no mostrador.
Depois que todas as duplas concluírem a atividade, promova uma discussão em classe. Escolha algumas
duplas para ler cada alternativa e dizer
se a consideraram verdadeira ou falsa.
Os demais alunos devem dizer se concordam ou discordam e argumentar.
Evite validar as respostas antes que
as crianças discutam entre si e apresentem argumentos. Será muito mais
produtivo se elas forem capazes de
validar as respostas por si mesmas,
convencendo os colegas ou sendo

convencidas pelos argumentos.
É possível que alguns alunos considerem a primeira afirmativa verdadeira, uma vez que no mostrador do
relógio aparecem números até 12. A
maioria das crianças, entretanto, sabe
que o dia tem 24 horas, divididas em
dois grupos de 12 horas. O horário
marcado no relógio da foto pode ser
1h50 ou 13h50, mas é usual ler esses
horários como 1h50 da manhã (madrugada) ou 1h50 da tarde, ou, ainda,
dez para as duas da madrugada ou
dez para as duas da tarde.
Nos relógios digitais, é possível escolher a marcação contínua das horas
(00:00 a 23:59) ou em dois grupos
de 12, acompanhados das siglas AM
e PM. Essas siglas, com origem no
latim, se referem a cada um dos dois
períodos de 12 horas em que está dividido o dia. AM (Ante Meridiem) significa antes do meio-dia, e PM (Post Meridiem) significa após o meio-dia. AM é,
então, o período com início à meia-noite (00:00) e término às 11:59; PM é o
período com início ao meio-dia (12:00)
e término às 23:59. Num relógio de
ponteiros, para saber se o horário se
refere ao período anterior ao meio dia
ou posterior ao meio dia, dependemos
de referentes externos, como a posição do sol.
A alternativa b) é falsa porque o
ponteiro grande leva 5 minutos para
se mover de um número ao próximo.
Esse ponteiro marca os minutos, enquanto que o pequeno marca as horas.
As afirmações b), c) e d), bem como f),
g), h) e i) podem ser discutidas com
o apoio de um relógio de ponteiros.
Os alunos podem mover os ponteiros
para explicar a relação entre eles (isso
deve ser feito manualmente, no caso
da relação entre os ponteiros grande e
pequeno e com o relógio funcionando
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5 Esta é uma atividade com a qual
você pode retomar a leitura de horas
no relógio. Circule entre as crianças
enquanto resolvem e observe como
lidam com cada uma das afirmações,
pedindo que justifiquem as escolhas.
Você poderá identificar se há alunos
que ainda não sabem ler horas em
um relógio analógico. Observe se as
crianças compreendem a relação 60
segundos = 1 minuto e 60 minutos =
1 hora. Caso perceba que há crianças
que ainda não conseguem estabelecer essas relações e ler as horas,
ofereça-lhes um relógio que possa ser
manipulado e peça que observem o
que acontece com o ponteiro pequeno enquanto o grande dá uma volta
completa no mostrador. Depois, com

3º BIMESTRE
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pela bateria, no caso da relação entre
o ponteiro vermelho – segundos – e o
grande).
Aproveite a afirmação e) (Este relógio está marcando 2 horas em ponto) para discutir a função do ponteiro
grande. Pergunte como poderiam ler
as horas em um relógio onde houvesse apenas o ponteiro pequeno. Seriam
duas horas em ponto ou bem próximo disso se ele estivesse apontando
exatamente para o 2 e 2 e meia se
ele estivesse exatamente no meio do

caminho entre o 2 e o 3. Daria ainda
para dizer que já são quase três horas,
quando ele estivesse mais próximo do
3 do que do 2. Você pode até montar
um relógio usando um pratinho de papelão contendo os números de 1 a 12
e os 60 risquinhos e colocar um único
ponteiro (uma seta feita em cartolina,
presa no centro do pratinho com uma
tachinha) e pedir que os alunos mostrem a posição que ficaria esse ponteiro em determinados horários ditos por
você (por exemplo: 5 horas; 7 horas

e 30 minutos ou 7 e meia; 10 horas e
10 minutos). Eles vão perceber que é
possível marcar as horas, sem muita
exatidão, usando apenas o ponteiro
pequeno. Mas para ver as horas com
mais rigor (hora e minuto) só mesmo
com os dois ponteiros.
Na plataforma Nossa Rede, no Material extra do terceiro bimestre, você encontra mais referências sobre a origem
do nosso sistema atual de medição do
tempo e cinco atividades sobre o sistema de numeração mesopotâmico.

pág. 9

2

3

1

36

3

45

315
370

6 É importante que os alunos compreendam a relação entre horas e minutos,
sendo capazes de fazer as transformações propostas na atividade. Embora
do ponto de vista do professor a divisão
possa ser considerada o procedimento
mais econômico para determinar quantos grupos de 60 há em determinado
número, ela nem sempre é utilizada pelos alunos, que preferem usar a adição,
escrevendo o número pela composição
aditiva (grupos de 60), ou ainda a multiplicação. No caso do 123, por exem-

plo, temos 60 + 60 + 3 ou 2 x 60 + 3.
Para 96, temos 60 + 36 e para 225
temos 60 + 60 + 60 + 20 + 25 (nesse
caso 180 + 20 = 200 e 200 + 25 =
225) ou 3 x 60 + 45.
A subtração também pode ser usada para determinar quantos grupos de
60 há em determinado número, subtraindo-se sucessivamente grupos de
60 do número dado até que não seja
mais possível realizar essa subtração.
No caso de 123 minutos teríamos 123
– 60 = 63 e 63 – 60 = 3 (foram retira-

dos 2 grupos de 60 e ainda restaram
3). O mesmo vale para o 96, do qual
é possível retirar apenas um grupo de
60. Para o número 225, teríamos 225
– 60 = 165; 165 – 60 = 105 e 105 –
60 = 45 (foram retirados 3 grupos de
60 e ainda restaram 45).
Nos casos em que já são informados quantos grupos de 60 há e quantos minutos restaram, a relação com a
adição ou com a multiplicação é direta:
5 x 60 +15 (60 + 60 + 60 + 60 + 60
+ 15) e 6 x 60 + 10 (60 + 60 + 60 +
60 + 60 + 60 + 10).
Explore as diferentes estratégias
usadas pelos alunos, pedindo que expliquem como pensaram e promova uma
discussão sobre a relação entre essas
estratégias e a divisão. Quando dividimos 123 por 60, por exemplo, estamos
justamente tentando descobrir quantos
grupos de 60 há em 123. A divisão também pode ser realizada por estimativa
ou parcelamento do quociente. Na plataforma Nossa Rede, no Material extra do
terceiro bimestre, há orientações sobre
o uso desse tipo de procedimento.

Victor Hugo de Jesus
EM Juiz Oscar Mesquita
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7 Esta é uma atividade para ser realizada em casa, com o auxílio dos pais ou
outro adulto responsável pela criança.
Caso a criança passe o dia na escola,
oriente-a a solicitar a ajuda de um funcionário para marcar os horários de início
e término de atividades, por exemplo,
o almoço. Elas também podem solicitar
sua ajuda ou de outro funcionário para
marcar o horário de chegada e saída. Os
horários podem ser aproximados. Se ela
cruzou o portão da escola exatamente
às 13h13, por exemplo, mas demorou
para encontrar um adulto que lhe informasse as horas, pode arredondar para
13h15, mas deve estar consciente que
se trata de uma aproximação.
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8 e 9 É necessário compreender que
não se pode somar horas com minutos.
Nem subtrair. O correto é realizar transformações como aquelas da atividade
6. Usar a calculadora para conferir os
cálculos tem como objetivo tirar o foco
das crianças das contas, para que se
concentrem nas transformações necessárias ao operar com horas e minutos
e percebam que, na maioria dos casos,
não é possível fazer um único cálculo
em função da passagem de uma hora
à outra ou de um dia ao outro. Na plataforma Nossa Rede, no Material extra do
terceiro bimestre, há um texto sobre as
possíveis estratégias dos alunos para
calcular o tempo em cada atividade e
também questões para ajudá-los a pensar em possíveis caminhos de solução.
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10 Considerando o total 15 horas e 13
minutos, é necessário descontar esse
tempo de 24 horas do dia. Uma opção
é subtrair por etapas. Primeiro, as horas:

24 – 15 = 9. Depois, os minutos: 9 horas
– 13 minutos. Para isso, consideram-se 9
horas como 8 horas + 60 minutos e, então, 60 – 13 = 47. Restam 8 horas e 47

minutos. Outro caminho é somar minutos
e horas a 15 horas e 13 minutos até completar 24 horas (13 + 7 = 20 e 20 + 40
= 60). Nesse caso, acrescentando-se 47
minutos (7 + 40) a 15 horas e 13 minutos
completam-se 16 horas. Então, 16 + 4 =
20 e 20 + 4 = 24. Somando 8 horas (4 +
4) às 16 horas, completam-se 24 horas.
3º BIMESTRE
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págs. 11 e 12

A van chegou ao dique às 10h55.

A viagem durou 1 hora e 50 minutos.

Eles saíram às 16h30.

A viagem dura
11 horas e 30
minutos.

11 Os quatro problemas apresentados
nesta atividade são do mesmo tipo,
porém com diferença no lugar da incógnita em cada um deles. Na tabela
ao lado, é possível visualizar melhor
essas posições.
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Saída

Percurso Chegada

a

10h20

35min

?

b

8h45

?

10h35

c

?

40min

17h10

d

20h

?

7h30

Embora os probemas b) e d) tenham
a incógnita no mesmo lugar, d) é mais
complexo por envolver a passagem de
um dia a outro e não ter dados apresentados no enunciado, mas no bilhete.
No caso a), são conhecidos o horário de saída e a duração do trajeto
e pergunta-se o horário de chegada. É
um problema simples, pois não envolve
transformação, e é facilmente resolvido
por adição. No b), são conhecidos o
horário de saída e de chegada e busca-se a duração do percurso (de 8h45
até 10h35, quanto tempo passou?). Em
geral, é resolvido adicionando minutos e
horas ao horário de saída, até atingir o
de chegada (8 horas e 45 minutos + 15
minutos = 9 horas; 9 horas + 1 hora =
10 horas; e 10 horas + 35 minutos = 10
horas e 35 minutos). No total, somou-se
1 hora e 50 minutos.
No problema c) são conhecidos o horário de chegada e a duração do trajeto.
Busca-se a hora de saída. É preciso descontar, do horário de chegada, o tempo
do trajeto (40 minutos antes das 17h10,
que horas eram?). Não é possível subtrair diretamente, em função da transformação necessária, mas pode-se tirar 10
minutos e depois 30, como se voltasse
o ponteiro grande do relógio. Tirando 10
minutos de 17h10, tem-se 17 h, tirando
30 minutos de 17 h, tem-se 16h30.
No caso d), são conhecidos o horário
de saída e o de chegada e busca-se a
duração do percurso (das 20 h de um
dia até 7h30 do dia seguinte, quanto
tempo passou?).
Aproveite para perguntar se os alunos
conhecem os locais citados nos problemas e sugira que os localizem no mapa
da cidade (a), da região (b e c) e do estado (d). Promova uma discussão sobre
os diferentes tipos de mapa (pergunte,
por exemplo, por que o da cidade é mais
detalhado do que o do estado). Como já
mencionado, os alunos trabalharão com
uma sequência específica sobre mapas
e trajetos, mas é importante que explorem essas noções desde já.
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que número usar?
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conteúdos

• Fração (resultado de uma medição,
relação parte-todo, resultado de uma
repartição).
• Medidas de comprimento (uso de unidades não convencionais).
• Medidas de tempo (biênio, década,
século e milênio).

tempo estimado
• Oito aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Descubram os números racionais
como uma nova classe de números,
que lhes possibilitará resolver problemas para os quais os naturais se mos-

tram insuficientes.
• Sejam capazes de usar as frações
para expressar o resultado de medições e de divisões não exatas.
• Sejam capazes de estabelecer relações entre as partes e um todo.

A solução dos primeiros desafios
desta sequência não pode ser obtida
somente por meio dos números naturais. A intenção, com isso, é que os
alunos tenham oportunidade de reelaborar algumas ideias sobre números
construídas até aqui. Uma delas é a de
sucessão. No universo dos naturais, o
número 2 sucede o 1, o 3 sucede o 2,
o 4 sucede o 3 e assim por diante. Nas
primeiras atividades, a turma vai perceber que há outros números entre 1 e
2, entre 2 e 3, entre 3 e 4 etc. São números de uma natureza diferente, com
regras distintas daquelas já elaboradas
por eles para operar com os naturais
e, portanto, conhecê-los requer a reorganização de esquemas já construídos.
Por envolver o rompimento de ideias
e noções – que foram úteis e necessárias até esse momento –, compreender os racionais não é fácil para as
crianças. Nesse novo contexto, tais
conhecimentos se tornam precários
ou insuficientes. Por exemplo, foi conveniente, até então, compreender a
sucessão dos números pelo acréscimo
+1. Essa regra, agora, se revela provisória e limitada, pois se aplica somente
aos naturais.
A concepção que sustenta as propostas desta sequência é a de que
aprendemos por reorganizações sucessivas cada vez mais ajustadas. Em ou3º BIMESTRE

13

tras palavras, pode-se dizer que aprender implica, muitas vezes, ir contra o
que já se sabe.
De acordo com a teoria construtivista piagetiana, para que se compreenda
de fato uma noção ou teoria é necessário que o sujeito tenha oportunidade de
reinventá-la. O problema inicial proposto
aos alunos coloca-os diante de uma situação semelhante àquela enfrentada no
contexto em que, até onde se sabe, surgiu a ideia de fração. Com as atividades

quer saber mais?
pág. 14

14

MATEMÁTICA - 4º ANO

apresentadas, a intenção é trabalhar
com a noção de fração antes mesmo
de conhecer sua representação convencional (o número fracionário), relacionando-a com situações do cotidiano.
A proposta difere do modelo tradicional, no qual o tema é introduzido
por meio da apresentação do número
fracionário, em geral acompanhado
da ilustração de uma figura dividida
em partes iguais em que uma ou mais
delas estão pintadas. Explica-se então

que o número fracionário é composto
por numerador e denominador, este
indicando o número de partes em que
o todo foi dividido e, o primeiro, o número de partes pintadas. Essa forma
simplista reduz, entre outros problemas, a noção de fração a apenas um
de seus significados – a relação parte-todo. Mas as frações podem também
expressar o resultado de uma medição
não exata, de uma divisão ou de uma
proporcionalidade.

• Saiba mais sobre o ensino dos números
racionais na reportagem Introdução aos números racionais, disponível no site de Nova
Escola (http://goo.gl/ADZEqs), acesso em
5/5/2016

1 Depois de as crianças lerem o texto
e conversarem nas duplas, promova
uma discussão coletiva sobre a situação. Pergunte se alguém já precisou
medir o comprimento de algo sem ter
instrumentos adequados e como resolveu o problema. Pergunte se consideram uma boa solução o uso dos palitos
e se era necessário que Maria também
tivesse palitos com ela. Bastaria um
palito ou teria de ter a mesma quantidade usada por Pedro? Depois, promova
uma discussão sobre as respostas escritas pelos alunos.
Atenção: é importante que você leia
toda a sequência antes de iniciar o trabalho. Isso porque é possível que as ideias
registradas sejam semelhantes àquelas
que serão apresentadas nas atividades
seguintes, uma vez que a sequência foi
organizada com base em dados coletados em sala de aula. Caso isso aconteça, explore as ideias apresentadas pelos
alunos antes de seguir adiante.
Você pode registrar as diferentes
respostas no quadro e pedir que analisem uma a uma, verificando se alguma
delas informa a medida exata da mesa.
Como as crianças ainda não conhecem
os números fracionários, dificilmente
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conseguirão dar a resposta exata. Então, podem observar quais se aproximam mais da medida exata, quais são
menos ou mais precisas. Não valide-as
ainda, apenas coloque-as em discussão e ouça o que as crianças têm a di-

zer, sempre perguntando se os demais
concordam ou não.
É possível que algum estudante
pense na possibilidade de Pedro mandar uma foto para a mãe, o que, nesse
caso, resolveria de imediato o proble-

ma. Caso isso aconteça, ressalte que
Pedro poderia ter feito isso, mas não
fez (talvez porque não tenha tido essa
ideia ou até mesmo o fez, mas a mãe
não conseguiu carregar a foto, por
exemplo).

palitos, por exemplo. Talvez as crianças
relutem em concordar, afirmando que seriam muitos palitos, que Maria conhece
a mesa e que ninguém tem uma mesa
tão grande (e eles terão razão). Entretanto, é importante que, nesse momento,
eles pensem na informação em si, independentemente do contexto. Mais do
que 5 pode, sim, ser 30, 40, 55 etc. É
importante compreender que “mais que
5” é uma informação imprecisa e aberta

a muitas possibilidades. Portanto, é necessário restringi-la. Nesse momento, é
possível que as crianças sugiram outras
formas de registro que serão exploradas
nas atividades posteriores ou mesmo reforcem ideias já registradas por eles na
atividade 1 (como “menos que 6 palitos”;
“mais que 5 e menos que 6 palitos”; “5
palitos e mais um pedaço”). Caso isso
aconteça, explore essas ideias nesse
momento, deixando as atividades seguintes como uma sistematização do que foi
discutido.
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2 Uma possível resposta é que a informação expressa na mensagem de Pedro não é incorreta, mas é imprecisa.
Mais do que 5 palitos pode ser qualquer
quantidade acima de 5. Pergunte aos
alunos quanto é “mais do que 5 palitos”.
É possível que alguns digam que são 6,
mas provavelmente outros apontarão a
possibilidade de serem 7, 8 ou até mais.
Pergunte se, com essa informação, Maria poderia pensar que seriam 30 ou 40
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3 Uma possível resposta é que o texto
é mais preciso que o anterior, porém,
ainda não o suficiente, pois menos do
que 6 palitos podem ser de 1 a 5 palitos. Note que, nesse momento, a criança pode dar a resposta sugerida acima
com base nos conhecimentos que possui, pois menos que 6 pode ser de 1 até

quase 6 (incluindo as infinitas frações
entre esses números). Mais precisamente, menos que 6 pode, inclusive, ser
menor do que 1.
De qualquer forma, essa informação
é mais precisa do que a anterior, pois
menos do que 6 restringe mais o conjunto dos números possíveis.
3º BIMESTRE
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4 Converse com os alunos sobre o significado do adjetivo feminino precisa.
Para que uma informação seja mais
precisa do que outra, ela tem de ser
mais exata, rigorosa e expressar mais
fielmente o que se propõe comunicar.
Informar o comprimento da mesa
como sendo mais do que 5 e menos
do que 6 palitos é muito mais preciso
do que dizer que tem mais do que 5
palitos ou de dizer que tem menos do
que 6 palitos. Ao mesmo tempo, leva
os alunos a pensar em algo talvez nunca pensado por eles: que pode haver
algum número entre 5 e 6.
Peça que falem sobre cada afirmativa apresentada, explicando como
pensaram para decidir se é verdadeira ou falsa. Invista especialmente na
discussão sobre a afirmativa c). Se os
alunos admitem que existe um comprimento entre 5 e 6 e que comprimento
é uma grandeza expressa por meio
de números, então terão de admitir a
existência de números entre 5 e 6, ainda desconhecidos para eles.
Que números são esses? Essa
questão pode ser suscitada por meio
das atividades realizadas até aqui.
Entretanto, o número fracionário não
será uma resposta à qual os alunos
poderão chegar sozinhos nesse momento por se tratar de um conhecimento de natureza social (pelo menos
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a representação formal a/b). Provavelmente eles falarão em pedaços de
palito e talvez até já usem uma parte
do conhecimento social que possuem
a respeito de frações, como a ideia de
meio ou metade. O importante é eles
perceberem que, mesmo especificando que o comprimento é de 5 palitos e
mais um pedaço de palito, essa informação ainda não é precisa o suficiente
para a encomenda do tampo de vidro.
Um pedaço de palito pode ter diferentes comprimentos e o novo problema que se coloca é o de como
especificar esse comprimento sem a
utilização de uma régua ou outro instrumento convencional, ou seja, tendo
como referência a própria unidade de
medida usada nesse caso.
Na última afirmativa levanta-se uma
discussão interessante, pois embora
seja correto afirmar que a informação é insuficiente, o argumento usado
para justificá-la é falso. A informação é
insuficiente porque é necessário especificar a fração do palito e não porque
falta o dado sobre a largura da mesa,
uma vez que o tampo dela tem a forma de um quadrado (os lados têm todos a mesma medida). Proponha uma
discussão sobre a última afirmativa
sugerindo que a analisem por partes:
primeiro, devem decidir se, de fato,
a informação é insuficiente ou não.

Depois devem analisar o argumento
apresentado. Você pode ajudá-los propondo as seguintes questões:
• A informação “mais que 5 e menos que 6 palitos” é suficiente ou
não? Por quê? Porque corresponde
a afirmar que são 5 palitos e mais um
pedaço, que pode ser de qualquer tamanho – é preciso especificar o comprimento desse pedaço.
• É mesmo necessário informar
a largura da mesa? Por quê? Que
tal lermos novamente a primeira
mensagem que a Maria enviou ao
filho? Nessa mensagem há alguma informação importante sobre
a mesa? Qual é? Sim, ela diz que a
mesa é quadrada.
• Saber que a mesa é quadrada,
nos diz algo sobre o que precisa
ser medido para comprar o tampo
de vidro? Por que? Sim, porque um
quadrado tem todos os lados com a
mesma medida. Assim, não é necessário medir a largura porque ela será a
mesma do comprimento. Basta medir
um só lado.
• Se a mesa fosse retangular, mudaria alguma coisa? A forma de
medir seria a mesma? Poderia proceder da mesma forma, usando os palitos, mas seria necessário medir dois
lados: o do comprimento e também o
da largura.
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filhos e um deles disse que queria a “metade maior”. O que vocês
pensam disso? Existe uma metade
maior que a outra? Por quê? Não
pode haver uma metade maior porque
trata-se de um único inteiro dividido em
duas partes iguais. Há diferentes formas de repartir um chocolate em duas
partes, mas só podemos chamar de
metade se as duas forem iguais.
• Podemos dizer que as metades
são sempre iguais? Por quê? Sim,
quando se trata de um mesmo inteiro.
As duas metades da mesma maçã são
iguais, mas podemos pegar duas maçãs e parti-las ao meio. Teremos quatro metades de maçã, no entanto as
metades podem ser diferentes se uma

maçã não for igual à outra. Nesse caso
as quatro metades não serão iguais –
mas serão iguais duas a duas).
• Uma pessoa comeu metade de
uma maçã e outra comeu metade
de uma melancia. Podemos dizer
que os dois comeram a mesma
quantidade de fruta? Por quê? Não,
porque a metade de uma melancia é
maior que a metade de uma maçã.
• Ontem, lá em casa, pedimos pizza para o jantar. Comemos, ao
todo, três metades de pizza. Como
isso é possível? É possível se mais de
uma pizza tiver sido pedida. Três metades equivalem a uma pizza e meia.
Explore também a ideia de metade
relacionada a um todo discreto (não
contínuo, como nos exemplos anteriores), por exemplo, o número de alunos
da classe. Proponha questões como as
que seguem:
• Podemos afirmar que metade dos
alunos dessa classe são meninas?
Por quê?
• Podemos afirmar que mais da
metade dos alunos dessa classe
são meninos? Por quê?
• Uma turma que eu tive em outra escola tinha 10 meninas. Elas
correspondiam a mais do que a
metade dos alunos da classe. Sabendo disso, alguém poderia dizer
quantos meninos tinha na naquela
turma? A classe poderia ter desde 1
até 9 meninos.

o palito) e pela verificação de quantas
vezes essa unidade está contida no
comprimento da mesa e no problema
com o qual Pedro se deparou: não ter
um número exato de palitos. É possível
que algumas crianças sugiram medir o
pedaço do palito usando os dedos. En-

tão questione a precisão dessa medida,
perguntando se os dedos do Pedro são
iguais aos da mãe dele. Talvez elas argumentem que, mesmo com a possível
diferença no tamanho dos dedos, usar
esse recurso pode levar a uma medida
mais precisa do que informar que é um
pedaço menor do que a metade. Nesse caso, peça que comparem o uso
dos dedos com a ideia de metade da
metade (aproveitando as sugestões de
alguns alunos, caso mencionem a possibilidade, ou propondo-a você mesmo).

Não, pois o pedaço que está sobre a mesa é menor do que a metade do palito.

5 Aproveite para retomar com os alunos
o conceito de metade. Peça que falem
o que entendem por meio ou metade e
que ilustrem as ideias com exemplos.
Peça a atenção dos alunos, pegue uma
folha, dobre-a em duas partes desiguais
e recorte-as. Depois pergunte se você
pode chamar cada parte de metade e
peça que justifiquem a resposta. É importante compreender que, para obter
a metade de um todo, não basta dividi-lo em duas partes, é necessário que
sejam iguais. Brinque um pouco com
esse conceito, peça que digam o que
pensam sobre algumas situações que
você pode propor oralmente, como:
• Uma mãe estava repartindo uma
barra de chocolate entre os dois
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6 Uma possível resposta é que Pedro
poderia especificar melhor essa medida
afirmando se tratar de um pedaço que é
menor que a metade, ou que é metade
da metade do palito. Retome o conceito
de medição passando pela escolha de
uma unidade de medida (nesse caso,

3º BIMESTRE

17

. pág. 16

7 Fracionar é o mesmo que dividir. Podemos fracionar uma fruta, uma pizza,
uma unidade de medida, um conjunto

de objetos, pessoas, animais etc. Mas
é importante ressaltar que podemos
fracionar com diferentes finalidades (há

. págs. 16 e 17

Devo dividir o palito em 4 partes.

então diferentes significados em torno
das frações, como mencionado na introdução desta sequência). No contexto
trabalhado até aqui, o significado que
se evidencia é o da relação parte-todo
(fração se refere a um pedaço do palito). Se as crianças tiverem dificuldade
para pensar em situações nas quais
usam frações em seu dia a dia, ajude-as propondo questões como as que
seguem:
• Pensem no café da manhã de
vocês. É possível fracionar alguma coisa nessa refeição? O quê?
Como? É comum fracionarmos o pão
ou fracionar medidas, por exemplo,
meio copo de leite, meia xícara de chá.
• Alguém já usou fração para se
referir ao tempo? Falamos em meia
hora, meio dia e até podemos nos referir ao tempo que as crianças ficam na
escola como meio período ou período
integral.

8 Os alunos possivelmente vão especificar essa fração como metade da metade da metade. Reproduza essa ilustração no quadro e pergunte quantas
“metades da metade da metade” há em
um palito. Depois você pode provocar
outra reflexão perguntando como especificariam a fração do palito que ficou
sobre a mesa se fosse a seguinte (desenhe o palito no quadro):

Sim, porque a metade da metade corresponde a cada uma das partes de um palito
dividido em 4 partes iguais. Maria pode repetir esse mesmo procedimento no seu
palito – que é igual àqueles usados por Pedro – e obterá a mesma medida.
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Note que o fato de não marcar as
oito divisões no desenho é para que as
crianças estabeleçam relações como: a
parte do palito que ficou sobre a mesa
é a metade da metade e mais um pedaço, que é a metade da metade da metade. Ou ainda: a parte do palito que ficou
sobre a mesa é maior que a metade da
metade, mas menor que a metade do
palito. Além disso não se deve levar as

QUE NÚMERO USAR? - CADERNO DO PROFESSOR

crianças a construir uma ideia errônea
de que, para determinar uma fração do
inteiro basta contar em quantas partes
ele foi dividido e depois quantas foram
pintadas. Falar sobre essas relações
é difícil usando expressões como metade da metade ou como metade da
metade da metade. Se você apresentar no quadro ilustrações como as que
seguem e perguntar que nome dariam
à parte pintada no segundo palito, eles

possivelmente dirão se tratar da metade da metade da metade da metade.
As próprias crianças dizem que é complicado se referir às frações dessa forma, pois acabam se perdendo em meio
a tantas metades.

Além disso, uma questão interessante a fazer é que nome receberia cada
parte se o todo for dividido em três
partes, pois, nesse caso, não se trata
de metades. Não espere que as crianças cheguem a uma resposta, mas que
pensem na necessidade de usar uma
nomenclatura específica e mais simples
(ou mais econômica) para representar
as diferentes frações. As próximas atividades abordam esse tema.
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Quinta parte Quinta parte
(um quinto) (um quinto)
Quinta parte
Quinta parte
(um quinto)
(um quinto)
Quinta parte
(um quinto)

9 A ideia desta atividade é que as crianças percebam uma regularidade na nomenclatura das frações. Quartos, sextos, oitavos, décimos pertencem a uma
nomenclatura já conhecida dos alunos,
usada para os números ordinais. No
caso das frações, os termos são os
mesmos, mas estão relacionados ao
número de partes em que um todo é

Terça parte
(um terço)

Terça parte
(um terço)

Terça parte
(um terço)

dividido: quartos para 4 partes iguais,
sextos para 6 partes iguais, oitavos
para 8 partes iguais e assim por diante.
Se as crianças identificarem essa regularidade, poderão inferir que as frações
apresentadas correspondem a quintas
partes, terças partes (às quais provavelmente irão se referir como “terceiras partes”) e décimas partes.
3º BIMESTRE
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508; 544; 396; 617; 382; 291; 719; 198
Não, pois três oitavas partes mais quatro oitavas partes são sete oitavas
partes e uma pizza inteira tem oito oitavas partes.

As carteiras são do mesmo tamanho, pois três quartos e seis oitavos
correspondem à mesma fração do palito.

Um chocolate só pode ter quatro quartos, mas é possível comer seis
quartos de chocolate se houver mais de um chocolate. Seis quartos é o
mesmo que 1 chocolate e meio.

X

X
X

10 É importante que os problemas sejam propostos um a um. As crianças
devem comparar a solução dada por
elas com a dos colegas e discutir as
diferentes formas de resolver cada um
antes de passar ao seguinte. Circule
entre os alunos enquanto trabalham. Se
perceber que há alguns com dificuldades, proponha questões que os ajudem
a pensar sobre a situação apresentada,
lembrando sempre que você não deve
dizer como devem proceder, mas ajudá-los a construir o próprio caminho de
solução. Convém ressaltar que esses
problemas não são exercícios com os
quais os alunos vão praticar o que já
lhes foi ensinado sobre frações. São
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situações novas e desafiadoras, cuja
solução implica o uso daquilo que já
aprenderam, adaptando os conhecimentos a outros contextos. A cada
item da atividade, você pode fazer as
seguintes perguntas para ajudar os alunos na elaboração da solução.
10a
• Qual é a pergunta desse problema?
• Foi apresentada alguma informação que ajude a encontrar a resposta? Qual, ou quais?
• Ajudaria se você fizesse um desenho? O que você poderia desenhar?
• Os dois comeram a mesma quantidade da pizza? Como você sabe?

• Alguém comeu mais pizza do que
o outro? Quem?
• Dá para saber quanto os dois comeram juntos? Como?
• É o mesmo que uma pizza inteira
ou menos? Como podem saber?
10b
• O que há em comum nos registros
feitos pelos meninos?
• O que há de diferente?
• A carteira de Pedro mede mais ou
menos do que 5 palitos? Como se
pode saber isso?
• A carteira de João mede mais ou
menos do que 5 palitos? Como se
pode saber isso?
• Ajuda se fizerem um desenho?
• O que podem desenhar?
• Como representar a fração do
quinto palito usado por Pedro?
• Como representar a fração do
quinto palito usado por João?
• Com base nessas representações, o que vocês podem concluir?
10d Observe se as crianças relacionam as frações desse círculo com
metades, uma vez que a divisão é
marcada por duas cores diferentes.
Proponha uma discussão sobre cada
uma das afirmativas, pedindo que expliquem como pensaram para determinar
se estavam corretas ou não.
Para saber qual fração do planeta
é coberta por terra, pergunte quantas
partes iguais à pintada de marrom seriam necessárias para cobrir o círculo
todo. Questione-os também se a parte
marrom é maior ou menor do que um
quarto, sempre pedindo que expliquem
como pensaram para encontrar a resposta.
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• O trimestre é uma fração do ano.
• O bimestre é uma fração do ano.
• O trimestre é uma fração do semestre.

O semestre é a metade do ano ou um meio.

• O bimestre é uma fração do semestre.
• O mês é uma fração do ano.
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• O mês é uma fração do semestre.
• O mês é uma fração do trimestre.
• O mês é uma fração do bimestre.
• A semana é uma fração do mês.

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

12 Incentive os alunos a encontrar o
maior número possível de relações fracionárias. Note que aqui não é objetivo
determinar a fração correspondente,
apenas fazer um levantamento sobre
diferentes tipos de relação fracionária
que podem ser estabelecidos no período de tempo mostrado em um calendário. Circule entre as equipes, observe
o que estão fazendo e provoque-as a
encontrar novas relações, com base
na proposição de questões como os
exemplos que seguem:
• Além da divisão em meses, há outra forma de dividir o ano? Quais?

Semestre, trimestre e bimestre, por
exemplo. Há também o quadrimestre,
mas é uma subdivisão menos usual.
• Se vocês dividissem o ano em
duas partes, que períodos de tempo teriam? Dois períodos de seis meses ou dois semestres.
• O ano é uma fração do semestre ou o semestre é uma fração do
ano? Por quê? O semestre é uma fração do ano, pois dois semestres juntos
compõem um ano.
• O mês é uma fração do ano. Mas
ele pode ser também fração de
outro período de tempo, menor do

• O dia é uma fração do mês.
• O dia é uma fração da semana.

que um ano? Sim, pode ser fração do
bimestre, do trimestre, do semestre.
Quando as crianças se sentem desafiadas e se interessam pela atividade,
podem descobrir outras relações que
vão além das informações disponíveis
no calendário, como: a hora é uma fração do dia, o minuto é uma fração da
hora e o segundo é uma fração do minuto. Ou, ainda, pensar que o ano pode
ser, ele mesmo, uma fração de um período de tempo maior, como o biênio,
o quinquênio, a década, o século e o
milênio. Essas relações serão exploradas mais adiante.
3º BIMESTRE
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13 Use uma folha de papel Kraft (papel pardo) ou cartolina e registre com
letras de tamanho grande para que

possa ser lido pelos alunos a distância.
Esse painel deve ser afixado em uma
parede e ser complementado durante o

tempo de trabalho com esta sequência,
à medida que as crianças forem descobrindo novas relações fracionárias.

será apresentado na próxima atividade.
É interessante que os alunos usem
um calendário como apoio. Para determinar a que fração do ano corresponde um mês, os alunos devem ter em
mente quantos meses formam um ano.
São necessários 12, então, o mês é a
décima segunda parte do ano (ou um
doze avos). São necessários quatro tri-

mestres para compor um ano, então o
trimestre é a quarta parte de um ano (ou
um quarto) etc. No caso da relação entre
semana e mês (ou mesmo bimestre, trimestre e semestre) o valor é aproximado. Um mês não tem exatamente quatro semanas, mas próximo disso, então
pode-se dizer que a semana corresponde aproximadamente à quarta parte
do mês. Somente no mês de fevereiro
(quando não se trata de ano bissexto) a
1
7
relação é exata ( 28 = 4 ). Nos demais
meses, as frações correspondentes
seriam 7 e 7 (ou 7 para fevereiro,
30
31
29
em ano bissexto).

observe como lidam com os números
fracionários: elas circulam cada alga-

rismo separadamente (numerador e denominador)
ou consideram os dois
algarismos como componentes de um único número? No caso dos números
referentes à quantidade
de amido de milho, elas
circulam o número 1 e
1
o número fracionário 2
separadamente ou consideram os três algarismos
componentes de um mesmo número? Já têm alguma familiaridade com os
números fracionários ou, ao contrário,
demonstram nunca ter visto um número desse tipo antes?
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14 Você pode criar uma lista ou usar
como referência a que está disponível
na plataforma Nossa Rede, no Material
extra do terceiro bimestre. Os alunos
deverão escrever a fração correspondente a cada item, mas, como ainda
não conhecem os números fracionários,
usarão a nomenclatura com a qual trabalharam até aqui. O número fracionário

pág. 20

15 Circule pela classe enquanto as
crianças trabalham nesta atividade e
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Três quartos.
Meia.

16 Provavelmente os alunos dirão que
são números diferentes, talvez até digam se tratar de números que indicam
frações. Você pode então denominá-los
como números fracionários. É importante que eles entendam que, embora
composta de dois algarismos, uma
fração é um único número. Os números que eles conheciam até então são
chamados de naturais e os fracionários
fazem parte de um novo conjunto: os
racionais.

Meio.
Uma e meia.

Converse com os alunos sobre a
possibilidade de resolver, com esse
novo conjunto de números, problemas
para os quais os naturais se mostraram
insuficientes (como no caso do primeiro
desta sequência didática). É interessante, também, falar sobre a possibilidade
de representar os números naturais
4
com números fracionários como 4 ,
5 , 10, 4 , 6 , 12, 15, 20
etc.). No
3
5 10 2
6
3
4
caso da medida da mesa, se o comprimento for dado em palitos, teremos

1

1

5 palitos e 4 ou 5 4 palitos. Mas é
possível registrar essa mesma medida
em quartos de palito. Cada palito tem
4
4
4
4
4
então teríamos 4 + 4 + 4 + 4
4
4
1
21
+
+
=
de palito.
4

4

4

págs. 20 e 21

Pedro está errado, pois embora os traços dividam a pizza em três partes,
elas não são iguais. Um dos traços divide uma das metades na metade, como
explicado por João.

17 Embora a pizza esteja dividida em
3 pedaços não se trata de 3 partes
iguais. É possível identificar a metade
da pizza e notar que a parte pintada
corresponde à metade da metade ou à
quarta parte (um quarto).
3º BIMESTRE
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Pedro comeu mais chocolate, porque 1 é uma fração maior do que 1 .
6
4

18a É possível que as crianças precisem desenhar o chocolate para repre-

sentar as frações consumidas pelos
dois meninos e então compará-las.
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Mas é interessante, na discussão sobre esse problema, chamar a atenção
delas sobre o quanto a lógica envolvendo os números racionais é diferente
daquela que se aplica aos naturais. No
conjunto dos naturais, 4 é menor do
que 6. Entretanto, quando se trata da
escrita de um número fracionário, essa
1
regra não se aplica, pois 4 é maior do
1
que 6 . Isso porque, quanto maior o
número de partes nas quais um todo é
dividido, menor será cada parte.

18b Como 13 não é múltiplo de 4, se
dividirmos 13 chocolates por 4 crianças
cada uma receberá 3 chocolates e ainda restará 1. Mas esse chocolate que
restou pode ser fracionado e cada crian1
ça receberá mais 4 de chocolate.

Sim. 13 ÷ 4 = 3 e resta 1. Esse chocolate restante pode ser repartido em
4 partes iguais, então cada criança receberá 3 chocolates e mais 1 ou, ao
4
todo, 5 de chocolate.
4
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1
Ela pode dividir cada chocolate em 4 partes. Terá, então, 12 pedaços de 4
de chocolate e poderá entregar 3 desses pedaços para cada criança. Cada
um receberá 3 de chocolate.
4

18c Esse problema apresenta um
desafio diferente porque o número de
chocolates é menor do que o número
de crianças. Nesse caso é necessário
fracionar os três chocolates e há diferentes formas de fazer isso. Uma delas
consiste em repartir cada chocolate ao
meio, ficando com 6 metades. Nesse

pág. 22
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1

caso cada criança receberia 2 chocolate e ainda restariam (duas metades
2
ou 1 chocolate), cada metade pode2
ria ser repartida novamente na metade
4
e teríamos então 4 ou 4 pedaços de
1
1
. Cada um receberia então mais 4
4
1
de chocolate, totalizando 2 chocolate
1
3
+ 4 de chocolate ou 4 de chocolate,

considerando que, em uma metade há
1
2
2 quartos ( 2 = 4 ). Outra forma seria
fracionar as três barras em 4 partes
4
iguais. Nesse caso, teríamos então 4
4
4
12
+ 4 + 4 = 4 ou 12 quartas partes.
Doze quartas partes, divididas entre 4
crianças, resulta em 3 quartas partes
para cada criança.

QUE NÚMERO USAR? - CADERNO DO PROFESSOR
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1
2

19 Para ajudar os alunos a encontrar
as frações correspondentes, faça as
seguintes perguntas:
• Quantas moedas de 50 centavos
formam 1 real? Duas.

1
4

1
10

1
20

• Quantas moedas de 25 centavos
formam 1 real? Quatro.
• Quantas moedas de 10 centavos
formam 1 real? Dez.
• Quantas moedas de 5 centavos

pág. 22

formam 1 real? Vinte.
Explore outras relações fracionárias das moedas de centavos entre si,
1
como 5 centavos corresponde a 2 de
1
1
10 centavos; 5 de 25 centavos; 10
de 50 centavos.
Algumas relações de equivalência
também podem ser feitas aqui, como
25 centavos + 25 centavos = 50 cen1
1
2
1
tavos, então 4 + 4 = 4 = 2 ; 10 centavos + 10 centavos + 10 centavos +
10 centavos + 10 centavos = 50 cen1
1
1
1
tavos, então 10 + 10 + 1 + 10 + 10 =
10
5
1
= 2 , entre outras.
10

(Ufba), em Salvador.
Fonte: site do Jornal da Chapada (http://goo.
gl/SBhE5X), acesso em 5/6/2016

Alguns desses períodos são: biênio, quinquênio, década, século e milênio.

20 Antes de propor esta atividade,
você pode levar para a sala de aula alguns recortes de jornal ou textos retirados da internet nos quais apareçam expressões como biênio, década, século
e milênio. Proponha uma discussão sobre o significado dessas expressões,
explorando o contexto no qual foram
usadas em cada texto ou manchete de
jornal. Seguem dois exemplos:

Bahia: TRT empossa nova presidente para biênio durante cerimônia em Salvador
O Tribunal Regional do Trabalho da
Bahia (TRT5) tem uma nova presidente
para o biênio 2015-2017. Trata-se da
desembargadora Maria Adna Aguiar,
que tomou posse em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (5), na reitoria da Universidade Federal da Bahia

Devido às reformas no Centro de
Convenções, Bienal do Livro da
Bahia é adiada para 2016
Devido às reformas nos pavilhões de
feiras A, B e C do Centro de Convenções, a 12ª edição da Bienal do Livro
da Bahia foi adiada para 2016. […].
[…] A última edição do evento em
Salvador, realizada em novembro de
2013, reuniu 375 expositores e registrou recorde de público com cerca de
175 mil visitantes.
Fonte: site Bahia notícias (http://goo.gl/
mLac2O), acesso em 6/6/2016
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um giro, meio giro, um quarto de giro...
pág. 23
• Reconhecimento dos ângulos como
elementos constitutivos dos polígonos.
• Construção e utilização de ferramentas para medir ângulos.
• Classificação dos ângulos: reto, maior
ou menor que o ângulo reto.
• Fração: relação parte-todo (relacionada à concepção de medida).
• Equivalência de frações.

tempo estimado
• Nove aulas.

material

• Pedaços de cortiça (podem ser rolhas
de garrafa, cortadas em fatias no formato de círculos com cerca de 2 milímetros de espessura).
• Tachinhas.
• Anexo do Caderno do aluno, na página 57.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Compreendam o aspecto dinâmico
da formação de um ângulo, relacionando-o à ideia de movimento, e sua
medida como amplitude do movimento realizado.
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• Sejam capazes de diferenciar ângulos, identificando aqueles que são
retos, maiores ou menores que um
ângulo reto.

conteúdos

• Noção de ângulo como rotação ou
giro.

No caderno do segundo bimestre,
os alunos trabalharam com o conceito
de ângulo no contexto da reprodução
de quadriláteros por meio da interpretação de uma mensagem escrita. Lá,
eles se depararam com o problema da
medida da inclinação dos lados de um
paralelogramo. A ideia de ângulo foi
explorada naquele momento como propriedade dos polígonos sem, contudo,
propor qualquer formalização desse
conceito. Foi pontuada a possibilidade
(e até a necessidade) de medir a inclinação dos lados de um paralelogramo.
Nesta sequência, introduzimos a
noção de ângulo relacionada à ideia de
giro (rotação). Dessa forma, o estudo
dos ângulos fica mais acessível aos
alunos por se basear em um contexto
familiar, relacionado ao movimento.
O movimento do giro pode ser executado pelo próprio corpo e também é

UM GIRO, MEIO GIRO, UM QUARTO DE GIRO... - CADERNO DO PROFESSOR

facilmente identificado nos ponteiros
de um relógio, nos acendedores de
um fogão, na trajetória de uma porta
ou em manobras executadas no skate,
no surfe, no bodyboard, na modalidade

freestyle do bicicross (versão simplificada do termo bycicle motocross, ou
BMX), entre outros esportes.
Além disso, por meio dessa proposta, cria-se um contexto significativo

para o uso das frações, bem como
para a descoberta de novas relações
fracionárias, como as equivalências,
integrando assim dois eixos da matemática: números e geometria.

Questione-os sobre o que há em comum num mesmo tipo de manobra, executada em diferentes esportes. Eles podem dizer que num 360 se faz uma volta
completa (seja sobre a prancha, o skate
ou a bicicleta). No skate, por exemplo,
existem diferentes tipos de 360, executados em diferentes estilos e pistas do

esporte. Num desses movimentos, em
pistas half-pipe, o skatista fica com os
pés sobre o skate, segurando-o com as
mãos para que ambos girem juntos, no
ar, para a direita ou a esquerda (mesma manobra executada no surfe). Já
no freestyle, praticado em pistas com
obstáculos variados ou mesmo nas
ruas e calçadas, há uma outra manobra, o 360 underflip, na qual o skatista
projeta o skate para cima e, com o pé
de trás, impulsiona-o fazendo com que
gire tanto lateralmente como no sentido
longitudinal. Quando o skate volta à posição inicial, o skatista coloca novamente
os pés sobre ele, voltando ao chão. Um
vídeo da manobra pode ser visto neste
endereço: https://goo.gl/ZvjHAb. Já na
capoeira, embora 360 não seja usado
na nomenclatura, esse tipo de giro pode
ser identificado em movimentos como a
armada e a meia-lua, que provavelmente
são conhecidos por muitos dos alunos.
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1 Incentive os alunos a falar sobre os
esportes mostrados nas fotos. Muitos
conhecem as manobras que envolvem
giros e é possível que já se refiram a elas
usando a nomenclatura usual (360, 180)
mesmo que não saibam que ela está relacionada à medida em graus da amplitude dos giros.
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• Faria um giro com meu corpo, com um dos
pés apoiados no chão, enquanto uso o outro
para dar impulso.
• Daria um pulo e giraria ao mesmo tempo.
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

• Faria isso abaixado – com os joelhos dobrados ou ainda com a barriga apoiada no chão e

2 Há diferentes formas de descrever
os movimentos necessários para re-

produzir as manobras mencionadas na
questão anterior. O importante é que as

pés elevados, dando impulso com as mãos e,
em seguida, elevando-as.
3º BIMESTRE

27

crianças trabalhem com a ideia de giro,
diferenciando uma volta completa das
frações de uma volta. Questione-as sobre a diferença entre um 360 e um 180
no bodyboard, por exemplo. No primeiro
caso, o bodyboarder que está descendo
a onda dá um giro completo e continua
na posição inicial, o que lhe permite continuar descendo a onda. No segundo,
ele termina a manobra de frente para a
onda, saindo dela. Um 180 nos faz mudar de direção. Circule entre as crianças

enquanto elas realizam a atividade e
ajude-as a pensar no movimento por etapas, propondo questões como:
• Em que posição estaria seu corpo
inicialmente?
• Como você poderia dar impulso
para executar o movimento?
• A direção do giro faria diferença?
• Você terminaria a manobra na
mesma posição que iniciou? Por
quê?
Os giros podem ser dados em todos

os sentidos, no plano horizontal, vertical,
sobre o próprio eixo (como o el rollo, no
bodyboard), movimentos que também
são muito comuns em esportes como a
ginástica olímpica e o salto ornamental
ou nas danças de rua. Os alunos podem
simular mais alguns desses movimentos
deitados no chão. De barriga para baixo,
podem rolar, dando uma volta completa
com o corpo e voltando à posição inicial,
ou ainda meia volta e mudar de posição
ficando de barriga para cima.

pág. 25

As duas mostram uma criança rodando numa cadeira giratória, mas cada quadro
mostra um tipo de giro diferente.

No quadro A, o giro é de uma volta completa; no quadro B, o giro é de 1 volta; e
2
no quadro C, o giro é de 1 de volta.
4
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3 É possível que alguns alunos já denominem o giro do primeiro quadro como
um 360 ou o segundo como um 180.
Nesse caso, você poderá questioná-los
sobre qual seria o número que poderiam
atribuir ao giro mostrado no quadro C.
Mesmo que não saibam que se trata de
graus (o grau é a unidade de medida da
amplitude do giro), podem chegar a 90,
considerando que é a metade de um giro
de 180 (ou metade da metade de um
giro de 360). Questione-os ainda sobre
a possibilidade de representar esse giro
pela utilização de um número fracionário.

UM GIRO, MEIO GIRO, UM QUARTO DE GIRO... - CADERNO DO PROFESSOR
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4 Proponha esta atividade como uma
brincadeira. Você pode sugerir que cada
criança registre inicialmente os comandos que depois serão testados. Uma
delas vai até a posição inicial e a outra lê
os comandos. A primeira só pode se movimentar seguindo à risca as instruções.
Todos vão se divertir quando os comandos levarem o aluno ou a aluna para um
lugar diferente ou quando houver um

obstáculo no caminho. Observe como
as crianças formulam os comandos de
giros: se usam números (180 ou 90, por
1
exemplo) ou frações de uma volta ( 2
1
volta ou 4 de volta); se percebem que,
nesse caso, não basta apenas especificar de que tipo é o giro mas também a
direção (para direita ou esquerda); se são
capazes de estimar o número de passos
que devem ser dados em cada direção;

e como lidam com o erro (comandos que
não funcionam em relação ao objetivo).
Depois de brincar um pouco, proponha uma discussão na qual a classe possa formular, coletivamente, os comandos
que levariam uma criança do quadro até
a porta da sala. Aproveite para explorar
1
os giros de volta completa, de 2 volta
1
e de 4 de volta, pedindo que todos
identifiquem a diferença entre eles na
execução de uma trajetória (no caso desta atividade, é provável que o giro mais
1
comum seja o de 4 de volta) e que o
de 180o pode ser usado para ajustes no
trajeto (quando se passa de um ponto
almejado, por exemplo). As crianças devem concluir também que o giro de 360o
não tem efeito algum sobre a execução
de uma trajetória.
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5 Na resposta apresentada, o lado de
um quadradinho corresponde a um passo. Como a diagonal de um quadrado é
maior que a medida do lado, a medida de
três passos não poderia ser equivalente
a três diagonais. Essa relação restrita entre passos e quadradinhos não é necessária. Pode-se estabelecer uma medida
em centímetros ou até mesmo medidas
aproximadas.
Note que um dos comandos indica
1
um giro de 8 de volta, que é diferente
dos giros já trabalhados. Observe como
as crianças lidam com esse comando.
Circule entre elas e pergunte se acham
que esse giro é maior ou menor que
1
o de 4 de volta. Retome o que já foi
trabalhado na sequência anterior sobre
a comparação entre números fracionários. No caso dos naturais, 8 é maior do
que 4 (é o dobro), entretanto, nos racio1
1
1
nais 8 é menor do que 4 ( 8 é a meta1
de de 4 ). Os alunos podem executar o
giro com o próprio corpo e realizar algum
tipo de registro no chão, que mostre com
setas o movimento realizado, como no
exemplo da página seguinte.
3º BIMESTRE
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3
4

4
de volta ou 1
4

volta

1
de volta
8
1
de volta
4

3
de volta
4

1
2
volta ou
de
2
4

volta

A seta vermelha marca a posição
inicial ou a direção para a qual o aluno
estava olhando inicialmente. A seta pontilhada que sai dessa inicial marca um
1
giro de 4 de volta. A seta apontando
para a direita indica a posição que o
aluno ficaria depois do giro. Com mais
1
um giro de 4 de volta, o aluno ficaria
olhando para a posição oposta do início.
2
1
1
Teria feito então 4 de volta ( 4 + 4 ou
1
volta). Você pode começar um regis2
tro como esse (no chão ou no quadro)
e pedir que diferentes alunos completem-no com base nas questões como as
que seguem:
• Considerando a posição alcançada
após um giro de meia volta, em que
posição a pessoa fica se der outro
1
giro de 4 de volta na mesma direção?
• Como marcar essa direção?
• Qual é a amplitude desse giro, se
considerarmos a posição inicial?
• Como representar esse movimento matematicamente? Nesse caso, há
várias formas de representação, como:

1

1

1

1

1

de volta; 4 + 4 + 4 ; 2 + 4 . É muito interessante explorar essas diferentes representações para que as crian1
1
1
ças compreendam por que 4 + 4 + 4
não corresponde, por exemplo,
a 3 (erro comum cometido pelos alu12
nos). Também é importante que desenvolvam estratégias para somar frações
com denominadores diferentes compre1
1
endendo a ideia de equivalência: 2 + 4
3
1
1
1
= 4 porque 2 = 4 + 4 , antes que lhes
seja ensinada qualquer regra relativa ao
mínimo múltiplo comum.
4
• Podemos dizer que 4 de volta é o
mesmo que 1 volta? Por quê?
• Considerando a posição inicial, em
que posição ela ficaria depois de dar
1
um giro de 8 de volta?
1
• Um giro de 8 de volta tem amplitude maior ou menor do que um giro
de 1 ? Como vocês sabem?
4
• Como marcar a posição que a pessoa seguiria após executar um giro
de 1 de volta?
8
• Um aluno uma vez me disse que
1
+ 1 = 1 , o que vocês pensam
8
8
4
sobre isso? Essa questão é interessante
porque você pode usar o esquema das
setas como base para a análise: se uma
1
pessoa já executou um giro de 8 de
volta, mas quer ficar na mesma posição
1
de outra que executou um giro de 4 de
volta, o que ela precisa fazer? Uma possibilidade seria voltar à posição inicial e
1
depois fazer um giro de 4 , mas se você
perguntar como fazer isso sem voltar,
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6 Esta é uma atividade exploratória.
Não se espera que os alunos consigam
encontrar, de imediato, as respostas.
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Use o registro do esquema sugerido
nas orientações da atividade anterior
para que os alunos identifiquem os gi-

as crianças certamente vão inferir que
1
deve fazer mais um giro de 8 na mesma
1
1
2
direção do anterior (daí 8 + 8 = 8 =
1
). Note que, em vez de ensinar regras
4
de equivalência seguidas de exercícios
repetitivos, você está criando condições
para que as próprias crianças as descubram num contexto significativo. Nesse
caso, o uso das frações e as operações
com frações são desvendadas pelos
alunos como uma ferramenta útil para
determinar a amplitude dos giros e determinar as posições para deslocamento
numa trajetória.
É interessante, ainda, questionar os
alunos sobre essas mesmas questões
mudando a direção de partida. No esquema abaixo, temos a seta vermelha
apontada para uma posição diferente. É
importante que as crianças compreen1
dam que, após executar um giro de 4
de volta, a pessoa pode parar em diferentes posições, dependendo de qual
era a posição inicial.

3
de volta
4
4
de volta
4

2
de volta
4
1
ou
volta
2

ou 1 volta
1
de volta
4

1
de volta
8

ros propostos aqui. Esse esquema pode
ser desenhado no chão e uma criança
poderia ficar no centro, executando os
movimentos propostos, enquanto os outros vão marcando cada giro com uma
seta e a fração de volta correspondente.
Na próxima atividade, as crianças montarão um marcador de giros, mas será
muito mais interessante se tiverem a
oportunidade de discutir coletivamente
sobre a amplitude deles e sobre como
poderiam registrá-los num esquema
como esse das setas antes de trabalhar
com os marcadores individuais.
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7 Junte os alunos em duplas para que
explorem livremente o marcador de gi-

ros. Em seguida, peça que executem os
giros propostos na atividade anterior.
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8 e 9 Circule entre as crianças enquanto resolvem a atividade e incentive-as a
usar os marcadores de giro para analisar as afirmativas apresentadas. Peça
que expliquem como decidiram sobre
as afirmações, primeiro individualmente,
conversando com alguns alunos enquanto trabalham com essa atividade, depois

coletivamente, quando todos tiverem
terminado. No caso das questões b)
e c), peça que executem os dois giros
5
1
( 4 de volta e 4 de volta) e que falem
sobre a diferença entre eles. Aproveite
para explorar a composição aditiva das
5
frações. No caso de 4 , algumas das
composições são:
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•

1
4

•

4
4

•

2
4

•

3
4

•

1
2

+

Para

6
4

•

5
4

+

1
4

•

4
4

+

2
4

2
4

1
4

+

1
4

+

1
4

+

1
4

2
4

+

•1+

+

1
2

as composições possíveis são:

2
4
1
2

•

1
2

+

1
2

+

1
2

•

2
4

+

2
4

+

2
4

10 Nesta atividade, as crianças farão
o registro do que já foi discutido anteriormente. Aproveite para explorar as
1
2
1
relações de equivalência ( 4 = 8 ; 2
= 2 = 4 ; 3 = 6 ;e1= 4 = 8 )e

8
8
7
8

1
8

6
8

2
8

5
8

3
8

4
8

8

4

8

4

8

a composição aditiva das frações. Você
pode propor um desafio aos alunos que
consiste em encontrar diferentes formas de representar uma mesma fração.
Apresente, por exemplo, o seguinte re1
1
1
gistro no quadro: 2 = 4 + 4 .
Pergunte se alguém poderia mostrar
1
outra forma de representar 2 . Convide-o a vir ao quadro para fazer o registro
e explicar aos colegas como pensou.
Você pode fazer um contador de giros
em tamanho maior, usando cartolina ou
papel Kraft e afixá-lo no quadro para que
as crianças usem-no como apoio para
explicar as equivalências. Veja algumas
das formas diferentes de representar
1
, que podemos encontrar com base
2
1
1
1
2
nesse marcador: 2 = 4 + 4 = 4 =
1
+ 1 + 1 + 1 = 4 = 2 + 2 = 3
8
8
8
8
8
8
8
8
1
+ = 1 + 2 , assim por diante.
8
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1
4

+
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pág. 28 e 29
Avance 4 lados de quadrado para a frente; faça
um giro de

1
de volta para direita; avance 2
4

Essa questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia uma delas à

lados de quadrado para a frente; faça um giro

direita e veja a figura correspondente abaixo.

de

1
de volta para direita; avance 4 lados de
4
1
quadrado para a frente; faça um giro de
de
4

volta para direita e avance 2 lados de quadrado
para a frente.

pág. 29

O que pode mudar são os comandos relativos ao comprimento dos lados do retângulo e o que não pode mudar são os comandos relativos ao tipo de giro – devem
ser sempre de 1 de volta e para a mesma direção.
4

12 Com esta atividade, a intenção é
que as crianças percebam que, num retângulo, os ângulos são sempre iguais.
Não importa qual seja o comprimento
dos lados desse retângulo, o giro será
1
sempre de 4 de volta.

Kaio Lopes
EM Luiz Anselmo
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Sim, aqueles que indicam quantos lados de quadrado devem ser percorridos na
parte de baixo e na parte de cima de cada um.

Sim, aqueles que se referem aos giros. Os giros necessários para desenhar o retângulo são diferentes dos giros necessários para desenhar o outro paralelogramo.

13 Note que haverá também uma diferença nos comandos de deslocamento,
pois enquanto no retângulo eles serão
dados sempre em lados de quadradinho, no outro paralelogramo também

pág. 30

V
F
F
V
V
F
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serão dados em diagonais de quadradinhos.
Peça que as crianças falem sobre as
semelhanças e diferenças entre esses
dois polígonos antes de resolver a pró-

xima atividade. Certamente, a primeira
semelhança que mencionarão será o
número de lados. Então aproveite para
perguntar se eles lembram que nome
recebem os polígonos de quatro lados
(quadriláteros).
Caso eles não mencionem o fato de
ambos possuírem dois pares de lados
paralelos, pergunte sobre o paralelismo
dos lados, questionando-os se, em relação a essa característica, há alguma
coisa em comum entre os dois polígonos. Ao falar sobre as diferenças, certamente mencionarão a inclinação dos
lados do polígono B. Questione os alunos sobre o que faz com que o segundo
polígono tenha lados inclinados. Talvez
as crianças ainda não falem em ângulos, mas irão se referir à diferença na
amplitude dos giros. Aproveite então
para retomar a noção de ângulo como
medida dessa inclinação relativa dos
lados. Você pode reunir os alunos em
equipes de três ou quatro e pedir que registrem os comandos necessários para
desenhar cada quadrilátero.

14 Os dois polígonos são quadriláteros
(quatro lados) e paralelogramos (com
dois pares de lados paralelos), mas só
o do quadro A é um retângulo. O retângulo é um paralelogramo com os quatro
ângulos internos retos. O paralelogramo
no quadro B não possui os ângulos internos iguais e nenhum deles é reto. Dois
deles são maiores do que 90° e dois
são menores do que 90°.

Quando se descreve um trajeto que
resulta na forma de um retângulo, o giro
1
é sempre de um 4 , o que corresponde
a 90°. Explore com os alunos essas relações: uma volta completa corresponde
4
8
a 4 ou 8 , o que equivale a 360°; meia
1
2
4
volta corresponde a 2 , 4 ou 8 , o que
equivale a 180°; e um quarto de volta
1
2
corresponde a 4 ou 8 , o que equivale
a 90°. Com base nessas relações, pro-
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ponha as seguintes questões:
• Qual é a amplitude, em graus, de
1
7
315º
um giro de 8 de volta?
8
• Qual é a amplitude, em graus, de
3
um giro de 8 de volta?
6 3
• Qual é a amplitude, em graus, de 270º 8 4
5
um giro de 8 de volta?
Você pode sugerir que as crianças
5
retomem a atividade 10, registrando a
225º
8
amplitude dos giros em graus, como
mostrado na figura à direita.

360º
4
4

8
8

Convém lembrar que essa marcação
da amplitude é sempre relativa ao ponto
de partida, ou marco inicial, e à direção
do giro.

1
45º 8
1
4

135º

1
2

90º

2
8

3
8

2
4

180º

4
8
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X

X

X
X
X

B

C

15 a 17 Se as crianças disserem que o
instrumento para medir ângulos é o marcador de giros, desenhe o trapézio abaixo no quadro e pergunte como fariam

B

A

A

X

C

para medir os ângulos dele.
Os ângulos desse trapézio não correspondem aos identificados no marcador
de giros (45°; 90°; 135° etc.). É possível que elas sugiram colocar o marcador
sobre a figura, mas o marcador cobriria
os ângulos e não seria possível realizar a
medição. Caso ninguém mencione a possibilidade de fazer o marcador com um

material transparente, pergunte como fariam para enxergar o que ficou escondido. Questione também se as indicações
do marcador são suficientes. Depois da
discussão, apresente um transferidor,
entregando um para cada dupla, e peça
que os alunos discutam sobre o instrumento, observando as semelhanças com
o marcador de giros. Pergunte como utilizariam o transferidor para medir ângulos
e como isso poderia ajudar quando, no
segundo bimestre, produziram mensagens para a reprodução de quadriláteros.
Para encerrar, explore com as crianças o
texto O olho da cabra, disponível no site
Mundo Gump (http://goo.gl/GOQHHC),
acesso em 5/6/2016.
3º BIMESTRE
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multiplicações especiais
pág. 31

conteúdos

• Regularidades nas multiplicações por
10, 100 e 1.000.
• Sistema de numeração decimal – operações ocultas.
• Multiplicação envolvendo números de
dois dígitos no multiplicador e multiplicando.

tempo estimado
• Oito aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos

• Identifiquem as regularidades presentes nas multiplicações por 10, 100
e 1.000 e utilizá-las como ferramenta
na realização de cálculos de multiplicação envolvendo diferentes números.

36

MATEMÁTICA - 4º ANO

• Sejam capazes de elaborar procedimentos de cálculo para resolver multiplicações envolvendo números com
dois algarismos no multiplicador e no
multiplicando.

Esta sequência inicia com a exploração das relações entre nosso sistema
de numeração e a multiplicação, colocando em evidência as chamadas operações ocultas que podemos realizar
nesse sistema. Ao propor o jogo Dados
mágicos e atividades que exploram essas relações, o objetivo é dar oportunidade aos estudantes de descobrir as regras que se aplicam nas multiplicações
por 10, 100 e 1.000. Se essas regras
forem descobertas e formuladas pelas
próprias crianças, em vez de serem simplesmente transmitidas por um docente,
elas poderão ser usadas como apoio
importante na realização de cálculos de
multiplicação e de divisão envolvendo
números de magnitude mais alta.
São exploradas também multiplicações envolvendo números com dois
algarismos no multiplicador e no multiplicando, privilegiando a elaboração de
estratégias de cálculo pelos alunos.
Na opção didática que se faz aqui,

MULTIPLICAÇÕES ESPECIAIS - CADERNO DO PROFESSOR

o desenvolvimento do cálculo mental é
considerado uma via de acesso para a
construção e compreensão dos algoritmos convencionais.
A elaboração de estratégias pessoais de cálculo fortalece a autoconfiança
e permite aos alunos manter um controle maior das etapas do processo, tornando-os capazes de julgar a validade
dos resultados encontrados. Já a utiliza-

ção dos algoritmos convencionais ocorre, muitas vezes, de forma mecânica,
pela mera repetição dos procedimentos
mostrados pela professora ou pelo professor.
Os algoritmos convencionais foram
desenvolvidos como ferramenta auxiliar
na realização de cálculos complexos
com números de magnitude mais elevada. Eles também são fruto de uma

evolução histórica, cujas etapas de elaboração se assemelham às estratégias
de cálculo elaboradas pelas crianças.
De modo geral, na escola, infelizmente, os algoritmos convencionais, que deveriam aparecer como o último passo
de um processo de evolução de procedimentos, são ensinados aos alunos
desde os primeiros anos, com preponderância total sobre o cálculo mental.

pág. 32

1 Circule entre as crianças enquanto elas
jogam e observe se compreenderam
as regras do jogo e se estão jogando
corretamente. Se perceber que alguma
equipe não está jogando direito, retome
com eles a leitura das regras e peça que
falem sobre o que entenderam da leitura
que fizeram.
3º BIMESTRE
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Marcelo obteria a maior pontuação com a seguinte atribuição: dado
poderoso – 6; dado supermágico – 4; dado mágico – 3; e dado
comum – 1. Ele formaria então o número 6.431.

2 Sugira que as crianças comparem
os registros entre si e discutam sobre

possíveis diferenças até que cheguem
a um acordo sobre o maior número que

poderia ser formado nessa rodada. Você
pode chamar um aluno ou aluna para ir
ao quadro registrar o número formado
e perguntar aos demais se concordam.
Em caso de discordância, devem explicar por que acham que não foi formado
o maior número possível e explicitar qual
seria esse número.

pág. 33

ainda questioná-las sobre o registro, perguntando se Carolina poderia ter feito da
seguinte forma: 1.000 x 6 + 100 x 4 +

10 x 5 + 1 x 2. Observe se as crianças
conseguem compreender que a ordem
dos fatores não altera o produto (ainda
que não formulem a regra com essa linguagem). Caso alguma criança tenha dificuldade para efetuar as multiplicações
por 1.000 ou por 100, sugira que use a
calculadora. Evite passar a dica sobre o
acréscimo de zeros nesse tipo de multiplicação para evitar que essa se torne
uma regra apenas memorizada, cujo
significado não seja compreendido. Nas
atividades 6 e 7 serão exploradas as
regularidades das multiplicações desse
tipo e os alunos terão oportunidade de
descobrir por si mesmos a regra.

Questões envolvendo esse tipo de raciocínio foram propostas no caderno do
segundo bimestre, no jogo O mais perto
possível.
Você pode retomar o contexto daquele jogo, no qual os estudantes deveriam

formar o número mais próximo do número-alvo, usando três fichas. A diferença, aqui, é que trabalha-se com quatro
algarismos e as operações ocultas no
sistema estão sendo explicitadas (multiplicação e adição).

Sim, ela tirou os números 6, 4, 5 e 2. Esses são os números que ela multiplicou
por 1.000, por 100, por 10 e por 1 para atribuir os poderes aos dados.

3a Peça que as crianças expliquem aos
colegas como descobriram os números
que Carolina tirou nos dados. Você pode

pág. 33

3b A resposta correta é não. E uma explicação possível é que, se ela atribuísse
o poder de supermágico ao dado com o
número 5, faria mais pontos nessa rodada. Ela fez 6.452 pontos, mas poderia
ter feito 6.542.
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pág. 33

Para atingir a menor pontuação, a organização em relação aos poderes deveria
ser: dado poderoso – 2; dado supermágico – 4; dado mágico – 5; e dado
comum – 6. Ela formaria então o número 2.456.

3c Assim como na questão anterior,
novamente as crianças colocarão em

jogo o conhecimento sobre o valor posicional, apoiadas nas operações ocultas

do sistema de numeração decimal. Vale
destacar que, em alguns documentos
curriculares, as relações exploradas
aqui (operações ocultas do sistema de
numeração) aparecem com a seguinte
nomenclatura: composição e decomposição de números naturais em sua forma
polinomial.

pág. 34

• 6 x 1.000 + 5 x 100 + 4 x 10 + 2
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia algumas

• 65 x 100 + 4 x 10 + 2

opções à direita.

4 Note que, embora a calculadora tenha
sido usada, esta atividade estimula o desenvolvimento do cálculo mental, uma
vez que as operações a ser realizadas
são antecipadas pelos estudantes antes
de efetuadas com o auxílio dela.
Como são solicitadas três formas diferentes de obter o número, somente uma
delas poderá corresponder à decomposição que explicita as operações ocultas
em nosso sistema, como mostradas
nas atividades anteriores. As crianças
terão de pensar em outros tipos de de-

• 65 x 100 + 42

composição. Além das quatro respostas
sugeridas, há muitas possibilidades, que
não precisam necessariamente envolver
multiplicações por 10, 100 ou 1.000.
Os alunos podem sugerir, por exemplo,
decompor 6.000 em 2 x 3.000. Nesse caso, uma possibilidade é fazer 2 x
3.000 + 542 ou ainda decompor 6.000
em 3 x 2.000; 500 em 2 x 250; 40 em 2
x 20 e, nesse caso, obteriam 3 x 2.000
+ 2 x 250 + 2 x 20 + 2.
Você pode propor um desafio, para
ser resolvido em equipes, no qual cada

uma deve tentar encontrar o maior número possível de formas de escrever 6.542
usando os sinais de x e de +, com auxílio
da calculadora.
A turma sente-se estimulada por esse
tipo de desafio proposto nesta atividade
e facilmente se envolverá em discussões
muito produtivas nas equipes. O uso de
lápis e papel também pode ser um importante recurso de apoio aos cálculos,
pois as crianças vão poder registrar as
ideias antes de testar cada uma delas na
calculadora.

dificuldade para efetuar as multiplicações por 1.000 ou 100, sugira que use

a calculadora. Circule entre as carteiras enquanto os alunos resolvem esta
atividade e observe se todos realizam
as operações na ordem em que são
apresentadas. No item a), por exemplo, algum aluno pode somar 1.000 +
3 e depois multiplicar por 2. Caso isso
aconteça (em relação aos cálculos de
qualquer um dos itens), converse com
as crianças sobre a ordem em que as
operações devem ser realizadas numa
expressão numérica como essa (sempre
multiplicações e divisões antes das adições e subtrações).
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X
X
X
X

5 Conforme orientação dada para a
atividade 3, caso alguma criança tenha

• 654 x 10 + 2
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60

300

8.000

150

1.900

13.000

280

3.300

52.000

900

8.000

71.000

1.550

22.100

349.000

8.710

73.000

568.000

12.060

255.300

4.005.000

50.600

802.000

9.200.000

6 Circule entre as crianças enquanto
trabalham com esta atividade, orientando-as para que resolvam todas as multiplicações de uma mesma coluna antes
de passar para a próxima. É possível
que algumas registrem os resultados
sem recorrer à calculadora, sobretudo
na primeira coluna (x 10). Nesse caso,
peça que falem sobre o procedimento de
cálculo usado e pergunte se ele pode se
aplicar também às outras duas colunas.
Caso não saibam responder, sugira então que usem a calculadora e observem
se há algo em comum nos resultados obtidos nessas outras colunas em relação
à primeira. O objetivo de usar a calculadora aqui é de que as crianças possam
se concentrar em analisar os resultados
e compará-los sem gastar tanto tempo e
energia no cálculo em si.
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multiplicado por 10, 100 ou 1.000 não
teria como resultado um número terminado em zero. Eles mesmos podem verificar isso usando a calculadora. Aproveite
também para pedir que falem sobre as
diferenças entre os resultados de cada
coluna, pois, embora nas três os resultados sejam números terminados em zero,

a quantidade de zeros é diferente. É importante que as crianças compreendam
que, ao agregar zeros a um determinado número, o valor de seus algarismos
se modificam. Quando se multiplica 15
por 100, por exemplo, o algarismo 1,
que antes valia 10, passa a valer 1.000
e o algarismo 5 passa a valer 500. No
primeiro caso, o algarismo que ocupava
a casa das dezenas passou a ocupar a
das unidades de milhar e, no segundo, o
algarismo que ocupava a casa das unidades passou a ocupar a das centenas.

anteriores, é muito comum, na escola,
iniciar o ensino de conteúdos matemáticos com uma explicação teórica sobre
o tema em questão, cabendo ao estudante ouvi-la e aplicá-la, ainda que não
compreenda as relações envolvidas.
O caminho, aqui, é o inverso. As ativi-

dades propõem que os alunos usem os
conceitos em questão, observem regularidades e elaborem eles mesmos uma
explicação que possa ser usada como
apoio para resolver cálculos variados.
É importante que eles socializem as
ideias e elas sejam colocadas em discussão para produzir uma versão coletiva dessa regra de multiplicação, que
pode ser registrada por você no quadro
e depois copiada pelos alunos no caderno de uso pessoal.

Todos os resultados são números terminados em zero.

7a O importante é que as crianças observem que as multiplicações por 10,
100 e 1.000 sempre resultam em números terminados em zero. Você pode perguntar se essa regra se aplica a qualquer
número ou só vale apenas para esses registrados na atividade. Caso fiquem em
dúvida, peça que citem um número que

pág. 35

7b Uma resposta possível: é só repetir
o número a ser multiplicado e acrescentar um zero quando se multiplica
por 10, dois zeros quando se multiplica
por 100 e três zeros quando se multiplica por 1.000. Conforme comentado
em outras sequências, nos cadernos
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pág. 35
8 Depois que as crianças tiverem resolvido essa atividade, peça que comparem os diversos registros e expliquem,
para a classe toda, como pensaram
para escolher as alternativas que correspondem a 5.000.

X
X
X
X

pág. 35

Nesse caso, é interessante propor
mais uma atividade desse tipo e sugerir
que tentem resolver sem o uso da calculadora, apoiando-se nas regras para
multiplicar por 10, 100 e 1.000, formuladas anteriormente. Veja um exemplo:
• 15 x _______ = 15.000
• 15.000 = 150 x _______
• 15 x 10 x _______ = 15.000
• 15.000 = 100 x 10 x _______

1.000
800
100
10

9 Se você perceber que alguma dupla
está com dificuldade para encontrar os
números que estão faltando, sugira que
usem a calculadora. Ela servirá apenas
para ajudar na validação de possíveis

hipóteses levantadas. A dupla pode
usar a calculadora como apoio em procedimentos que envolvem tentativa e
erro, testando diferentes números que
completariam cada multiplicação.

Ao final da atividade, peça que as
duplas expliquem como pensaram para
descobrir o número que completa cada
multiplicação.

em zero são mais fáceis porque esses
números podem ser escritos como uma
multiplicação por 10. Por exemplo: 30
x 13 = 3 x 10 x 13; 60 x 16 = 6 x 10
x 16; 40 x 80 = 4 x 10 x 8 x 10. Para
multiplicar 20 x 15, por exemplo, podemos fazer 2 x 15 = 30 e depois multi-

plicar esse resultado por 10 (30 x 10
= 300). No caso de 66 x 50, podemos
multiplicar 5 x 66 (5 x 60 = 300 e 5 x 6
= 30, então 5 x 66 = 330) e depois multiplicar esse resultado por 10 (10 x 330
= 3.330). Alguns alunos podem pensar
em multiplicar 66 por 100 (66 x 100 =
6.600) e calcular a metade desse valor
uma vez que 50 é a metade de 100.
Esse tipo de estratégia será bastante
explorada na próxima sequência, que é
sobre divisão.
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10 Quando terminarem esta atividade,
sugira que as crianças comparem as
multiplicações escolhidas com aquelas
assinaladas por um colega e conversem sobre as escolhas. Depois promova uma discussão coletiva. As multiplicações com números terminados
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11 Circule entre as crianças enquanto
elas resolvem o problema e observe
que tipo de procedimentos de cálculo
usam. Para saber mais sobre os procedimentos de cálculo usados pelos
alunos e sobre o tipo de intervenção
que você pode fazer, consulte o texto
de orientações disponibilizado na plataforma Nossa Rede, no Material extra do
terceiro bimestre.

pág. 37

12 Sugira às duplas que conversem
sobre cada uma das estratégias de cálculo apresentadas antes de responder
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às questões propostas. Circule entre
as crianças e peça que expliquem as
estratégias usadas e se há algum pro-

cedimento de cálculo que não ficou claro
para elas. Proponha algumas questões
que ajudem a pensar sobre os registros:
• Quando multiplicou 8 x 52, Carolina registrou 400 + 16. A que se refere esse 400? E o 16? Ela decompôs o
52 em 50 + 2; 400 é o resultado de 8 x
50; e 16 é o resultado de 8 x 2.
• Por que Carolina fez essa adição:
416 + 416? 8 x 52 = 416 e 16 x 52 é o
dobro, porque 16 é o dobro de 8.
• Ao adicionar 416 + 416, Carolina registrou os seguintes números:
800, 20 e 12. A que se referem esses números? 800 = 400 + 400; 20 =
10 + 10 e 12 = 6 + 6.
Você também pode aproveitar para
questionar as crianças sobre como poderiam usar os registros feitos por Gabriel
para explicar as estratégias de cálculo
usadas por Carolina e Francisco. Conforme exemplos explorados nas orientações da atividade anterior, as crianças
podem mostrar as diferentes formas
de agrupar os números 52 que Gabriel
registrou um abaixo do outro. Enquanto
ele os agrupou de 2 em 2, na estratégia usada por Carolina eles teriam sido
agrupados de 8 em 8 e na estratégia de
Francisco teria sido feito um grupo de 10
(520), um grupo de 5 (260), restando ainda um número 52. Depois que todos ter-
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minarem de responder às questões propostas, você pode registrar as seguintes
multiplicações no quadro e perguntar se
a expressão é verdadeira ou falsa e pedir
que justifiquem:
• 16 x 52 = 8 x 104 = 4 x 208 = 2 x 416

Peça que as duplas completem as seguintes multiplicações para que as igualdades sejam verdadeiras:
• 24 x 32 = 12 x ____ = _____ x 128 =
_____ x _____
Essa atividade se constituirá num de-

safio para os alunos, cuja solução provavelmente passará pela representação da
multiplicação inicial por meio da adição
repetida (24 parcelas de 32). Juntando
as parcelas de duas em duas, terão 12 x
64, depois 6 x 128 e finalmente 3 x 256.

veite para discutir sobre procedimentos
que podem tornar os cálculos mais
econômicos. No caso da estratégia de
Carolina, por exemplo, em vez de registrar cada 52 separadamente, como fez
Gabriel, ela pensou que poderia agrupá-los de 8 em 8. Recorreu à multiplicação
para calcular o total do primeiro grupo
(8 x 52), decompondo o 52 em 50 + 2.
Uma vez conhecido o resultado de 8 x
52 foi só repetir esse mesmo resultado
para o outro grupo, ou seja, dobrá-lo.
No caso da estratégia de Francisco,
a decomposição do 16 em 10 + 5 + 1
pode representar bastante economia em
termos de cálculo, considerando que:

• 10 x 52 = 520 (aplica-se a regra de
repetir o número e agregar um zero)
• 5 x 52 = 260 (como 5 é a metade de
10, então 5 x 52 é a metade de 10 x 52)
• 1 x 52 = 52
Para adicionar, ele juntou 500 + 200
= 700, depois 20 + 60 = 80, chegando
a 780. Em seguida, para adicionar 52
a 780, pensou no 50 como 32 + 20.
Adicionando 20 a 780, ficou com 800
e depois só adicionou os 32 restantes.
É importante ter em mente que nem
sempre o que é mais fácil para o adulto
é o mais fácil para as crianças. Se um
aluno não tem fluência na tabuada, por
exemplo, será mais fácil, para ele, usar
a adição repetida. Do ponto de vista do
adulto, por exemplo, o algoritmo convencional é o meio mais fácil e econômico de efetuar uma multiplicação como
essa. No entanto, uma criança prefere
naturalmente operar com os números
mais elevados, seguindo a ordem da
leitura, em que transparecem os valores relativos dos algarismos. Quando
lemos o número 52, falamos primeiro o
cinquenta (50) e em seguida o dois (2).
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As questões acima não têm uma resposta certa ou errada, pois o que é mais
fácil ou mais difícil de ser compreendido
é pessoal. O mesmo vale para o que as
crianças consideram mais ou menos trabalhoso. Do ponto de vista de um adulto,
certamente a estratégia de Gabriel é a
que dá mais trabalho, uma vez que recorre a procedimentos menos econômicos.
Para as crianças, entretanto, pode ser
considerada a que dá menos trabalho
por envolver cálculos que são mais fáceis para elas (uso do dobro). O importante nessas questões é que elas sejam
capazes de apresentar argumentos coerentes para justificar as respostas. Apro-

Amon Pablo
EM do Uruguai
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Não, pois dessa forma ela terá o resultado de 16 x 50, que é 800.

Chega-se ao resultado correto fazendo 16 x 100 = 1.600 e 1600 ÷ 2 =
800; 800 + 32 = 832.

13 Leia a questão com os alunos e pergunte por que Bruna pensou em multiplicar por 100. Embora 100 seja um nú-

mero bem mais alto que 52 e, por isso,
possa parecer que seria mais difícil
encontrar o resultado da multiplicação,

trata-se de um múltiplo de 10 (100 = 10
x 10). Então podem ser acrescentados
dois zeros ao 16, chegando ao resultado 1.600. Se 16 x 100 = 1.600, então
conclui-se que 16 x 50 é a metade desse valor, 800. Uma vez que as crianças
compreendam essa relação e que esse
cálculo não é suficiente para chegar ao
resultado de 16 x 52, pergunte se saber quanto é 16 x 50 ajuda a descobrir
quanto é 16 x 52 e peça que mostrem
o que ainda precisa ser feito para descobrir o resultado.
Essas questões podem ser resolvidas
coletivamente e depois cada criança faz
o próprio registro no caderno. A relação
de dobro e metade envolvendo os múltiplos de 10 é importante para a realização de estimativas na divisão e será
explorada na próxima sequência didática.
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Os resultados da segunda coluna são o dobro dos da primeira, e os resultados
da terceira são o dobro dos da segunda. Os resultados da segunda são a metade dos da terceira, e os resultados da primeira são a metade dos da segunda.

14 Proponha uma discussão coletiva
com os alunos sobre as relações de
dobro e metade exploradas na tabela,
por meio de questões como as que seguem:
• Se vocês souberem que 12 x 25 =
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300, isso ajuda a descobrir quanto
é 24 x 25? Por quê? Sim, porque 24
é o dobro de 12, então, se 12 x 25 é
300, 24 x 15 é o dobro (12 x 15) + (12
x 15), ou seja, 600.
• E se vocês souberem que 30 x 18

= 540, isso ajuda a descobrir quanto é 15 x 18? Por quê? Sim, porque
15 é a metade de 30, então o resultado
de 15 x 18 tem que ser a metade do
resultado de 30 x 18. Então, 15 x 18
= 270.

MULTIPLICAÇÕES ESPECIAIS - CADERNO DO PROFESSOR
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200

400

1.200

1.600

600

1.200

3.600

4.800

1.425

2.850

8.550

11.400

3.700

7.400

22.200

29.600

15 Para preencher a tabela sem realizar as multiplicações, apenas usando o
resultado já apresentado, os alunos devem estabelecer as seguintes relações:
• O resultado de um número vezes 50
é a metade do resultado desse número
vezes 100.
• O resultado de um número vezes 25
é a metade do resultado desse número
vezes 50.
• O resultado de um número vezes 200
é o dobro do resultado desse número
vezes 100.
• O resultado de um número vezes 150

é o mesmo que o resultado desse número vezes 100 mais o resultado desse número vezes 50.
Compreender e saber usar essas relações ajudará muito as crianças na realização de divisões por estimativa, que
serão exploradas na próxima sequência
didática.
Caso você perceba que algumas
crianças têm dificuldade de calcular a
metade de números maiores que 1.000
por meio do cálculo mental, ajude-as
mostrando que podem decompor o número para calcular a metade, como nos

exemplos que seguem:
• 2.400 = 2.000 + 400. Metade de
2.000 é 1.000 e metade de 400 é 200.
Então metade de 2.400 é 1.200 (1.000
+ 200).
• 5.700 = 5.000 + 700. Metade de
5.000 é 2.500 e metade de 700 é 350.
Então metade de 5.700 é 2.850 (2.500
+ 350).
• 2.850 = 2.000 + 800 + 50. Metade
de 2.000 é 1.000. Metade de 800 é
400 e metade de 50 é 25. Então metade de 2.850 é 1.425 (1.000 + 400
+ 25).
• 14.800 = 10.000 + 4.000 + 800.
Metade de 10.000 é 5.000. Metade
de 4.000 é 2.000 e metade de 800 é
400. Então metade de 14.800 é 7.400
(5.000 + 2.000 + 400).
A decomposição também pode ser
usada para o cálculo do dobro, pois se
14.800 = 10.000 + 4.000 + 800, então pode-se fazer: o dobro de 10.000 é
20.000; o dobro de 4.000 é 8.000 e o
dobro de 800 é 1.600. Assim, o dobro
de 14.800 é 29.600 (20.000 + 8.000
+ 1.600).
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1.178

950

1.095

2.142

17 Circule entre as crianças enquanto elas resolvem as multiplicações
e observe que estratégias usam. Se
algumas ainda recorrerem à adição

repetida, respeite o tempo e valorize o esforço. Concluídos os cálculos,
proponha questões que as ajudem a
pensar em formas mais econômicas

de cálculo, sempre relacionadas aos
próprios registros, como discutido nas
orientações das atividades anteriores.
Não deixe de propor uma discussão
coletiva sobre as diferentes estratégias
de cálculo usadas pelos alunos. Na plataforma Nossa Rede, no Material extra
do terceiro bimestre, você encontra um
texto com a descrição das possíveis
estratégias de cálculo mobilizadas pelos alunos para resolver cada multiplicação, além de sugestão de atividades
para realização de uma sistematização
em relação aos conteúdos explorados
nesta sequência.
3º BIMESTRE
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conteúdos

• Regularidades nas divisões por 10,
100 e 1.000 e suas relações com a
multiplicação.
• Procedimentos de cálculo para divisão envolvendo números de dois algarismos no divisor.

TEMPO ESTIMADO
• Oito aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Identifiquem as regularidades presentes nas divisões por 10, 100 e 1.000.
• Sejam capazes de usar o conhecimento sobre as regularidades nas multiplicações por 10, 100 e 1.000, bem
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como as relações de dobro e metade
para estimar o resultado de divisões
envolvendo números de dois algarismos no divisor.
• Usar a estimativa e o processo de
quociente parcelado para encontrar o
resultado de divisões com números de
dois algarismos no divisor.

Nesta sequência, são sugeridas atividades que ajudarão os alunos a realizar divisão, permitindo-lhes estabelecer
relações entre essa operação e a multiplicação, que ajudem nesse processo.
Embora o foco das atividades esteja no
cálculo, em si, elas estão contextualizadas, baseando-se em situações-problema que incentivam os alunos a atribuir
significado aos cálculos, de tal modo
que sejam capazes de interpretar os resultados parciais obtidos nas diferentes
etapas do cálculo, em relação ao problema em questão. Em outras palavras,
por meio das atividades oferecidas aqui,
a intenção é que os alunos desenvolvam
procedimentos de cálculo para a divisão,
mas também aprimorem a capacidade
de validar os resultados como adequados ou não aos problemas que estarão
resolvendo.
A sequência começa explorando as
divisões por 10, 100 e 1.000, sempre
buscando a relação com a multiplicação.
No início, essas divisões são o objeto de
estudo, mas depois passam a ser um
instrumento do qual o estudante deverá
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lançar mão para resolver divisões por
números de dois algarismos, um conteúdo que costuma ser difícil, tanto para
professores quanto para alunos. O uso
de estimativas é um bom meio para resolver divisões, pois permite que cada

criança realize os cálculos de acordo
com suas possibilidades. Se tem maior
fluência no cálculo mental, fará as divisões de forma econômica e abreviada,
mas se ainda não possui essa fluência,
também terá condições de efetuar os
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cálculos e chegar aos resultados, ainda que os procedimentos sejam longos
e trabalhosos. Isso é muito importante
para a autoimagem dos alunos e para
que sejam estimulados a avançar com
base em suas possibilidades.

Converse com os alunos sobre o texto e verifique o que já sabem sobre esse
crustáceo e suas formas de comercialização (onde pode ser comprado, o custo, quantidade de caranguejos por corda, desconto por animal em cordas com
mais de 10 etc). Aproveite para discutir
sobre a necessidade de respeitar os meses de defeso (período de reprodução
da espécie).
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Seriam necessários 150 caranguejos, pois uma corda de caranguejo tem 10
unidades e 10 x 15 = 150.

1 Depois de resolverem o problema,
peça que as crianças expliquem como
pensaram para encontrar a resposta e
promova uma discussão sobre os dife-

rentes procedimentos de cálculo. Embora a multiplicação por 10 seja o caminho
mais econômico para encontrar a resposta, alguns alunos podem usar outros

procedimentos e é importante que todos sejam valorizados e colocados em
discussão.
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Seria possível fazer 42 cordas, pois em 420 há 42 grupos de 10.

2 Circule entre os alunos enquanto resolvem o problema e observe como procedem para encontrar a resposta. Não
espera-se que identifiquem de imediato
que é um problema de divisão. O importante é que sejam capazes de mobilizar
alguma estratégia para chegar à solução, sem preocupar-se em determinar
a conta correspondente. Incentive-os a

usar o cálculo mental e a realizar estimativa, antes de um cálculo escrito.
Você pode perguntar se acham que
serão mais ou menos do que dez cordas, sempre pedindo que justifiquem
a resposta. O problema anterior pode
ajudá-los a estimar o resultado, pois já
se sabe quantos caranguejos há em 15
cordas (150). Com essa informação, é

possível concluir que seria possível fazer
mais do que 15 cordas e até mais do
que o dobro disso, pois, se 15 cordas
têm 150 caranguejos, 30 cordas terão
o dobro – 300 caranguejos. Depois que
todos tiverem respondido a esse problema, proponha uma discussão sobre as
diferentes estratégias de solução e explore as relações mencionadas.
3º BIMESTRE
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anterior como base para estimar o resultado buscado, conforme comentado nas
orientações da atividade 2.

Embora os problemas apresentados
aqui sejam de multiplicação e de divisão,
as crianças podem resolvê-los só pela
multiplicação. Não há nenhum problema
nisso se, usando esse procedimento,
forem capazes de chegar ao resultado
correto ou se aproximarem bastante
dele. Para calcular quantas cordas é
possível fazer com 380 caranguejos,
por exemplo, os alunos podem buscar o
número que, multiplicado por 10, resulte
em 380. Esse tipo de procedimento é,
em geral, mais usado do que a divisão.
Com a proposta da atividade 4, a intenção é que as crianças pensem na relação entre a multiplicação e a divisão em
situações desse tipo.

que cada corda tem 10 caranguejos e
busca-se o número total de caranguejos
(10 x 23 = ?). Na segunda, sabe-se o
número total de caranguejos e que eles
estão arrumados em cordas de 10 caranguejos e busca-se o número de cor-

das. Em outras palavras, nessa última
situação procura-se descobrir quantos
grupos de 10 há em 380 (? x 10 = 380
ou 380 ÷ 10 = ?). Não basta ensinar aos
alunos que problemas desse tipo podem
ser resolvidos pela divisão, pois é fundamental que eles compreendam por que
a divisão pode ser usada aqui. Um bom
caminho para essa compreensão é relacioná-la com a multiplicação.

230
38
67
840
100
245

3 Circule entre as crianças enquanto trabalham com esta atividade e incentive-as
a usar o resultado encontrado na linha
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4 Aproveite esse momento para explorar a relação entre a multiplicação e a divisão na atividade 3, conversando sobre
as situações exploradas nas diferentes
linhas da tabela. Na primeira linha, por
exemplo, sabe-se que há 23 cordas e

pág. 42
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A feira de São Joaquim é bastante conhecida e um contexto muito rico para
o trabalho com a Matemática. Converse
com as crianças sobre essa feira, perguntando quem a conhece, o que sabem
sobre ela e por que é tão popular na cidade. Converse também sobre o uso do
cento como meio de comercialização.
Questione-as sobre como a compra do
cento poderia beneficiar uma família se
as frutas são perecíveis e verifique se
algum aluno consegue pensar na possibilidade de juntar várias famílias para
comprar mais barato. É comum os vizinhos se reunirem para comprar centos
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de frutas ou legumes e depois dividirem
os produtos entre si. Assim, pagam mais
barato e podem comprar a quantidade

que desejam. Situações como essa podem render bons problemas de divisão a
ser explorados em sala de aula.
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É possível fazer 17 centos, pois em 1.700 há 17 grupos de 100.

5 Assim como no problema apresentado na atividade 2, não se tem como
objetivo que os alunos identifiquem de
imediato se tratar de um problema de
divisão. Se eles conseguirem identificar
que é preciso descobrir quantos centos
ou grupos de 100 há em 1.700, podem

chegar à resposta por meio da multiplicação, buscando o número que, multiplicado por 100, resulte em 1.700.
Há crianças que conseguem essa
resposta usando os dobros sucessivamente: 2 centos dá 200, 4 centos dá
400, 8 centos dá 800 e 16 centos dá

1.600. De 1.600 para 1.700 faltam
mais 100 (um cento), então serão 17
centos.
Mesmo que do ponto de vista do
adulto esse tipo de estratégia seja mais
demorada e pouco econômica, ela é importante porque permite à criança um
controle sobre o processo de solução e
também serve como apoio para validar,
mais tarde, os resultados obtidos pela
aplicação do algoritmo convencional da
divisão.
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6 Se você perceber que alguns alunos
estão com dificuldade para realizar os
cálculos necessários ao preenchimento
da tabela, proponha questões (veja sugestões na plataforma Nossa Rede, no
Material extra do terceiro bimestre) que
ajudem as crianças a pensar sobre as
situações em questão, sem dar dicas
sobre as operações a ser utilizadas.

1.800
28
53
102
27.000
550

pág. 42

13

24

6

36

89

9

180

179

82

3.570

615

148

7 Nas atividades anteriores, a divisão
foi explorada em situações contextualizadas, ligadas ao cotidiano dos alunos,
nas quais prevalece a Matemática prática. Entretanto, é necessário aprofundar
o estudo do campo prático, ou seja, de
utilização dessa ferramenta (a divisão),
para o campo teórico, relativo ao funcionamento dela. Nesta e nas atividades
que seguem (de 8 a 11 e depois também
na 12) os alunos serão desafiados a pensar na divisão em si, a observar regularidades e abstrair regras que mais tarde
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lhes servirão de apoio importante para
resolver outros problemas mais complexos. Na plataforma Nossa Rede, no
Material extra do terceiro bimestre, você
encontra um texto que esclarece melhor
essa questão sobre contextualização e
descontextualização do saber.
Uma atividade semelhante a esta foi
explorada na sequência didática sobre
multiplicação e cabem aqui as mesmas
orientações. Circule entre as crianças
enquanto elas trabalham, orientando-as
para que resolvam todas as divisões de
uma mesma coluna antes de passar à
próxima.

É possível que algumas crianças registrem os resultados sem recorrer à
calculadora, sobretudo na primeira coluna (÷10). Nesse caso, peça que falem
sobre o procedimento de cálculo usado
e pergunte se ele pode se aplicar também às outras duas colunas. Caso não
saibam responder, sugira que usem a
calculadora e observem se há algo em
comum nos resultados obtidos nas outras colunas, em relação à primeira.
O objetivo de usar a calculadora
aqui é o de que as crianças possam se
concentrar em analisar os resultados e
compará-los sem gastar tanto tempo
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X

X

8 Circule entre as crianças e pergunte
como elas pensaram para identificar
esses números. Se elas falarem que
escolheram os números que terminam
em zero, peça que expliquem por que

X

os números terminados em zero podem
ser divididos por 10 sem deixar resto.
Explore a relação com a multiplicação
(todo número multiplicado por 10 resultará em outro terminado em zero).
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X
X

X
X

X

e energia no cálculo em si. Depois de
registrar os resultados, peça que falem
sobre eles, perguntando se conseguem
formular uma regra que permitiria realizar cálculos como esses sem o uso da
calculadora.
É possível que as crianças mencionem a possibilidade de cortar os zeros.
Nesse caso, questione sobre como
procederiam com números que não
terminam em zero. Ouça as ideias das
crianças e coloque-as em discussão. As
próximas atividades exploram o reconhecimento de números que não permitem divisão exata por 10, 100 e 1.000.

Escolha um dos números que não
foram marcados e pergunte se ele
também é divisível por 10. No caso do
93, por exemplo, pergunte se é possível formar grupos de 10, com 93. Se
a criança não conseguir pensar nesses números de forma abstrata, use o
contexto das cordas de caranguejo. É
importante que ela perceba que é possível, sim, formar grupos de 10. Seriam
9 grupos, mas restariam 3.

9 Se houver dificuldade para responder a esta questão, retome a regra da
multiplicação por 1.000. Pergunte o
que acontece quando multiplicamos um
número por 1.000. Questione também
sobre quantos grupos de 1.000 há em
cada um dos números apresentados.
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Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia algumas à direita.

500; 800; 1.600; 4.100; 12.000; 33.000;
260.000

10 Para conseguir registrar os números pedidos, as crianças devem já ter
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percebido a regularidade nas divisões
exatas por 10 e por 1.000. Um núme-

ro poderá ser dividido de forma exata
por 10 sempre que terminar com um
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zero ou mais e, por 1.000, sempre que
terminar com três zeros ou mais. Será
então divisível por 100 sempre que terminar em dois zeros ou mais.

Incentive as crianças a conversar
entre si, quando considerarem que
algum dos números registrados pelo
colega não pode ser dividido por 100,

sem deixar resto, ou seja, quando alguém apontar um possível erro, precisa explicar por que está errado.
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Em 5.450, há 545 grupos de 10.
11 Uma resposta possível é que é necessário verificar a terminação dos números. São divisíveis por 10 todos os
números terminados em zero. São divisíveis por 100 todos os números que
terminam com pelo menos dois zeros

e são divisíveis por 1.000 todos os que
terminam com pelo menos três zeros.
Aproveite para explorar a relação com
nosso sistema de numeração e a organização dos números em ordens, como no
exemplo à direita.
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Menos, pois para preencher 100 caixas seriam necessários 1.200 ovos. 100 x
12 = 1.200.

Mais, pois para preencher 50 caixas seriam necessários 600 ovos. 50 x 12 = 600.

Seu Raimundo vai precisar de 58 caixas.

12 O problema apresentado poderia ser
resolvido efetuando-se 696 ÷ 12 (entre
outros procedimentos). Entretanto, em
vez de solicitar que os alunos calculem
de imediato o número de caixas, apresente algumas questões para que possam fazer uma estimativa sobre esse
número. Eles deverão colocar em jogo
o que aprenderam sobre as multiplica-

ções por 10, 100 e 1.000, bem como
as relações de dobro e metade na multiplicação. É importante que percebam a
seguinte relação: se 100 x 12 = 1.200,
então 50 x 12 será a metade desse valor, ou seja 600.
Para preencher 100 caixas seriam
necessários 1.200 ovos. Como seu Raimundo tem 696 ovos, então é possível

5. 4 5 0

Em 50, há 5 grupos
de 10.

Em 450, há 45 grupos de 10.

concluir que ele preencherá menos que
100 caixas.
Para preencher a metade desse número de caixas, ou seja 50 caixas, ele
precisaria da metade de ovos, ou seja,
600 ovos. Ele tem mais do que isso,
então precisará de mais que 50 caixas.
Usando 50 caixas ele já guardaria
600 ovos. Nesse caso, ainda ficariam
96 ovos fora da caixa. É necessário
descobrir agora quantas caixas de 12
podem ser preenchidas com 96 ovos.
Pode-se recorrer à multiplicação por
10: para preencher 10 caixas são necessários 120 ovos. Portanto, é possível saber que serão menos do que 10
caixas. Pode-se usar a ideia de metade
para descobrir quantos ovos seriam
guardados em 5 caixas. Se 10 x 12 =
120, 5 x 12 será a metade desse valor, ou seja 60. Nesse caso, o que já se
sabe até aqui é o seguinte: 50 caixas
guardam 600 ovos; 5 caixas guardam
60 ovos; e 55 caixas (50 + 5) guardam
660 ovos. Como seu Raimundo tem
696 ovos, ainda há 36 fora das caixas.
Para guardá-los, são necessárias 3 caixas. Tem-se, então: 55 caixas guardam
3º BIMESTRE

51

660 ovos; 3 caixas guardam 36; e 58
caixas (55 + 3) guardam 696 (660 +
36).
Embora as crianças estejam trabalhando com cálculo mental, é muito
importante que realizem registros dos
resultados parciais obtidos, tanto como
apoio à memória, quanto para se organizar em relação aos cálculos já realizados e àqueles que ainda precisam ser
feitos. Após a realização dessa atividade, é importante promover uma discussão sobre as questões apresentadas e
destacar a importância dos registros.
Peça que os alunos mostrem os registros que fizeram e explore as diferentes formas de registrar os cálculos

realizados. Uma delas poderia ser a
seguinte:
caixas

ovos

100
50
10
60
5
55
3
58

1.200 (é muito)
600 (é pouco)
120
720 (é muito)
60
660 (falta guardar 36 ovos)
36
696

Outros alunos podem fazer registros
de multiplicação e escolher aquelas
cujos resultados somados resultam em
696, como no exemplo a seguir.

100 x 12 = 1.200
50 x 12 = 600
10 x 12 = 120
5 x 12 = 60
2 x 12 = 24
1 x 12 = 12
600 + 60 + 24 + 12 = 696
58 x 12 = 696

Incentive os alunos a comparar os
diferentes tipos de registro possíveis e
a estabelecer relações entre eles.
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Serão usados mais ou menos do que 100
suportes? Menos, pois 100 x 36 = 3.600.
Serão usados mais ou menos do que 50 suportes? Menos, pois 50 x 36 = 1.800.
Serão usados mais ou menos do que 25 suportes? Mais, pois 25 x 36 = 900.
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia uma à direita.

13 Nesta atividade, a intenção é que os
alunos desenvolvam a capacidade de
formular perguntas que ajudarão na realização de estimativas. Mesmo quando a
criança já domina o algoritmo convencional da divisão e é capaz de reconhecê-lo
como a ferramenta mais econômica para
resolver um problema, é importante que
seja capaz de estimar o resultado e que
o faça antes de aplicar o algoritmo.
Realizando essa estimativa, ela terá
condições de julgar a validade dos resultados encontrados por meio do algoritmo, evitando cometer erros absurdos. A
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sugestão de resposta começa a estimativa com 100 suportes, mas as crianças
podem começar com 10, por exemplo, e
ir dobrando o resultado, como mostrado
a seguir:
• Serão mais ou menos do que 10 suportes? Mais, pois 10 x 36 = 360.
• Serão mais ou menos do que 20 suportes? Mais pois 20 x 36 = 720.
• Serão mais ou menos do que 40 suportes? Menos, pois 40 x 36 = 1.440.
Até aqui o estudante já pode prever
que o resultado é maior do que 20 e
menor do que 40. Com os registros já

Podemos saber que o resultado é maior que 25
e menor que 50.

feitos, ele pode também calcular quantos
ovos preencheriam 30 suportes, somando 360 + 720 (os ovos de 10 suportes
mais os ovos de 20 suportes). Com isso,
se aproximaria ainda mais do resultado,
antecipando que seriam necessários
pouco mais do que 30 suportes.
A realização desse tipo de estimativa
pode ser difícil inicialmente, mas conforme as crianças o praticam, vão adquirindo fluência no cálculo e poderão usar
com mais facilidade as multiplicações
por 10, 100 e 1.000, além das relações
de dobro e metade.
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14 Nesta atividade, a divisão é apresentada apenas como uma operação
aritmética sem nenhuma ligação com algum contexto do cotidiano. Se perceber
que os alunos têm dificuldade para pensar numa divisão como essa, de forma
abstrata, sugira que eles imaginem uma
situação concreta de divisão. Consulte
na plataforma Nossa Rede o Material extra do terceiro bimestre para ter acesso
às questões que você pode apresentar
aos alunos para ajudá-los a pensar no
significado dessa divisão.

V
F
V
V
F
V
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15 As respostas indicadas na tabela são
sugestões, pois há várias possibilidades.
O objetivo da atividade é praticar a re-
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50

70

100

150

25

50

150

200

alização de estimativas na divisão. Valem aqui as orientações dadas anteriormente. Após a realização da atividade,

promova a socialização das soluções e,
principalmente, dos diferentes procedimentos de cálculo usados nas estimativas. Encoraje as crianças a falar sobre
como pensaram e a concordar ou discordar entre si em relação às estratégias
usadas e aos resultados obtidos, sempre
argumentando em favor de suas ideias.

16 Converse com os alunos sobre o registro apresentado. Pergunte a que se referem os números 1.512 e 12, registrados na primeira linha. Pergunte também
por que esses números foram separados
em duas colunas. É importante que as
crianças compreendam que 1.512 se
trata do valor da TV e que 12 se refere
ao número de parcelas (ou meses) nas
quais esse valor será pago. Esse registro corresponde ao método de divisão
por estimativa ou método americano, no
qual o quociente é parcelado. O método
3º BIMESTRE
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tem uma forte relação com o processo
de estimativa explorado nas atividades
anteriores e permite que o estudante
trabalhe o número como um todo (sem
separá-lo em ordens) e tenha assim um
controle maior sobre o resultado. Tam-

bém permite que use o cálculo mental
e resultados já conhecidos de memória
para ir encontrando resultados parciais
da divisão. É um processo mais intuitivo
e parecido com o caminho naturalmente
usado pelas crianças para realizar divi-
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São 100 reais. Trata-se do primeiro valor estimado por João para o pagamento de
cada parcela.

Porque se ele pagasse 100 reais por mês, seriam 12 parcelas de 100 reais, o que
dá ao todo 1.200. Ele subtraiu esse valor para verificar quanto ainda faltaria pagar.

Sim. Se 10 x 12 = 120, então 20 vezes é o dobro, ou seja, 240. Como ainda tinha
312 reais para pagar, poderia pagar mais 20 reais por mês.

No item a), explore a relação com as
estimativas das atividades anteriores. Se
João pagasse 100 reais por mês, quitaria a conta? Por quê? E 200 reais?
Já no item b), mesmo sabendo que
100 reais por mês não seriam suficientes, ele registrou esse valor e calculou
quanto daria ao todo. Multiplicando 100
x 12, verificou que daria 1.200 reais.
Como o aparelho custa 1.512, ele usa

a subtração para verificar quanto falta.
Descobre que faltam 321. Esse valor
pode ser dividido por 12 e ele estima que
seriam 10 reais por mês. Como 10 por
mês totalizam 120, ele retira esse valor
dos 312 para saber quanto falta. Como
ainda restam 192 reais e ele sabe que,
pagando 10 por mês vai dar 120, ele registra mais 10 para cada mês e subtrai
120 dos 192. Como restam agora 72 re-

sões. Quando solicitada a dividir objetos
físicos (balas, por exemplo), as crianças
os distribuem em várias etapas, seja de
um em um, dois em dois, ou mais, até
que todo o montante seja distribuído. Depois, contam quantos há em cada parte.

ais e esse valor é menor do que 120, ele
já pode antecipar que 72 dividido por 12
dá menos de 120. Ele registra 5 como
resultado dessa divisão, por saber que 5
x 12 é metade de 10 x 12. Subtraindo 60
de 72, restam 12 reais, valor que pode
ser pago acrescentando 1 real por mês.
No item c), é importante as crianças
perceberem que podem usar a ideia de
dobro. Ele ainda tinha 312 reais a pagar
e, quando pensou em pagar 10 a cada
mês, verificou que, procedendo assim,
pagaria apenas 120. Como esse valor
ainda é bem menor que os 312, poderia
já ter tentado com o dobro, ou seja 20
(se 10 x 12 = 120, 20 x 12 = 240).
No item d), as crianças devem compreender que o quociente está composto
de diferentes parcelas. Como 100 reais
por mês é pouco, João pensou em pagar
mais 10 por mês. Ainda foi insuficiente,
então ele decidiu pagar mais 10. Mesmo
assim, não daria o valor total. Pensou
que mais 5 por mês daria, mas verificou
que faltariam 12 para o total. Ou seja,
mais 1 real por mês. Então, para quitar a
TV, era necessário pagar 100 + 10 + 10
+ 5 + 1 a cada mês, ou seja, 126 reais
por mês.
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R$ 181,00
R$ 64,00
R$ 112,50
R$ 48,00
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17 Circule entre as crianças enquanto
resolvem as divisões apresentadas na
tabela. Incentive-as a usar o método de
divisão por estimativa ou quociente parcelado, apresentado na atividade anterior. Consulte na plataforma Nossa Rede
o Material extra do terceiro bimestre
para ver exemplos de questões que você
pode propor aos alunos para ajudá-los a
calcular os valores de cada parcela.
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mapas, vistas e itinerários
pág. 48
lisando posteriormente a pertinência
das indicações e se são suficientes.

conteúdos

• Descrição, interpretação e representação de pessoa ou objeto no espaço,
de diferentes pontos de vista.
• Descrição, interpretação e representação da movimentação de pessoa ou
objeto no espaço e construção de itinerário.

tempo estimado
• Sete aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Desenvolvam a capacidade de identificar a localização e a movimentação
de objetos e pessoas em mapas, plantas baixas e outras representações
gráficas.

• Consigam produzir planos de diferentes espaços analisando pontos de
vista, localização de objetos e referências.
• Aprendam a produzir e interpretar instruções, por escrito, para comunicar
a localização de pessoas e objetos no
espaço e de pontos numa folha, ana-

Nesta sequência, são exploradas
diferentes formas de representação
do espaço presentes em nosso dia a
dia. Por exemplo, quando explicamos
para alguém como chegar a um determinado local (nossa casa, um parque,
um loja etc.), traçamos no papel um
esboço desse trajeto.
Muitas pessoas têm dificuldades
para ler mapas, que se intensificam se
tiverem de desenhar indicações que
ajudem na localização de um determinado ponto. Essa dificuldade está em
geral ligada à falta de prática com representações gráficas que permitam
produzir e interpretar informações
espaciais. Ler um mapa ou seguir informações de itinerários envolve colocar-se no ponto de vista de quem o
produziu.
Para não enfrentar essas dificuldades no futuro, é importante que
as crianças tenham oportunidade de
vivenciar experiências de leitura de
mapas, interpretação e construção de
itinerários.
Certamente elas já tiveram alguma
experiência com mapas ou croquis na
escola, nos anos anteriores, ou no co3º BIMESTRE
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tidiano fora dela. Vale, então, antes de
iniciar o trabalho com esta sequência,
fazer um levantamento em sala sobre
os conhecimentos que as crianças
têm sobre o assunto. Você pode propor algumas questões para a turma,
como as que seguem:
• Alguém já usou alguma vez um
mapa?
• Quem saberia explicar o que é
um mapa? Para que eles servem?
• Todos os mapas são iguais? O
que diferencia um do outro?
Se possível, leve alguns mapas de
Salvador para a sala de aula e discuta
com as crianças as diferenças entre

eles. Um mapa turístico, por exemplo, é bem diferente do mapa oficial
da cidade. Existe uma variedade grande de mapas e cada um tem funções
distintas. Não seria útil, por exemplo,
usar um mapa do Brasil ou mesmo da
Bahia para localizar um endereço em
Salvador. Quanto menor for o espaço
representado, mais detalhes ele poderá conter.
Caso disponha de computadores e
acesso à internet na escola, instale o
aplicativo Google Earth (https://earth.
google.com) e acesse-o com os alunos. Outra possibilidade é usar o Google Maps (https://maps.google.com.
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br), que não necessita de instalação.
A primeira imagem ao abrir o Earth é
a do planeta visto do espaço. É muito
interessante que as crianças possam
visualizar as aproximações que serão
feitas para chegar até a imagem de
algum ponto conhecido, por exemplo,
a escola. Esse recurso é interessante, ainda, para a turma perceber que,
num mapa, o lugar representado é visto de cima. Usando esse recurso, os
alunos terão também a possibilidade
de aproximar a visão até visualizarem
determinada rua e fazer um passeio
virtual por algum ponto da cidade.
Isso também está disponível no Maps.

1 Converse com as crianças sobre as
imagens apresentadas, verificando se
elas reconhecem a região e se conseguem perceber que mostram os mesmos locais, mas de ângulos diferentes. Incentive-as a falar sobre os locais
mostrados (Mercado Modelo, Elevador
Lacerda, Forte São Marcelo) e a importância deles para a cidade. Pergunte
se alguém já esteve lá e a localização
(se é perto ou longe da escola, se conhecem outros lugares próximos dessa região etc.).
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As duas mostram a mesma região de Salvador.

O ponto de vista ou a posição da câmera que capturou as imagens. A primeira
foi tirada de um local alto, mas a segunda é uma vista aérea, de cima da região.

2 Aproveite esta atividade para explorar com as crianças a questão do pon-
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to de vista do observador nos mapas
(visão aérea). Você pode questioná-las

sobre qual das fotos se assemelha
mais às representações do espaço
nos mapas e como uma foto aérea
permite uma visão melhor do espaço
em questão para fins de localização.
Embora a primeira foto tenha sido
tirada de um ponto alto, ela não oferece a mesma visão de uma foto aérea
tirada de um ponto de vista perpendicular ao chão. As ruas que na primeira
foto ficam escondidas atrás de alguns
prédios podem ser bem visualizadas
na foto aérea.

MAPAS, VISTAS E ITINERÁRIOS - CADERNO DO PROFESSOR
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Não, a primeira foi tirada do palco e a segunda foi tirada do fundo do teatro.

3 No caderno do primeiro bimestre, o
Teatro Castro Alves foi tema de uma
das atividades. Retome com os alunos
o que já sabem sobre esse espaço, per-

gunte se alguém já entrou no teatro e
se lembra como era por dentro. Pergunte o que se pode saber sobre o interior
do teatro com base nas fotos, mesmo

que nunca o tenham visitado (como as
cadeiras estão dispostas, a cor delas,
como são as paredes e o teto, como é
o piso do palco etc.).
Discuta com as crianças sobre como
um mesmo espaço pode ser visto e até
representado de diferentes pontos de
vista. Você pode sugerir que elas fechem os olhos e se imaginem no seu
lugar (em pé, de frente para os alunos,
na parte da frente da sala). Peça que
descrevam o que estariam vendo dessa
posição. Depois, escolha uma criança
da classe que esteja numa posição
mais à frente e peça que os demais
descrevam oralmente o que ela pode
ver e o que não pode ver dessa posição. Faça o mesmo com um aluno que
esteja no fundo da sala.
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X

X

Não, pois nesses mapas o espaço é representado visto de cima.

4a Espera-se que respondam que a visão do mapa de assentos não é a mesma das fotos, porque nele o espaço é
representado visto de cima. Além disso,
o mapa de assentos não permite a visualização de alguns detalhes mostrados na
foto, como a cor das cadeiras, como são
as paredes, como é o piso etc.
Peça que conversem em duplas ou
trios sobre esses mapas e tentem relacionar os elementos mostrados aqui e
nas fotos (cadeiras, corredores, palco,
tribuna de honra, diferentes setores de
cadeira).
Converse também sobre as diferenças entre os dois mapas, pois embora
ambos sejam a representação do espaço visto de cima, a posição deles não
é a mesma. Em relação à posição do
observador, no primeiro, o palco está
na parte de cima e, no segundo, na parte de baixo.
3º BIMESTRE
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O mapa de assentos serve para o espectador escolher a poltrona no momento
da compra e também para localizá-la no dia do espetáculo.

4b Mesmo que as crianças nunca tenham ido ao teatro e usado um mapa
como esse, elas podem antecipar que
ele serve para localizar o assento que
a pessoa vai ocupar quando for assistir
a uma peça de teatro ou show. Caso
ninguém faça essa antecipação, pergunte como eles acham que funciona
a distribuição de assentos de um espetáculo realizado no teatro. Proponha

questões que os levem a pensar sobre
isso, como:
• Será que as pessoas compram o
ingresso e só escolhem seu assento
no momento que entram no teatro?
Caso algumas crianças digam que sim,
proponha a próxima questão.
• Isso poderia causar alguma confusão? Por quê? As pessoas poderiam
chegar mais cedo e querer guardar lu-

gar para outras que chegassem mais
tarde, o que poderia causar algum tumulto, sobretudo em espetáculos mais
concorridos.
• Será que o preço é o mesmo para
qualquer lugar em que a pessoa se
sentar? Por quê? Essa questão pode
ser respondida com base no segundo
mapa, pois ele mostra três zonas diferentes de preços. Quanto mais perto do
palco, mais alto é o valor do ingresso
e esse também é um dos motivos (talvez o principal) pelo qual o espectador
deve escolher seu assento no momento
da compra e respeitar essa escolha na
hora do espetáculo.

pág. 50
Indicar o preço do ingresso em cada um dos três setores marcados por cores
diferentes.

4c É possível que as crianças observem que há um quarto setor, para o
qual não há indicação de preço. Quan-

do isso acontece, em geral, é porque
esse setor não está disponível para comercialização, por se tratar de um local

reservado para convidados que podem
ser, por exemplo, parentes das pessoas que estão se apresentando.

o assento de Cristina nos dois mapas.
Peça que, seguindo as dicas dadas,
indiquem com o dedo a posição que
Cristina estaria em cada um dos mapas
e se corresponde à visão que eles mesmos têm como observadores.
As crianças precisam perceber que
no segundo mapa se tem a mesma vi-

são do espaço que é sugerido nas dicas (ou seja, vendo a plateia de costas
para o palco), ao contrário do que aparece no outro mapa. Algumas sugerem
virar o caderno para se localizar em relação ao primeiro mapa e, com isso, resolvem a dificuldade causada por essa
diferença da posição delas em relação
ao mapa.
O importante é elas notarem que não
podem lidar com as dicas dadas da mesma forma nos dois mapas, em função da
posição do palco em relação a elas mesmas como observadores. É importante
considerar que esse não é um conhecimento prévio esperado para poder responder a essa questão, mas justamente
o que se quer que construam ao trabalhar com essas atividades.
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5 e 6 Peça que um aluno leia o enunciado da atividade 5 em voz alta e proponha uma discussão coletiva sobre o que
é pedido ali antes de realizar a tarefa.
Chame a atenção para a parte do enunciado que está em negrito e pergunte
por que essa informação foi destacada
e qual a importância dela para localizar
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7 Observe se os alunos conseguem
detalhar todos os elementos que compõem o espaço da sala (paredes, porta, janelas, mesas, cadeiras, armário,
quadro etc.) e se o espaço e os objetos
estão representados vistos de cima. É
provável que as crianças já tenham realizado essa atividade nos anos anteriores,
mas se você perceber que estão com
dificuldade de fazer a representação,
desenhando a porta ou o quadro como
se estivessem deitados no chão, por
exemplo, sugira a montagem de uma
maquete. Vocês podem discutir sobre
como representar as paredes e janelas,

que materiais usar para representar as
carteiras e os armários ou a mesa da
professora, ou do professor, de forma
a tentar manter a proporção em relação
ao tamanho de cada um.
Uma alternativa é usar uma caixa
grande de papelão e recortar a porta
e as janelas nas próprias paredes da
caixa. O uso de caixas menores de diferentes tamanhos para representar os
móveis também é interessante. Caixinhas de palitos de fósforo pequenas
podem ser as carteiras, as de palitos
mais longos podem ser o armário ou a
mesa, por exemplo. Quando a maquete

estiver pronta, cubra com um plástico
transparente bem esticado e convide
algumas crianças para desenhar sobre
esse plástico (usando uma caneta marcador permanente) como estão vendo a
sala de cima.
Cada uma faz uma parte. A porta, por
exemplo, quando aberta, pode ser vista
apenas como uma linha. Depois, sugira
a comparação do desenho feito nesse
plástico com o primeiro desenho e discuta as diferenças verificadas. Uma opção
é levar para a sala a cópia da planta de
uma casa ou de um apartamento (dessas oferecidas em folhetos comerciais)
para que os alunos tenham oportunidade de observar e analisar esse tipo de
representação.
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8 Esta deve ser uma atividade lúdica e
exploratória. Quando tratada dessa forma, as crianças envolvem-se bastante.
Dificilmente elas conseguem escrever uma mensagem correta ou clara
o suficiente na primeira tentativa. Em
geral, descrevem a posição do objeto
sem identificar inicialmente de que ponto de vista está sendo localizado. Por
exemplo, podem escolher a sua mesa
e escrever que está na parede na parte da frente da sala, do lado direito. A
questão é que o lado direito depende
da posição do observador em relação
ao mapa.
Assim, para descrever a posição
de um objeto de forma que possa ser
corretamente interpretada pelo colega,
é necessário escrever, antes, de onde
se está olhando. Por exemplo: “olhando da porta da sala, o objeto escolhido

está…”; ou “olhando do fundo da sala o
objeto escolhido está…”.
Para manter o aspecto lúdico da atividade, esse não pode ser considerado
um conhecimento prévio necessário,
mas justamente o que as crianças irão
descobrir ao realizá-la. Se elas não conseguirem localizar corretamente o objeto, devem analisar o que está impreciso
ou o que faltou na descrição e então
reescrevê-la. É importante circular entre
as duplas e conversar com as crianças
enquanto trabalham, ajudando-as a descobrir o que precisa ser modificado e/
ou acrescentado na descrição.
Ao final da atividade, é interessante
conduzir uma discussão para sistematizar a importância do ponto de vista do
observador na produção e na interpretação da posição de um elemento em
um plano ou mapa.
3º BIMESTRE
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9 Nesta atividade, os alunos precisam
interpretar as informações de localização considerando diferentes pontos de
referência. Nas alternativas a), b) e e),
a referência é a posição de Cristina. Já
nas alternativas c) e d), a referência são
as paredes laterais. Assim como na atividade anterior, é interessante circular
entre as duplas e observar como estão
lidando com a questão.
Você pode pedir que leiam cada alternativa e apontem com o dedo a carteira que corresponde a cada descrição.
Quando terminarem, as duplas podem
comparar entre si as alternativas que
escolheram e discutir sobre possíveis
diferenças. Para fechar a atividade é
importante promover uma discussão na
qual os alunos tenham oportunidade de
explicar aos colegas como pensaram
para escolher as alternativas.

X

X
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10 Os locais escolhidos serão usados
nas próximas atividades para descrever, interpretar e representar a movimentação de uma pessoa no espaço,
explorando a construção de itinerário.

Sugerimos que não sejam locais muito
próximos da sala para que o trajeto a
ser descrito não fique simples demais.
Esses locais podem ser, por exemplo,
banheiros, cantina, quadra de esportes,
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11 Esta é uma atividade que as crianças
devem executar livremente, sem o compromisso com o acerto. A validação dos
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registros deve ser feita por elas mesmas, quando eles forem comparados
com a produção dos colegas.

secretaria, biblioteca, parquinho etc. O
número de locais deve ser menor do que
o de alunos, de forma que, no sorteio,
vários recebam um mesmo local. Caso
considere que o espaço da escola não
é apropriado para a realização dessa e
das próximas atividades, você pode explorar o entorno da escola. Nesse caso,
escolha locais próximos, cujo trajeto deverá ser descrito e depois representado
pelos alunos.
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12 Num primeiro momento, as crianças
devem discutir sobre os registros, analisando se o percurso está descrito corretamente, ou seja, se, seguindo as dicas
dadas (e somente elas), uma pessoa poderia chegar ao local almejado.

É possível, por exemplo, que uma
criança indique uma curva para direita
quando o correto seria virar à esquerda.
Caso os colegas apontem isso e o autor concorde que a direção está errada,
ele poderá corrigir o registro. Caso haja

discordância, permita que as crianças
saiam da sala e percorram a trajetória
descrita para verificar se ela leva de fato
ao local indicado. Note que descrições
podem estar incorretas, como mencionado anteriormente, mas também é
possível haver diferentes trajetos para
um mesmo local. Nesse caso não se
discutirá sobre se está incorreto ou não,
mas sobre qual é o mais longo ou o mais
curto.

exemplo quantas salas, quantos banheiros, quantos corredores etc.). Se a
escola for um prédio de dois andares,
proponha que o mapa seja apenas do

pavimento térreo. Nesse momento do
passeio, é possível que algumas crianças já façam um esboço do mapa, em
vez de realizar anotações por escrito, e
é importante que isso seja respeitado,
pois as anotações são livres e cada um
deve colocar no papel o que considerar
relevante para a produção posterior do
mapa.
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13 Nesse passeio, as crianças deverão
observar o espaço para representá-lo
posteriormente. Elas anotarão quais
elementos o mapa deve conter (por
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quer saber mais?
14 Circule entre as crianças enquanto
elas produzem o mapa e observe como
lidam com possíveis conflitos, fazendo
a mediação quando necessário. Garanta
que todos tenham voz e sejam ouvidos
em cada grupo, ressaltando que cada
um pode ter uma percepção diferente
do espaço visitado, mas que devem

chegar a um acordo para representá-lo
no papel. Para finalizar, faça uma roda
(na sala ou no pátio) e peça que cada
equipe conte como foi a experiência de
produzir um mapa com outros colegas
e comparar os diferentes mapas produzidos, observando semelhanças e diferenças entre eles.

• Mais sobre o tema no texto A direita... de quem? Localização espacial na
educação inicial e nas séries iniciais, de
I. E. Saiz. In: PANIZZA, Mabel. Ensinar
matemática na educação infantil e nas
séries iniciais. Porto Alegre: Artmed,
2006.

Everton
EM Manuel Lisboa
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1 Além de avaliar se as crianças conseguem ler horas em um relógio de ponteiros, essa atividade também indica
se conseguem estabelecer a relação 1
hora = 60 minutos, bem como diferentes formas de fracionar a hora. Depois
que as crianças assinalarem as alternativas, proponha uma discussão coletiva
sobre elas. Peça que leiam em voz alta
cada sentença e que indiquem se assinalaram verdadeiro ou falso, pedindo
para explicar como pensaram.

V
F
V
V
V
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Eram 14h40.

2 É possível que algumas crianças precisem do apoio de um relógio para responder a essa questão. Antes de sugerir que recorram ao desenho, pergunte
se isso ajudaria na solução e o que poderia ser desenhado. É importante que
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X
X
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elas próprias pensem sobre o tipo de
representação que será mais útil.
Se sugerirem o desenho de um relógio, peça que expliquem como esse desenho seria útil. Que tal perguntar ainda
se a ilustração apresentada na questão

anterior não poderia ser usada? É possível que algumas crianças consigam usá-la (imaginando a posição dos ponteiros
no horário de 15h10 ou até mesmo desenhando-os sobre a ilustração). Outras,
entretanto, podem considerar necessário desenhar outro relógio para marcar o
horário indicado. Aproveite para explorar
a contagem de 5 em 5 (questionando-as
se é necessário marcar os 60 risquinhos
de cada minuto ou se bastaria marcar
os risquinhos de 5 em 5 minutos ou até
mesmo de 15 em 15).

3 Assim como já mencionado na atividade anterior, é possível que as crianças precisem do apoio de um relógio
para responder à questão. Caso não
disponham do instrumento, é importante que possam representá-lo por um
desenho. Retome a atividade, pedindo
que expliquem como pensaram para escolher as alternativas corretas.

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR
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X

4 Como mencionado anteriormente
(orientações ao professor das sequências didáticas envolvendo o trabalho
com frações), é importante que as crianças sejam capazes de identificar frações
sem precisar recorrer exclusivamente ao
uso da dupla contagem (contar o número

de partes nas quais o todo foi dividido
para determinar o denominador e o número de partes pintadas para determinar o numerador). A primeira alternativa
corresponde à resposta que seria obtida
pelo método de dupla contagem. O pedaço comido, entretanto, não pode ser

1
,
4

uma vez que para isso a pizza teria
de ser composta de quatro partes iguais
àquela pintada. Independentemente da
parte pintada, é importante que o aluno
consiga identificar que há três partes de
mesmo tamanho, sendo que a metade
de uma delas está pintada.
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Não, pois Pedro comeu mais do que João.

5 Embora Pedro e João tenham comido a mesma quantidade de pedaços,
os pedaços da pizza de João eram menores e portanto ele comeu uma fração
menor da pizza. O conceito de metade
pode ser usado como referência aqui,
4
uma vez que 6 representa mais da
4
é exatamente a metade).
metade e
8
Embora o enunciado não apresente os números fracionários, proponha
uma discussão (após a realização da
avaliação) sobre a comparação entre

4

4

esses diferentes números: 6 e 8 .
Peça que os alunos expliquem como
podemos determinar qual é a maior
fração num caso como esse (frações
com mesmo numerador, porém com
denominadores diferentes). Essa é uma
ótima oportunidade para fazer uma sistematização com os alunos sobre a
comparação entre frações, abstraindo
uma regra com base em situações contextualizadas.
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6 Após a avaliação, retome e discuta
cada alternativa com as crianças. Elas
devem explicar por que as consideraram verdadeiras ou falsas. Ouça os
argumentos e, caso não concorde com
eles, proponha contraexemplos ou perguntas que as façam pensar sobre outro ponto de vista.
3º BIMESTRE
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1
7

1
4
3
4

1
5

7 Circule entre as crianças enquanto
trabalham na atividade e observe como
procedem para escolher os números
que completam cada frase. Caso perceba dificuldades, sugira que leiam todas
as frases e comecem por aquelas que
considerarem mais fáceis. Você também pode fazer intervenções sugerindo
que preencham uma determinada frase
1
com o número fracionário 2 e depois
leiam a frase para analisar se o número
é adequado ou não. No caso da alternativa a), ficaria: Um dia corresponde a
1
da semana.
7

1
2

3
10
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40
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120

200

240

80

160

240

400

480

120

240

360

600

720

160

320

480

800

960

8 Circule entre as crianças enquanto
preenchem a tabela e observe se usam
as relações de dobro ou metade, bem
como a propriedade distributiva da mul-

tiplicação. Os resultados da segunda
coluna são o dobro dos da primeira,
pois 20 é o dobro de 10. Os resultados da última coluna são o dobro dos

da terceira, pois 60 é o dobro de 30. A
terceira coluna pode ser preenchida somando os resultados da primeira e da
segunda, pois 30 = 10 + 20; da mesma forma, os resultados da quarta coluna podem ser encontrados somando
os resultados da segunda e da terceira,
pois 50 = 20 + 30. Também é possível
preencher a quarta coluna multiplicando
por 100 e calculando a metade. Há relações do mesmo tipo nas linhas, pois
8 é o dobro de 4 e 16 é o dobro de 8.
Além disso, 12 = 8 + 4. Após a realização da avaliação, retome essa atividade
com a classe, promovendo uma discussão sobre essas relações.
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Não, pois o valor a prazo é mais alto.
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9 Note que não é necessário determinar
o valor exato para o pagamento a prazo
para saber que nessa opção o preço é
maior. Um aluno pode fazer a seguinte estimativa: 10 vezes de 149 já são
1.490. Depois, 5 vezes 149 é igual à
metade de 1.490, ou seja, aproximadamente 750. Se somar 1.490 + 750 já
dará um valor bem maior do que o valor
para pagamento à vista (R$ 1.793,00) e
ainda há mais uma vez de R$ 149,00.
Após a realização da avaliação promova
uma discussão com os alunos sobre o
uso de estimativa e sobre as diferentes
estratégias de solução possíveis.

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR
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13

9

48

150
370
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35

105

262

10 Embora se trate de uma atividade
de divisão, ela pode ser resolvida (e provavelmente o será, pela maioria dos alunos) por meio da multiplicação, buscando os números que, multiplicados por
100, resultam naqueles apresentados.

11 Observe como as crianças lidam
com as divisões, se usam estimativas
mais aproximadas, tornando o cálculo
mais abreviado ou se ainda usam um
número muito grande de parcelas no
quociente. Após a realização da avaliação, promova uma discussão sobre os
diferentes procedimentos de cálculo
usados, propiciando uma reflexão acerca do uso do cálculo mental como meio
de abreviar o trabalho.
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Serão necessários 14 tabuleiros.

12 É importante destacar que, embora
se trate de um problema de divisão, ele
pode ser resolvido por meio da multiplicação, da adição ou mesmo da subtração. Qualquer que seja a estratégia de

solução usada é preciso interpretar o
resultado dos cálculos para responder
à pergunta.
Se for usada a divisão, o resultado
será 13, com resto 8. A resposta do

problema, entretanto não é 13, mas
14, porque não podem restar 8 pães.
Os pães restantes deverão ser também colocados em uma forma (que
ficará incompleta).

Carlos Guilherme dos Santos
EM Graciliano Ramos
3º BIMESTRE
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13 Circule entre as crianças e observe como lidam com os comandos.
Se você perceber que algumas delas
estão tendo dificuldade para executar
o trajeto descrito, poderá identificar
se essas dificuldades estão relacionadas à lateralidade (não conseguem

distinguir entre o lado direito e o lado
esquerdo) ou se não reconhecem a amplitude de um giro de 90°. Em qualquer
dos casos, sugira que consultem as
atividades realizadas na sequência sobre ângulos. Alguns alunos podem ter
dificuldade para desenhar a figura por

causa da posição deles em relação à
da seta que marca o início e a direção
do traçado. Nesse caso, pergunte se
gostariam de girar o caderno.
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14 Após a realização da avaliação,
peça que as crianças expliquem como
pensaram para escolher a alternativa
que descreve corretamente a localização da gaveta com os parafusos médios. Peça ainda que marquem as gavetas cuja localização foi descrita nas
demais alternativas.

