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• Estimativa do valor do resto na divisão.
• Relação D = q x d + r (dividendo = quociente x divisor + resto).

tempo estimado
• Dez aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Aprofundem a compreensão sobre o
processo da divisão inteira – por cálculo
mental ou algorítmico – sistematizando
as relações que se estabelecem entre
dividendo, divisor, quociente e resto (D
= q x d + r).

6
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• Identifiquem regularidades nas divisões propostas no contexto do jogo,
ampliando o repertório de estratégias
de forma a antecipar o valor do resto.

conteúdos

• Cálculo mental e algorítmico em situações de divisão inteira.

Na tradição escolar brasileira, é comum considerar o algoritmo da divisão
como o mais complexo, que apresenta
maiores dificuldades para os alunos.
Isso se deve, em parte, à sua mecanização dissociada da reflexão. Diante
dessa questão, esta sequência didática
propõe um percurso de reflexão sobre
os elementos que fazem parte do processo da divisão inteira. A intenção é
que os estudantes enfrentem uma nova
variedade de problemas de divisão por
meio dos quais devem analisar a relação
que se estabelece entre dividendo, quociente, divisor e resto, sistematizando
regularidades e antecipando resultados,
de forma a tornarem-se usuários mais
seguros da divisão, seja pelo algorítmico, seja pelo cálculo mental.

TRILHA DA DIVISÃO - CADERNO DO PROFESSOR
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Para iniciar o trabalho com esta sequência didática, é importante ler as regras
do jogo e conversar sobre elas com os

pág. 7

alunos. Com base nessa primeira conversa, proponha uma situação de exploração prática, pois é no contexto do

jogo que as dúvidas surgem. Uma boa
estratégia é dividir a sala em duas equipes, desenhar o percurso no quadro e
realizar uma ou duas partidas coletivas,
ajudando os estudantes na realização
das primeiras jogadas, até que todos
tenham compreendido o funcionamento
do jogo. Por exemplo: a equipe 1 tirou
4 no dado. Para saber quanto deve andar, precisa fazer a divisão de 43 por 4.
Pergunte:
• Alguém da equipe sabe quanto dá?
• Essa divisão tem resto? Quanto é?
• Então essa equipe anda 3 casas.
Vou marcar o peão de vocês aqui na
casa 15.
Outra situação: a equipe 2 tirou 6 no
dado. Para saber quanto deve andar,
precisa fazer a divisão de 43 por 6.
• Alguém da equipe sabe quanto dá?
• Qual é o resto desta conta?
• Então essa equipe anda 1 casa. Vou
marcar o peão de vocês na casa 24.

1 Embora possa ser disputado entre
dois alunos, o jogo é mais bem aproveitado didaticamente com dupla contra
dupla, já que essa organização favorece
o diálogo, a explicitação de estratégias
e a troca de conhecimentos. Para favorecer esses processos, é importante
que você forme duplas de trabalho produtivas, ou seja, com estudantes cujo
nível de conhecimento não seja tão diferente a ponto de um deles se eximir
de pensar nas jogadas. É interessante,
também, que as duplas que disputam
entre si tenham conhecimentos próximos, para que o jogo seja envolvente
para todos. Durante as primeiras partidas, é natural que surjam dúvidas sobre
as regras. Por isso, vale a pena circular
entre os grupos, tirando dúvidas e ajudando a refletir sobre as jogadas, observando dificuldades e acertos.
3º BIMESTRE
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2 A proposta desta atividade é fazer uma
reflexão sobre os cálculos envolvidos no
jogo. É importante socializar a lista de
cada dupla, observando, nos fáceis, por
que se tornam fáceis e, nos difíceis, por
que são considerados difíceis. Para isso,
você pode pedir que cada dupla compartilhe com a sala um cálculo fácil e um difícil, explicando o porquê da escolha.

Após a construção da lista coletiva, é
essencial atuar como mediador, retomando cada um dos cálculos e discutindo:
• Esse cálculo, 19 dividido por 5, ficou na coluna do fácil. Por que ele
ficou aí?
• O que a dupla que colocou esse
cálculo nessa coluna pensou para
responder isso?

pág. 8

Caso haja cálculos nas duas colunas,
eles merecem um cuidado especial. Por
exemplo: o 65 dividido por 5 pode ser
considerado difícil por não estar na tabuada do 5 e fácil por terminar em 5. A
discussão acerca de que conhecimento
uma dupla usou para resolver um cálculo
como esse beneficia toda a sala.
Para favorecer a troca de ideias e a reflexão, mantenha esse quadro disponível
para os alunos consultarem. Isso pode
ser feito no caderno ou em um cartaz coletivo a ser usado ao longo da sequência.
Discutir o que torna um cálculo fácil ou
difícil – o item a) – possibilita que os estudantes tomem consciência do repertório
de cálculos de que dispõem de memória
para resolver uma divisão e que você observe quais dificuldades se apresentam,
planejando intervenções didáticas.

tir cada solução e conversar sobre o
recurso utilizado pelos personagens.
Para aprofundar essa reflexão, você
pode ajudar a identificar outros números, no tabuleiro da Trilha da divisão,
com os quais é possível usar estratégias semelhantes. Por exemplo:
Se estivesse E tirasse
na casa:
no dado:

41

4

41 = 4 x 10 + 1
(anda 1 casa)

41

2

41 = 2 x 20 + 1
(anda 1 casa)

62

6

62 = 6 x 10 + 2
(anda 2 casas)

62

3

62 = 3 x 20 + 2
(anda 2 casas)

62

2

62 = 2 x 30 + 2
(anda 2 casas)

81

4

81 = 4 x 20 + 1
(anda 1 casa)

81

2

81 = 2 x 40 + 1
(anda 1 casa)

65 : 10 = 6 com resto 5. Ou 65 = 6 x 10 + 5.

52 : 10 = 5 com resto 2. Ou 52 = 5 x 10 + 2.

43 : 10 = 4 com resto 3. Ou 43 = 4 x 10 + 3.

3 O registro das jogadas permite colocar em evidência uma estratégia de cálculo mental: conhecer a lógica da multiplicação ou divisão por 10 e basear-se
nela para encontrar os resultados.
Como o enunciado já anuncia que esse
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foi o recurso utilizado para resolver as
jogadas, a tarefa consiste em procurar
refazer os passos, o que pode se dar
por meio de uma multiplicação ou de
uma divisão (como apontam as respostas de cada item). É importante discu-

Poderia
calcular assim:

TRILHA DA DIVISÃO - CADERNO DO PROFESSOR
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4 Para ajudar seus alunos a estabelecer relações entre os cálculos que
(na dupla) julgaram difíceis e a análise
coletiva de procedimentos de cálculo,
é importante retomar a discussão, relembrando o recurso da multiplicação

ou divisão por 10 e o conhecimento
de dobros ou triplos para sistematizar
essas relações com toda a sala, propondo oralmente outros números para
reconhecer e praticar essa estratégia
– como 11, 21, 51, 61, 30 e 90. Após

essa sistematização, convide os estudantes a retomar a lista de cálculos
difíceis, marcando aqueles que podem
ser resolvidos mais facilmente (multiplicação por 10 associada ou não à relação de dobros e triplos).
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5 Como essas partidas têm o intuito de
identificar cálculos que permanecem difíceis, uma boa estratégia é circular entre os grupos, ajudando a refletir sobre
as jogadas e a utilizar os recursos de
cálculo já discutidos.
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6 Mais uma vez, a resposta é pessoal,
mas uma dica ao alcance de todos
(pois trata-se de um conhecimento trabalhado no bimestre anterior) é a divisão por estimativa (como se pode ver
no exemplo abaixo).
Mesmo divisões aparentemente difí-

ceis, como 77 : 4 ou 88 : 6, podem
ser resolvidas mais facilmente dessa
forma. Ainda assim, o objetivo aqui é
analisar coletivamente os cálculos que
permanecem difíceis de solucionar.
Por isso, convém anotá-los no quadro e propor uma resolução coletiva e

88 6
– 60 6 x 10 = 60
28

77 4
– 40 4 x 10 = 40
37

– 24 6 x 4 = 24
4

dialogada, perguntando aos estudantes que ideias podem ajudar a resolver
cada um dos cálculos.
A discussão sobre multiplicações
por 10, dobros e triplos, realizada na
atividade 4, favorece uma retomada da
técnica da divisão por estimativa.

Resposta:
14, resto 4

– 36 4 x 9 = 36
1

Resposta:
19, resto 1
3º BIMESTRE
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Casa

5

6

5

6

5e6
6

6
6

7 A intenção agora é investigar qual o
maior resto possível de obter ao lançar
o dado. É interessante organizar no quadro uma tabela como a que segue para
destacar algumas regularidades.

Número sorteado no dado
1

2

3

4

5

6

24

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 4.
O jogador
anda 4 casas.

Resto 0.
O jogador
não anda.

54

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 2.
O jogador
anda 2 casas.

Resto 4.
O jogador
anda 4 casas.

Resto 0.
O jogador
não anda.

77

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 1.
O jogador
anda 1 casa.

Resto 2.
O jogador
anda 2 casas.

Resto 1.
O jogador
anda 1 casa.

Resto 2.
O jogador
anda 2 casas.

Resto 5.
O jogador
anda 5 casas.

59

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 1.
O jogador
anda 1 casa.

Resto 2.
O jogador
anda 2 casas.

Resto 3.
O jogador
anda 3 casas.

Resto 4.
O jogador
anda 4 casas.

Resto 5.
O jogador
anda 5 casas.

34

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 1.
O jogador
anda 1 casa.

Resto 2.
O jogador
anda 2 casas.

Resto 4.
O jogador
anda 4 casas.

Resto 4.
O jogador
anda 4 casas.

45

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 1.
O jogador
anda 1 casa.

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 1.
O jogador
anda 1 casa.

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 3.
O jogador
anda 3 casas.

23

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 1.
O jogador
anda 1 casa.

Resto 2.
O jogador
anda 2 casas.

Resto 3.
O jogador
anda 3 casas.

Resto 3.
O jogador
anda 3 casas.

Resto 5.
O jogador
anda 5 casas.

88

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 1.
O jogador
anda 1 casa.

Resto 0.
O jogador
não anda.

Resto 3.
O jogador
anda 3 casas.

Resto 4.
O jogador
anda 4 casas.

• Nunca se anda quando o resultado do
dado é 1.
• Se o jogador está numa casa par e o
resultado do dado é 2, nunca se anda,
porque a divisão tem resto 0.
• Se o jogador está numa casa ímpar
e o resultado do dado é 2, sempre se
anda 1 casa porque a divisão de um número ímpar por 2 tem resto 1.
• Se o jogador tira 5 no dado, é só comparar o último algarismo da casa com

10
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5 ou 0 – os finais possíveis da tabuada
do 5. Assim, se o número termina em 1,
2, 3 ou 4, sabemos que essas unidades
são o resto de uma divisão por 5 com
resultado par e, portanto, as casas a
andar no jogo. Nesse caso, uma forma
rápida de realizar o cálculo é comparar
com a última dezena cheia – terminada
em 0 – subtraindo do número da casa
em que se está a última dezena cheia –
por exemplo, se o jogador está na casa

81 e tirou 5 no dado, basta subtrair 81
– 80 = 1, para saber que andará uma
casa naquela rodada. Ou, se está na
casa 34 e tirou 5 no dado, basta subtrair 34 – 30 = 4, para saber que andará 4 casas naquela rodada. Se o número termina em 6, 7, 8 ou 9, compara-se
com 5 já que o último resultado possível
da multiplicação por 5 terminou em 5
nesses casos. Por exemplo, se o jogador está na casa 59 e tirou 5 no dado,

TRILHA DA DIVISÃO - CADERNO DO PROFESSOR

basta subtrair 59 – 55 = 4, para saber
que andará 4 casas na rodada.
• O maior resto possível na divisão é igual
ao número sorteado no dado menos 1.

Caso você ache necessário prosseguir nesse tipo de investigação para
que os estudantes notem essas regularidades e se aproximem dela, am-

pliando as possibilidades de antecipar
resultados nas divisões por 1, 2, 3, 4,
5 e 6, proponha a atividade a seguir
para ser realizada em grupo.

ATIVIDADE EXTRA
Faça uma marca em todos os números da Trilha da divisão em que o jogador
não anda se tirar, no dado, o valor investigado pelo grupo.
8

11

12

15

16

17

18

19

21

23

24

25

26

29

30

33

34

35

36

39

41

43

44

45

49

51

52

54

58

59

61

62

65

67

68

71

73

75

76

77

80

81

83

86

88

90

91

94

95

96

97
Nesta atividade, a ideia é atribuir dois
valores de dado para cada equipe investigar – uma boa distribuição é ter duas ou
mais equipes analisando os resultados
com os números 1 e 6; duas ou mais
equipes, com os números 2 e 4; e duas
ou mais equipes, com os números 3 e 5.

Cada uma deve escolher uma cor
para representar o número investigado e
utilizá-la para circular as casas em que o
jogador não anda se tirar no dado:
• 1 – circulam-se todas as casas.
• 2 – circulam-se as casas pares.
• 3 – circulam-se as casas 12, 15, 18,

21, 24, 30, 33, 36, 39, 45, 51, 54, 75,
81, 90 e 96.
• 4 – circulam-se as casas 8, 12, 16, 24,
36, 44, 52, 68, 76, 80, 88 e 96.
• 5 – circulam-se as casas 15, 25, 30,
35, 45, 65, 75, 80, 90 e 95.
• 6 – circulam-se as casas 12, 18, 24,
30, 36, 54, 90 e 96.
Esta atividade permite que os alunos
permaneçam no mesmo processo de reflexão proposto na atividade 7, mas com
outro desafio. Aqui, é possível retomar e
ampliar a lista de regularidades que foi
iniciada na atividade 7 a fim de que os
alunos possam avançar em suas possibilidades de antecipar se uma divisão terá
resto e ampliar seus recursos de cálculo
para encontrá-lo.

pág. 10

Número da casa

Número(s) sorteado(s) no dado

Casas a andar

DIVIDENDO

DIVISOR

RESTO

30

1, 2, 3, 5 e 6

0

90

1, 2, 3, 5 e 6

0

45

1, 3 e 5

0

35

1e5

0

25

1e5

0

24

1, 2, 3, 4 e 6

0

36

1, 2, 3, 4 e 6

0

18

1, 2, 3 e 6

0

11

1

0

51

1

0

77

1

0

8 A atividade permite avaliar como os
alunos se apropriaram das discussões
realizadas até aqui. Por isso, é interessante utilizá-la primeiro para mapear
eventuais dificuldades, circulando pela
classe enquanto eles resolvem a tarefa,
antes de socializar os resultados.
3º BIMESTRE
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A dupla faz o cálculo 73 : 11 = 6 com resto 7 e anda até a casa 8.
A dupla faz o cálculo 61 : 9 = 6 com resto 7 e anda até a casa 86.
A dupla faz o cálculo 30 : 7 = 4 com resto 2 e anda até a casa 95.
A dupla faz o cálculo 95 : 12 = 7 com resto 11 e anda até a casa 51.

A dupla faz o cálculo 8 : 2 = 4 com resto 0 e não anda.
A dupla faz o cálculo 86 : 7 = 12 com resto 2 e anda até a casa 19.
A dupla faz o cálculo 95 : 5 = 19 com resto 0 e não anda.
A dupla faz o cálculo 51 : 11 = 4 com resto 7 e anda até a casa 16.
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11

9

7

12

8

86

95

51

2

7

5

11

8

19

95

16

9 Esta atividade possibilita que os alunos acompanhem algumas jogadas na
Trilha da divisão com dois dados. É importante certificar-se de que todos entenderam o funcionamento dessa modalidade do jogo antes de passar para
a atividade 10. Se achar necessário,
proponha uma partida coletiva, como
na ocasião da apresentação do jogo.
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11 Aproveite essa atividade e retome
os passos necessários para encontrar
rapidamente um resultado da tabuada
que foge à memória, como discutido
na sequência de multiplicação do caderno do primeiro bimestre. Uma opção é partir do último resultado de que
se lembra e ir somando sucessivamen-

te o número multiplicado até chegar o
mais próximo possível do valor da casa
em que se está. Também dá para compor tabuadas, por exemplo, achando a
do 8 com base no dobro da do 4 etc.
Além disso, para números altos, pode-se decompor a multiplicação, como no
algoritmo da divisão por estimativas.

Gabriel Gonzaga Brandão de Souza
EM Juiz Oscar Mesquita
3º BIMESTRE
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12 A ideia aqui é apropriar-se criticamente do vocabulário que descreve os
elementos da divisão com base no contexto do jogo. Retome os cálculos anotados pelos alunos na atividade 10 e utilize o vocabulário para que eles tenham
oportunidade de experimentar o uso.

O valor obtido nos dados é o divisor.

pág. 13
13 O propósito desta atividade é descobrir o valor do dividendo com base
nos valores do divisor, quociente e
resto. Ao apresentá-la para os alunos,
você pode fazer as duas primeiras linhas coletivamente, para que todos
compreendam a tarefa envolvida:
• Qual número que, dividido por 2,
dá 6 e tem resto 1? Como podemos
descobrir? Se multiplicarmos 2 x 6
e somarmos 1 dá certo?
• Qual número que, dividido por 3,
dá 11 e tem resto 1? Como podemos descobrir? Se multiplicarmos
3 x 11 e somarmos 1 dá certo?

13
34
95
67
73
49

pág. 13

0
21
43
5

14
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14 Esta atividade, permite avançar na
reflexão sobre as relações entre dividendo, divisor, quociente e resto. Para isso,
detenha-se na socialização, pedindo que
cada grupo explique aos demais como
fez para descobrir os números que faltavam. Caso note alguma dificuldade,
é importante propor outras tabelas nos
moldes dessa e retomar a discussão
das estratégias.

TRILHA DA DIVISÃO - CADERNO DO PROFESSOR
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F

V

V

V

F

F

15 Você pode usar esta atividade para
avaliar como cada aluno se apropriou
das discussões até aqui. Ela também
permite sintetizar aprendizados:
a) 8.888 dividido por 4 não pode ter
resto, uma vez que 8 é o dobro de 4
(88 é o dobro de 44, 888 é o dobro de
444 e 8.888 é o dobro de 4.444).
b) 36 dividido por 6 tem resto 0. É o
resultado da multiplicação de 6 x 6.

c) 52 dividido por 5 não pode ter resto
7, porque 7 é maior que 5, o divisor
dessa conta. O resto nesse caso é 2.
d) 48 dividido por 8 tem resto 0. É o
resultado da multiplicação de 6 x 8.
e) 61 dividido por 3 tem resultado 20
e resto 1.
f) 100 dividido por 6 não pode ter resto 10, porque 10 é maior do que 6. O
resto, aqui, é 4.
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16 Por fim, num momento de síntese
coletiva, é importante dar tempo para
todos contribuírem com ideias, retomando atividades ao longo da sequência e problematizando tudo o que foi
aprendido. Espera-se que os estudan-

tes apontem que puderam ampliar as
possibilidades de cálculo de divisões,
aprofundaram a compreensão sobre os
elementos que fazem parte da conta
de divisão e, agora, dispõem de mais
resultados de memória.

Maria Clara Marinho
EM Campinas de Pirajá
3º BIMESTRE

15

comparação de frações
pág. 14

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Ampliem as possibilidades de análise
do valor representado por uma fração.
• Construam estratégias que lhes permitam comparar as frações entre si e
na relação com números inteiros.

16
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conteúdo

• Comparação de frações.

tempo estimado
• Oito aulas.

As propostas de ensino das frações
e de outros números racionais devem
envolver a análise do significado que
esses números adquirem em situações
de uso e reflexão e o trabalho num contexto puramente numérico, a fim de que
os alunos construam ferramentas para
compará-los e estimar o resultado de
cálculos que envolvam esses números.
Inspirada no documento Cálculo
mental con números racionales: apuntes para la enseñanza (coordenado
por Susana Wolman e editado pela
Secretaria de Educação da província
de Buenos Aires, na Argentina) e na
apresentação Jogar para reaprender
(que o professor Marc Bailleul, da Universidade de Caen, na França, fez na
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo), esta sequência dialoga com o
percurso de reflexão e construção de
recursos de resolução de problemas
envolvendo frações proposto no segundo bimestre. Por exemplo, a atividade 5 daquela sequência propunha a
tarefa de encontrar várias formas de
compor um inteiro partindo de meios,
quartos e oitavos. Vale a pena retomar
essa experiência, explicando para os
alunos que, agora, além de encontrar
formas de compor um inteiro, vamos
discutir como saber se duas frações
são equivalentes entre si. O ponto
inicial do trabalho são atividades que
recuperam conhecimentos prévios da
turma e contextualizam a tarefa de
comparar frações.
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627

360

360

627

627

360

360

627

627

360

360

627

1 O objetivo desta atividade é discutir
várias formas de escrever um mesmo
número. As operações apresentadas
aqui são maneiras de escrever os números 360 e 627. Vale mostrar aos

alunos que as frações também representam em si uma operação, retomando as atividades do segundo bimestre,
em que foi debatido o significado da
fração como quociente.
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O primeiro mostrador pertence à moto com 1 tanque e o segundo mostrador
pertence à moto com 1 de tanque.

2

4

Para que a moto que tem 1 tanque fique com o tanque cheio, é preciso mais
1 tanque.
2

2

Para que a moto que tem 1 de tanque fique com o tanque cheio, são necessários mais 3 de tanque.
4

4

2 A intenção aqui é abordar um contexto social conhecido de uso das frações
– favorecendo, com isso, que os alunos
retomem os conhecimentos prévios
e os utilizem para analisar os tanques
de gasolina e problematizar a comparação com 1 tanque cheio (1 inteiro). É
interessante que, na socialização, você
convide os alunos a compartilhar os resultados que obtiveram e o que pensaram ao calcular.
3º BIMESTRE
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3 Aqui também se tem como objetivo
abordar um contexto social conhecido de
uso das frações. Nesse caso, a tarefa solicitada é identificar na organização das
medidas apresentadas na jarra onde está

2

a marca de 4 . O fato de as medidas incluírem 1 e 3 ajuda os alunos a apon4
4
tarem 2 . Na socialização, vale discutir
4
1
2
a equivalência entre as frações 2 e 4 ,
levantando outras frações que também

4

5

têm valor igual a 1 , como 3 , 8 , 10,
2
6
10
etc., e problematizar o que elas têm
20
de semelhante para ajudá-los a identificar
que sempre o numerador corresponde à
metade do denominador.

pág. 16

menor que 1

menor que 1

maior que 1

menor que 1

menor que 1

maior que 1

4 A proposta é prosseguir na análise
da relação existente entre numerador e
denominador, iniciada na atividade anterior. Para isso, você pode questionar:
• Lembram que na atividade anterior discutimos que uma fração
equivalente a 1 tem sempre o nu2
merador valendo metade do denominador?
• E, numa fração equivalente a um
inteiro, como é a relação entre numerador e denominador?
Com isso, os alunos devem compreender uma ideia básica sobre fra-

18
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ções: se o numerador e o denominador
são iguais – como 2 , 3 , 17 etc. –, o
2 3 17
resultado é equivalente a 1. Com base
nessa primeira conversa, convide as
duplas a analisar as frações apresentadas aqui, anotando ao lado de cada
uma delas se é maior ou menor que 1.
Depois que as duplas terminarem
as comparações, converse com os
estudantes, sempre convidando-os a
observar a relação entre numerador e
denominador.
• O que têm em comum as frações
menores que 1? Os numeradores são

menores que os denominadores.
• O que têm em comum as frações
maiores que 1? Os numeradores são
maiores que os denominadores.
Caso considere que os alunos continuam com dúvidas, você pode utilizar o
recurso da reta numérica como estratégia de socialização dos resultados.
Para isso, desenhe no quadro uma reta
horizontal com 0 na ponta esquerda e
1 na ponta direita e discuta onde se
anotaria 1 nessa reta. Problematize
5
até que o grupo conclua que é necessário dividi-la em cinco partes iguais
(para isso você vai fazer quatro marcas equidistantes entre 0 e 1). Anote
1
na primeira marca à direita do 0.
5
Compare na reta os valores de 1 e
5
1, ressaltando que esse vale 5 , para
5
que todos possam observar, na reta,
que 1 é menor que 1. Faça o mesmo
5
procedimento com os outros números
caso julgar necessário.
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Se o numerador é maior que o denominador, a fração é maior que 1.
Se o numerador é menor que o denominador, a fração é menor que 1.

5 A ideia agora é basear-se na socialização dos resultados da atividade 4
para formular em conjunto uma regra
que mostre quando uma fração é maior
ou menor que 1. Espera-se que os alunos cheguem a conclusões como: se o
numerador é maior que o denominador,
a fração é maior que 1 e, se o numerador é menor que o denominador, a

fração é menor que 1. Da mesma forma, é importante destacar que essa
regra permite classificar rapidamente
a fração como maior ou menor que 1
independentemente da magnitude do
numerador ou denominador. Assim,
vale convidar a turma a testar a regra
coletiva, propor novas frações e anotá-las no caderno pessoal.

pág. 16

1
2

3
4

1
4

1
3

2
6

1
9

6
8

2
5

6 É hora de retomar o que começou a
ser tematizado no início da sequência
didática:
• Lembram que na atividade 2 vocês responderam quanto faltava
para um tanque de moto que estava metade cheio ficar cheio? E que
fizeram o mesmo para um tanque
que estava com 1 ? Naquele mo4
mento, vocês responderam quanto
falta para um tanque inteiro. Aqui é
o mesmo, só que às vezes as frações são menores que 1 e precisamos somar o que falta e às vezes as frações são maiores que 1
e precisamos subtrair o que sobra.
Depois de uma explicação como
essa, oriente o trabalho em duplas e,

após todos terem resolvido a questão,
proponha a socialização dos resultados, convidando os alunos a contar
como fizeram para resolver os itens.
Dessa conversa deve surgir uma
estratégia: usar o denominador como
referência, somando o que falta ou subtraindo o resto para que fique igual ao
numerador. Caso essa estratégia não
surja da conversa, problematize:
• Vocês acham que comparar numerador e denominador, somando
o que falta ou subtraindo o que sobra para que fiquem iguais, é uma
boa estratégia para resolver problemas como esses? Vou colocar
novas frações no quadro. Vocês
testam e me contam.
3º BIMESTRE

19

pág. 17

1
2

3
2

5
2

1
3

4
3

7
3

1
4

5
4

9
4

2
5

7
5

12
5

3
8

11
8

19
8

2
9

11
9

20
9

8
12

20
12

32
12

10
15

25
15

40
15

7 O propósito desta atividade é ampliar
as relações que os alunos já estabeleceram entre a fração e uma unidade na
comparação com outros números intei1
ros. Por exemplo, se temos 2 e quere1
mos chegar a 1, é necessário somar 2 ;
para chegar a 2, é necessário somar
3
1
+ 22 ); e, para chegar a 3, é
2 (ou 2
5
1
2
2
necessário somar 2 (ou 2 + 2 + 2
1
4
ou 2 + 2 ).
Com base na resolução dos desafios
propostos, é possível sintetizar duas
ideias em jogo até este ponto da sequência didática: a relação entre uma fração
e um inteiro e a possibilidade de pensar

um inteiro expresso na forma de frações
(1 = 22 ; 2 = 42 etc.).
Para apoiar a discussão, é interessante pedir primeiro que cada grupo complete a coluna Para chegar a 1. Para que
todos se envolvam no trabalho, um bom
caminho é pedir que resolvam em dupla
e confiram em seguida. Assim, evita-se
que alguns alunos se distraiam, apenas
esperando os resultados da sala toda.
Depois que todos tiverem feito essa
primeira tarefa, semelhante à que solucionaram na atividade 6, proponha uma
discussão coletiva, compartilhando resultados entre todos, problematizando e

registrando as respostas no quadro:
• Nesta coluna, nós já sabemos
quanto falta para cada fração chegar a 1, e a atividade pede que pensemos quanto falta para chegar a 2.
Vamos pensar juntos nessa última
5
fração, 15 . Para chegar a 1, precisa10
mos somar 15 , certo? Para chegar
a 2, precisamos somar mais 1 inteiro, já que estamos falando de uma
fração de denominador 15, escrita
15
na forma 15 . Então, nesse caso, a
5
15
10
conta ficaria assim: 15 + 15 + 15 .
5
Se 15 a gente já tem, então quanto anotamos na coluna do que falta
para inteirar 2? 10 + 15 , que é 25.
15
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15

8

• Vejam como fica: com 5 , para
8
chegar a 3, precisamos somar 38 +
8
+ 88 , ou 19 . Agora, preencham os
8
8
outros itens dessa coluna.

Vitor Cassiano
EM Campinas de Pirajá

20

15

Em seguida, peça que os alunos fa1 3
1
çam em grupo a linha do 2 ( 2 ou 2 +
2
2 ). Pergunte como pensaram para resolver e convide-os a passar para a segunda coluna (Para chegar a 2). Depois
que todos tiverem resolvido e estiverem
confiantes em usar o procedimento para
achar o que falta para 2, resolva coletivamente um item da terceira coluna (Para
5
chegar a 3), por exemplo 8 , que, para
3
chegar a 1, é preciso somar 8 , e, para
chegar a 2, é preciso acrescentar mais
8 . Então, na segunda coluna, é preciso
8
.
anotar 83 + 88 , ou 11
8
• Se quisermos saber quanto falta
para 3, quanto precisamos acrescentar a mais? Outros 8 .
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=

<

<

>
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8 É possível comparar frações utilizando diferentes recursos. Dispor de um
algoritmo que dê conta de todos os casos (utilizar o mínimo múltiplo comum
para uniformizar os denominadores,
por exemplo) é um procedimento sem
dúvida econômico, mas traz o inconveniente de que muitas vezes, ao automatizar o procedimento, os estudantes
param de refletir sobre as relações que
podem ser observadas entre numerador e denominador, permitindo comparar frações de forma mais pensada. Por
isso, há um benefício didático ao adiar
o trabalho com algoritmo de unificar
denominadores com base no mínimo
múltiplo comum para primeiro pôr em
discussão outras estratégias baseadas
nas características das frações em que
os alunos podem estabelecer um maior
número de relações.
A proposta é ajudá-los a assumir
uma posição ativa frente às tarefas.
Isso inclui decidir, em cada caso, qual é
o melhor recurso na opinião deles, sem
que fiquem reféns de uma única possibilidade de resolução.
Não é esperado que todos automatizem o uso desses recursos, mas que,
ao longo da sequência didática, consigam utilizar aquele que lhes parece
mais conveniente para cada atividade
proposta. Esse objetivo só pode ser
alcançado se, em cada socialização de
resultados, estiver presente a análise
das diversas possibilidades de resolução, com foco nas que se mostram
mais adequadas e econômicas diante
das tarefas propostas:

<

• Muitas vezes, é útil estabelecer uma relação com o número 1. Tanto para identificar se a fração é equivalente a 1, como
3
ou 99 , quanto para ter a referência de
3
1 inteiro. Se a proposta é comparar 13 e
7
, é mais fácil analisar que 13 é menor
5
que 1 e que 75 é maior que 1, do que
transformar o denominador de ambas as
frações em 15.
• Também é fácil comparar frações
quando elas têm o mesmo numerador:
1
é menor que 14 porque, para formar
5
um inteiro com partes de 15 , são necessárias 5 e, para formar um inteiro com
partes de 14 , são necessárias apenas
4. Portanto, as partes de 15 são menores, ou seja, 15 é menor que 14 .
• Quando se comparam duas frações
em que o numerador é igual ao denominador menos 1, é possível considerar
quanto falta a cada fração para completar o inteiro. Por exemplo: com 89 falta 19 para o inteiro e com 34 falta 14 .

Como para 89 falta menos (porque 19
é menor que 14 ), 89 é maior.
Caso note que os alunos tiveram
dúvidas ao resolver as situações de
igualdade de frações, explore diferentes frações equivalentes a 1 inteiro. Se
a dificuldade está em descobrir qual a
fração maior ou menor, proponha comparações que privilegiem a apropriação
das estratégias acima. A seguir, veja alguns exemplos:
• Comparar uma série de pares de frações nos quais uma delas seja menor
que 1 e a outra maior, com a intenção
de identificar a estratégia de apoiar-se
na relação com 1 e também estabelecer
os limites de seu alcance.
• Comparar uma série de frações que
tenha numerador 1 ( 12 , 14 , 18 , 15 etc.),
localizando-as na reta numérica, para
discutir com o grupo que, quanto maior
o denominador, menor o valor de cada
parte.
• Comparar uma série de frações que
tenha o numerador igual ao denominador menos 1 ( 12 , 34 , 78 etc.), localizando-as na reta numérica, para concluir
que como 18 é menor que 14 e que 12 ,
falta menos para 78 chegar a um inteiro
do que para 34 ou 12 .
Explorando vários exemplos desse
tipo, é possível descobrir uma regularidade: se duas frações diferentes têm
o numerador igual ao seu denominador
menos 1, é maior aquela que tem o numerador maior.
Sophia Borges de Jesus
EM Casa da Amizade
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2
10
3
2
1 1
2

3
15

ou 4 ou 10 etc.
20
50

1 2 ou 1 3 ou 1 10 etc.
6
20
4
ou 6 ou 24 ou 120 etc.
80
4
16

3
2

2 2
6

7
3

ou 14 ou 2 3 etc.
9
6

21
4

5 2
8

ou 5 3 ou 5 5 etc.
12
20

9 Para resolver problemas com frações
equivalentes, é possível que os alunos
façam uso, caso conheçam, do algoritmo convencional baseado na multiplicação ou divisão do numerador e do

denominador por um mesmo número.
A tarefa torna-se mais complexa quando os números estão escritos como a
soma de um inteiro e uma fração: nesse caso, podem optar por transformar
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10 A tarefa em jogo, nesta atividade,
permite que os alunos ampliem as possibilidades de analisar a relação entre
numerador e denominador em cada fração, ampliando a compreensão sobre
frações equivalentes.
• 52 O numerador corresponde a 2 vezes e meia o numerador. Com base
nessa análise, é possível identificar 2 12
como fração equivalente a 52 .
• 36 O numerador corresponde à metade
do denominador e o mesmo ocorre com
4
.
8
• 14
É o mesmo que 88 + 68 , ou 1 68 .
8

22
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No conjunto proposto de frações, há
uma formada por um inteiro e uma fração: 1 34 . Neste caso, é interessante
convidar os alunos a analisar se 68 é
equivalente a 34 . É provável que eles
percebam que se dividirmos numerador e denominador de 68 por 2 chegaremos a 34 , portanto as frações são
equivalentes. Caso isso não ocorra,
proponha a eles que façam essa operação junto com você.
• 74 É o mesmo que 44 + 34 , ou 1 34 .
Portanto, é equivalente a essa fração
.
e a 14
8

apenas a parte fracionária ou a parte
inteira mais a fracionária em uma única
fração e, então, obter frações equivalentes. Outra possibilidade é propor que
os alunos busquem frações equivalentes com o auxílio de uma calculadora.
Ao propor esta atividade, é interessante perguntar se alguém conhece
esse algoritmo e apresentá-lo ao restante do grupo com exemplos, combinando que, no momento da socialização
dos resultados, além de debater se as
respostas estão corretas, vocês vão
discutir como funciona cada estratégia
de resolução. Por exemplo: 18 é uma
fração tal que são necessárias 8 delas
para obter 1 inteiro; e para obter 12 são
necessárias 4 de 18 . Então, 48 e 12
são frações equivalentes.
também são
De outro modo, 74 e 14
8
equivalentes, porque 18 é a metade de
1
. Portanto, 14 é igual a 28 , de forma
4
que 74 é o mesmo que 14
etc.
8
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Fração com denominador
maior que 6.

Fração com denominador
menor que 6.

Fração com denominador
maior que 8.

Fração com denominador
menor que 8.

Fração com numerador
menor que 4.

Fração com numerador
maior que 4.

Fração com numerador
menor que 9.

Fração com numerador
maior que 9.

11 O objetivo aqui é retomar uma regularidade acerca das frações, já utilizada em
outros momentos desta sequência: se o
denominador é menor que o numerador,
a fração é maior que 1. Se o denominador é maior que o numerador, a fração é
menor que 1. Se julgar oportuno, sugira
que os alunos anotem frações menores
e maiores que 1 com os numeradores e
denominadores propostos na tabela antes de escrever a definição. Isso pode
contribuir para explicitar a regularidade.

É importante convidar os estudantes
a refletir sobre a quantidade de respostas possíveis, levando-os à conclusão
de que, quando se trata de completar
o denominador, para formar uma fração
maior que 1, há tantas possibilidades
quanto à quantidade de números (naturais) inferiores ao numerador, porque,
quando o numerador é igual ao denominador, se forma 1 inteiro. Por exemplo,
7
pode ser completado por 1, 2, 3, 4, 5
x
ou 6 para obter uma fração maior que 1.

Para formar uma fração menor que 1,
o denominador pode ser qualquer número maior que o numerador. Nesse caso,
é interessante apontar que as possibilidades de resposta são infinitas. Como é
comum que os alunos confundam infinito
com todos ou com qualquer número, trata-se de uma oportunidade para começar a aproximar-se desse conceito: para
a fração com denominador a completar
e numerador 6, por exemplo, ainda que
haja a solução seja qualquer número
maior que 6, nem todos os números levam a uma solução correta (como 1, 2,
3, 4 ou 5, além do próprio 6).
Da mesma forma, é interessante analisar o que acontece quando é preciso
completar o numerador: há infinitas soluções para escrever frações maiores
que 1 (com a mesma ressalva do caso
anterior) e uma quantidade finita – tantas
quanto os números menores que o denominador – para escrever uma fração menor que 1. Por exemplo, para 4x , anotando números maiores que 4 no numerador, garante-se que a fração seja maior
que 4 ; para que seja menor que 1, pode4
-se anotar apenas 1, 2 ou 3.
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4
5

10
4

5
3

14
5

20
7

1 2
6

4
5
1

9
4

14
6

12
8

7
5

5
3

12
8

10
4

14
5

2
6

7
5

9
4

14
6

12 Esta atividade permite pôr em discussão estratégias para localizar uma
fração entre dois números naturais.
Uma forma de fazer isso é compará-las
com números inteiros escritos na forma
de fração com o mesmo denominador.
, sabe-se que
Exemplo: para localizar 10
4
4
8
corresponde a 1, 4 é igual a 2 e
4

12
4

2 7
9

20
7
2

7
9

10

é o mesmo que 3. Assim, 4 é maior
que 2 e menor que 3. Outro caminho
é observar quantas vezes o 4 cabe em
10, ou fazer a divisão de 10 por 4: o
quociente inteiro equivale ao maior número inteiro do qual a fração é maior.
Embora não seja um procedimento esperado, é possível também dividir o nu-

merador pelo denominador e encontrar
uma anotação em forma decimal.
Caso note que alguns dos alunos
vêm apresentando dúvidas na comparação de frações, um encaminhamento
eficaz é localizar coletivamente algumas
das frações acima numa reta numérica
com 0, 1, 2 e 3 marcados, utilizando,
de forma compartilhada, a estratégia de
observar quantos números iguais ao denominador cabem no numerador:
• Se não cabe nenhum, a fração está
localizada entre 0 e 1.
• Se cabe uma vez apenas, e há alguma sobra, a fração está localizada entre 1 e 2.
• Se o denominador cabe 2 vezes e há
alguma sobra, a fração está localizada
entre 2 e 3.
3º BIMESTRE
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1

2

2

13 Aqui a ideia é retomar a estratégia utilizada na atividade 12 para favorecer que
os alunos ampliem sua compreensão, ao
fazer novas comparações.
• 92 está localizado entre os inteiros 4 e

3

3

4

7

8

5, porque cabe 4 vezes o denominador 2
no numerador 9, mas não chega a caber
5 vezes.
• 85 está localizado entre os inteiros 1 e
2, porque cabe 1 vez o denominador 5

pág. 19

Verificando quantas vezes o denominador cabe dentro do numerador. Se a divisão
do numerador pelo denominador for exata, a fração é igual ao quociente. Se houver
resto, a fração fica entre o quociente e o próximo número inteiro.

no numerador 8, mas não chega a caber
2 vezes.
• 10
está localizado entre os inteiros 2 e
4
3, porque cabe 2 vezes o denominador
4 no numerador 10, mas não chega a
caber 3 vezes.
• 26
está localizado entre os inteiros 3 e
7
4, porque cabe 3 vezes o denominador
7 no numerador 26, mas não chega a
caber 4 vezes.
• 38
está localizado entre os inteiros 7 e
5
8, porque cabe 7 vezes o denominador
5 no numerador 38, mas não chega a
caber 8 vezes.

14 É o momento de sistematizar a regularidade discutida nas atividades 12
e 13. Se houver dúvidas ao compor a
regra em conjunto, recupere o que foi
feito até aqui e registre no quadro para,
com base nisso, escrever a regra junto
com a turma. A resposta ao lado é uma
das possibilidades.
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15 O objetivo desta atividade é rever
uma regularidade já observada ao longo
desta sequência: é possível encontrar
uma fração equivalente multiplicando ou
dividindo numerador e denominador pelo
mesmo número. Fale sobre essa regularidade com os alunos, dando alguns
exemplos: 34 é equivalente a 68 , pois, se
multiplicamos o numerador e o denomi-

24

MATEMÁTICA - 5º ANO

nador de 34 por 2, encontramos 68 . E,
se dividimos numerador e denominador
de 68 por 2, chegamos a 34 .
Explique que, para resolver essa atividade, eles devem procurar identificar se
é possível dividir numerador e denominador de cada uma das frações da segunda coluna por um número para encontrar
uma das frações da primeira coluna. Po-

de-se também fazer coletivamente 35
,
50
perguntando que fração eles encontram
ao dividir ambos os números por 5. Depois que todos tiverem compreendido a
tarefa, peça que terminem a resolução
em duplas. Com uma calculadora, os alunos podem observar também que ao dividir o numerador pelo denominador chega-se à mesma representação decimal.
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x
, desde que o
13
x
numerador de
seja o dobro do numerador
26
x
de .
13
b) Quaisquer numerador e denominador da sea) Qualquer numerador de

40

gunda fração, desde que o numerador seja o
dobro do denominador.
c) Quaisquer numerador e denominador da segunda fração, desde que o denominador seja
equivalente a 1 vez e meia o numerador.

Os itens a) até d) possuem mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

16 O propósito desta atividade é sistematizar algumas relações que devem
ser respeitadas para encontrar frações
equivalentes. Para preencher as lacu-

d) Quaisquer frações equivalentes.

nas com a resposta correta, os alunos
devem observar de que maneira se relacionam os numeradores ou os denominadores de duas frações.

pág. 19

Procurando a versão mais simples das duas frações – aquela em que não é mais
possível dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Se a menor fração equivalente possível de duas frações diferentes for igual, trata-se de frações
equivalentes entre si.

17 Ao longo da sequência, foram discutidas estratégias para saber se duas
frações são equivalentes. Agora, é
hora de sistematizar um procedimento
tematizado nas atividades 15 e 16. A
resposta ao lado é uma possibilidade,
nem sempre a melhor.

Victor Hugo
EM Manuel Lisboa
3º BIMESTRE
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mais problemas com frações
pág. 20

tempo estimado
• Doze aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Aprofundem a compreensão dos diferentes significados associados aos
números racionais – parte-todo, quociente, medida, razão e operador multiplicativo.
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• Construam procedimentos de cálculo
adequados para resolver problemas envolvendo os números racionais.

conteúdo

• Resolução de problemas com frações
nos seguintes contextos: medida, razão
e operador multiplicativo.

Na primeira parte desta sequência
didática, apresentada no bimestre passado, foi dito que aprender sobre os
números racionais significa apropriar-se
de um conteúdo complexo: as frações
remetem a uma ampla gama de significados que estão imbricados uns com
os outros. Por isso, aprofundar-se em
seus contextos de uso – parte-todo,
medida, quociente, razão e operador
multiplicativo – permite que os alunos
construam, pouco a pouco, um conjunto amplo e sólido de relações que serão
retomadas e aprofundadas ao longo da
escolaridade.
Para dar continuidade a esse trabalho, você terá agora situações de resolução de problemas, construção de
procedimentos e análise de ideias matemáticas que possibilitam aos estudantes ampliar o conjunto de significados
associados às frações, incluindo medida, número e operador multiplicativo.
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2
5

Sim, porque foram pintadas 3 partes de 6, e 3 é equivalente a 1 .
6

1 Esta atividade retoma uma representação muito difundida de fração em que
uma figura geométrica, dividida por
igual, tem parte da sua área pintada.
O objetivo é se basear nessa forma de

2

representar frações para fazer dela um
conjunto de conhecimentos compartilhados pela turma, úteis para enfrentar os
desafios propostos nos problemas que
se seguem.

Como as figuras não foram pintadas
da forma usual, agrupando as partes
coloridas e as em branco, a própria
disposição da área marcada já convida
a uma primeira discussão. Por isso,
inicie o momento de socialização das
respostas com perguntas como estas:
• Quantas partes foram pintadas
em cada figura?
• Em quantas partes cada figura foi
dividida?
• Como poderíamos escrever essas
frações representadas pelas figuras dos itens a) e b)?
Com base nessas questões, já é
possível definir com clareza a resposta
do item a). Para terminar de responder
ao item b), pode-se retomar a ideia
de equivalência de frações, discutida
na sequência Comparação de frações
deste bimestre: como o numerador de
3
é metade do denominador, trata-se
6
de uma fração equivalente a 12 .
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Não. Estas são três opções.

2 Os alunos são apresentados aqui à
tarefa de reconstruir o inteiro sabendo
apenas o valor de uma parte. Há várias soluções possíveis, como apontamos nas respostas ao lado: qualquer
forma de construir uma figura formada
por quatro partes iguais à apresentada
no problema está correta. O objetivo
da atividade é justamente discutir essas várias possibilidades de respostas
certas e avançar na compreensão da
fração como medida.
3º BIMESTRE
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Esta atividade possui mais de uma possibilidade de resposta. Veja duas abaixo.

3 O objetivo desta atividade é colocar
em discussão o que é necessário levar
em consideração para dividir uma figura em partes a fim de representar uma
fração:

• As partes precisam ser iguais, representando cada uma a mesma proporção
da área do inteiro.
• A figura deve ser dividida no número de
partes correspondente ao denominador

da fração e deve ter pintada(s) a(s) parte(s) correspondente(s) ao numerador.
A atividade também permite problematizar a forma de divisão da figura,
que não precisa ser única. As medidas
escolhidas para os lados do retângulo
foram pensadas de forma a possibilitar,
facilmente, duas formas de divisão:
• O retângulo pode ser dividido em três
retângulos de 2 x 3 centímetros ou em
três retângulos de 1 x 9 centímetros.
Por isso, no momento da socialização,
convide os alunos a compartilhar o que
pensaram para fazer as divisões, como
utilizaram a régua para calcular as medidas das partes e como garantiram que
foi pintado 13 de cada figura (divisão em
três partes iguais).
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Apenas a divisão realizada por Pedro não representa 1 da figura, porque as
4

partes não são iguais (Pedro dividiu ao meio e depois dividiu uma metade em 3).
Assim, a parte pintada corresponde a 1 .
6

4 Esta atividade retoma a discussão iniciada na anterior e a problematiza discutindo quais formas são válidas para
representar 14 da figura: o modo de
divisão empregado por Luísa e Clara
respeita o critério de dividir o retângulo
em quatro partes iguais e pintar uma
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delas para representar 14 . Os modos
empregados por Francisco e Pedro, no
entanto, devem gerar dúvidas. Francisco pintou uma parte exatamente igual
à de Luísa, mas não marcou as outras
subdivisões. Por isso, vale discutir com
os alunos:

• Trata-se de 14 mesmo assim?
• Para pintar 14 exatamente como
Luísa, Francisco calculou como
ela para pensar que parte representa 14 ?
• Se dividirmos a parte em branco
do retângulo de Francisco em três
partes iguais, o retângulo de Francisco ficará igual ao de Luísa?
Essas questões ajudarão os estudantes a concluírem que, sim, no caso
de Francisco, trata-se de 14 do retângulo pintado e que a parte em branco corresponde a 34 . Portanto, é uma forma
de divisão correta. Em seguida, é preciso analisar como Pedro fez a divisão:
há quatro partes subdivididas, mas elas
não são iguais. Nesse caso, também,
vale a pena questionar:
• Se as partes não são iguais, podemos falar em partes de 14 ?
• 1 de um inteiro pode ser maior
4
que outro 14 desse mesmo inteiro?
Assim, você ajuda os alunos a concluírem que, neste caso, a divisão não
foi correta e as partes subdivididas não
são de 1 . Na verdade, trata-se de 12 e
4
três partes de 16 .

MAIS PROBLEMAS COM FRAÇÕES - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 22

Ambos estão corretos, já que tanto o quadrado de Luísa como o retângulo de
Francisco são formados por 8 triângulos que valem 1 cada um.
8

5 Agora é hora de analisar que o inteiro, neste caso, pode ser organizado de
diferentes maneiras, desde que cumpra a condição de equivaler a 8 vezes
a quantidade apresentada como 18 do
inteiro. É interessante, ao final da socialização das respostas, convidar os
alunos a encontrar outras maneiras de
formar um inteiro com 8 triângulos de

1
8

e listar no quadro todas as maneiras descobertas pela turma. Além do
quadrado e do retângulo, é possível inverter a orientação do retângulo, organizar na forma de degrau, cata-vento,
trapézio etc. Para favorecer essa exploração, você pode pedir que os alunos desenhem e recortem 8 triângulos
iguais e construam diferentes figuras.
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Sim, basta pintar 5 partes, já que todas equivalem a 1 .
8

6 O objetivo desta atividade é convidar
os alunos a avançar na análise sobre a
forma de divisão do retângulo. Como
este se encontra dividido em dois retângulos iguais e cada um está dividido
em quatro partes também iguais, basta traçar mais duas linhas partindo do
ponto médio de cada lado, de forma a
dividi-lo em oito partes, como na ilustração ao lado. Assim, fica claro que
todos os triângulos são iguais e que
cada parte é formada por triângulos
de 18 , portanto equivalendo a 14 do
retângulo menor e a 18 do retângulo

maior. Aproveite para copiar no quadro essa figura e compartilhar com os
alunos essas observações, para que
eles compreendam que a área de cada
retângulo menor equivale à área dos
triângulos, portanto cada parte vale
1
da figura inteira.
8
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3
8
1
4
1
8

7 Esta atividade segue com as reflexões propostas pelas anteriores, trazendo um nível maior de complexidade
que permite à turma avançar na compreensão sobre a relação entre frações
da área de uma figura. Para apoiar os
alunos nessa resolução, proponha a
comparação coletiva, usando régua, entre as partes de 14 dos quadrados apresentados como apoio. Pergunte:
• Há partes iguais entre o quadrado da questão e os quadrados divididos em 4 partes iguais? Os alunos devem apontar que o quadrado e
o triângulo maior do quadrado que eles
devem analisar são iguais às partes de
1
dos quadrados apresentados como
4
base de consulta. Assim, concluirão que
cada um (quadrado e triângulo maior)
representa 14 . Ainda que tenham formas diferentes entre si, proponha que
descubram quanto valem o triângulo
menor e o trapézio.
É importante que você circule entre
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1
4

os grupos e problematize:
• Quanto vale a medida do triângulo menor em relação à do triângulo
maior? Diga que podem usar a régua e
fazer experiências nas figuras, traçando novas retas e subdivisões.
Caso tenham dificuldades, pergunte:
• Traçando na figura uma diagonal no quadrado menor a partir
do vértice no centro do quadrado
maior, obtém-se um triângulo como
o maior, mas formado por 2 triângulos menores? Com isso, os alunos
devem concluir que o triângulo menor
tem metade do tamanho do triângulo
maior e, portanto, vale 18 (já que 18 +
1
= 14 ).
8
No momento de proceder à análise
do trapézio, questione:
• Ele pode ser considerado como
um quadrado mais um triângulo
menor? Com esse raciocínio, eles devem chegar ao valor do trapézio, que é
1
+ 18 ou 28 + 18 . Portanto, 38 .
4

MAIS PROBLEMAS COM FRAÇÕES - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 24

O tamanho da linha é 40 centímetros.

8 O que está em jogo é uma ideia central para a compreensão do conceito
de frações: um inteiro é formado pelo
número de partes indicado no denominador da fração. Portanto, o tamanho
da linha inteira é 5 vezes o tamanho da
linha apresentada, que vale 15 da linha

inteira. Se 15 vale 8 centímetros (essa
é a medida da reta no Caderno do aluno), a linha inteira vale 5 x 8 centímetros, ou 40 centímetros. É importante,
na socialização das respostas, dar espaço para que os alunos falem como
chegaram à medida da linha.
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5 cm = 1
2

2,5 cm = 1
4

2,5 cm = 2
8
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1
4

3
4

9 Esta atividade retoma, de outra forma,
a ideia posta em jogo na anterior: a reta
agora representa um inteiro e é preciso
dividi-la nas frações indicadas no enunciado ( 12 , 14 e 28 ). Ao propor a atividade aos alunos, é importante lembrá-los
de usar a régua para identificar a medida
que corresponde a um inteiro e calcular
o valor das subdivisões.

10 Ao apresentar esta atividade, observe, junto com os alunos, em quantas partes está dividida a reta numérica entre
0 e 1. Em seguida, explique que devem
anotar 14 e 34 abaixo das divisões correspondentes. Quando todos já tiverem
respondido, proponha que compartilhem
como fizeram para ter certeza.

pág. 24
2

2
6

11 Além de prosseguir com o percurso de reflexão, esta atividade apresenta um desafio maior: para resolvê-la é
preciso coordenar a divisão em terços

2
3

e em sextos. Por isso, é interessante
explorar a reta no coletivo, observando
em quantas partes iguais está dividida a
reta entre 0 e 1 e retomar o enunciado:

os estudantes devem marcar 23 e 6
nela. Quando todos já tiverem respondido, peça que compartilhem como fizeram para responder, problematizando
essa conversa com perguntas como:
• 2 equivale a quantos terços?
6
• Daria para responder a esta atividade se a reta estivesse dividida
em três segmentos iguais? Por quê?
3º BIMESTRE
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0

1
4

3
4

1

12 Aqui há um nível maior de complexidade que nas reflexões apresentadas nas
atividades 10 e 11. Agora é preciso que
os alunos façam as divisões internas no
segmento. Para apoiá-los nessa tarefa,
analise coletivamente as características
do segmento de reta: peça que meçam
a distância entre os números 0, 1 e 2 na
reta. Eles vão observar que tanto entre 0
e 1 quanto entre 1 e 2 há 4 centímetros
de distância (medidas relativas à repre-

2

5
4

sentação da reta no Caderno do aluno).
Em seguida, proponha que pensem
em como dividir cada trecho correspondente a um inteiro em partes de 14
e organizem a reta na dupla. Comente
que retomar a atividade 10 pode ajudar.
Quando todos já tiverem respondido,
proponha que compartilhem como fizeram para responder, problematizando
essa conversa com perguntas:
• Quantas partes deve ter o segmen-

to entre 0 e 1? E entre 1 e 2?
• Como vocês fizeram para saber
onde marcar 54 ?
• A fração 54 vem antes ou depois
de 1? Por quê?
À medida que constroem coletivamente as respostas, algumas regularidades
sobre frações ficam evidentes. Como
são frações de denominador 4, todos os
trechos equivalentes a um inteiro devem
ser divididos em 4 partes iguais, valendo
1
cada uma. Frações em que o denomi4
nador cabe 1 vez dentro do numerador e
sobra algo estão localizadas entre 1 e 2
inteiros (esse ponto é mais bem explorado na sequência Comparação de frações
deste bimestre). Como 54 equivale a 44
+ 14 , ele está localizado na primeira
marca após o 1.
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• 2 +
6
5

15
4

13
6

13
2

13 A tarefa é transformar os inteiros das
expressões fracionárias em frações com
o mesmo denominador da parte fracionária, retomando o conhecimento de como
escrever inteiros na forma de frações:

• 3+
+

3
4

3
4

, ou

1
2
2
2
+
2
2

ou

•1+

é equivalente a
15
.
4

•6+

é equivalente a

+

+

2
2

+

13
.
6

1
2

, ou

4
4

+

4
4

+

4
4

2
2

+

2
2

+

2
2

13
.
2

1
6
1
5

é equivalente a
é equivalente a

6
6

5
5

+

+

1
5

6
6

+

, ou

1
6

,

6
5

.

Caso note que os alunos tenham dúvidas para transformar as expressões
fracionárias em frações, apresente
novas propostas de mudança como essas, discutindo a solução no coletivo.
Além disso, retome a sequência Comparação de frações, que sistematiza
esse procedimento.
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2
•
1

2
5

14 O caminho esperado aqui é o inverso
do adotado na atividade 13: identificar a
parte inteira de cada fração e separá-la,
anotando-a na forma de uma expressão
fracionária. Assim:
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2

3
1
ou 2
6
2

6

1
3

•

5
4

é equivalente a

4
4

+

1
4

, ou 1

1
4

.

•

7
5

é equivalente a

5
5

+

2
5

, ou 1

2
5

.

• 15
é equivalente a
6

6
6

+

6
6

+

3
6

, ou

3
6

ou ainda 2

1
2

.

19
é equivalente a 33
3
3
+ 33 + 13 , ou 6 13 .
3

+

3
3

+

3
3

+

3
3

+

Da mesma forma que na atividade
anterior, em caso de dúvidas, vale retomar as regularidades discutidas e registradas na sequência Comparação de
frações, que tematiza esse processo de
identificar a parte inteira de uma fração
maior que 1.
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8,00

15 A proposta, nesta atividade, é apoiar-se nas relações entre numerador e denominador das frações para identificar
qual o valor de uma parte e, com base

4,00

2,00

6,00

nisso, encontrar os outros valores pedidos. Na tabela, 2 inteiros correspondem
a R$ 16,00, portanto, 1 inteiro é metade
desse valor, isto é, R$ 8,00. Assim, 12

quilo de queijo é a metade de 1 inteiro:
R$ 4,00. Para encontrar o valor de 14 ,
os alunos podem considerar que 12 equivale a 24 e, logo, encontrar a metade
desse valor (R$ 2,00). Com base no valor de 14 , é possível achar o de 34 , multiplicando R$ 2,00 por 3, para chegar a
R$ 6,00.
Na hora da sistematização, detenha-se sobre essas relações e, caso note
que os alunos têm dúvidas, proponha no
coletivo outras frações e discuta o passo a passo de como definir seu valor.
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1,00

16 Esta atividade dá prosseguimento
à discussão iniciada anteriormente,
com a diferença de que aqui o aluno

2,00

3,00

4,00

deve procurar construir sozinho um
percurso de solução.
Sabendo o valor de 1 , ele deve en8

contrar o de 14 , 12 , 34 e 1, apoiando-se
na relação de proporcionalidade entre
as frações: 14 equivale a 28 , então é
preciso multiplicar R$ 0,50 por 2. Se
1
é equivalente a 24 ou 48 , ou se mul2
tiplica R$ 0,50 por 4 ou se encontra o
dobro do valor de 14 , que é R$ 2,00.
Para achar 34 pode-se multiplicar
o valor de 14 por 3. E, para achar um
inteiro, basta dobrar o valor de 12 , chegando a R$ 4,00.

pág. 25
17 A chave para resolver esta atividade é encontrar o valor correspondente
a 23 de 3 centímetros. O cálculo é propositalmente simples – trata-se de encontrar o valor de 13 de 3 centímetros
e dobrá-lo para achar 23 – já que o que
se quer aqui é debater essa relação de
proporcionalidade.
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18 Assim como na atividade anterior,
a chave aqui está em encontrar o valor
correspondente a 14 de 2 centímetros
e de 4 centímetros, os lados do retângulo original.
Caso note que alguns dos alunos
têm dúvidas para resolver esta atividade e a anterior, proponha novas construções como essas.
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construção de triângulos
pág. 26

• Construção de triângulos com base na
medida dos três lados.
• Uso de instrumentos para o traçado de
triângulos – régua, transferidor e compasso.
• Análise e comparação de triângulos.

tempo estimado
• Dez aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Ampliem os conhecimentos sobre os
triângulos, apropriando-se de critérios
para sua classificação e desenvolvendo procedimentos de construção
dessas figuras ao usar instrumentos
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de desenho geométrico, como régua,
compasso e transferidor.

conteúdos

• Critérios para classificação de triângulos.
• Construção de triângulos com base na
medida de um lado e dos ângulos a ele
adjacentes.

Apropriar-se de procedimentos para
a construção de triângulos pode contextualizar situações de análise de suas
características e de compreensão das
relações entre lados e ângulos dessa
figura geométrica. O objetivo desta sequência didática é proporcionar aos alunos situações de aprendizagem em que
a construção de triângulos esteja aliada
à compreensão de suas características.
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Ler uma definição matemática pode
ser algo complexo para os alunos. Por
isso, explore o texto e o triângulo que
o exemplifica. Um bom caminho é ler e
discutir trecho por trecho, traduzindo
para uma linguagem próxima à dos estudantes. Perguntas como as seguintes
podem ajudar:
• Diz aqui que “triângulo é uma figura geométrica...” Alguém sabe o que
é uma figura geométrica? Eles podem
responder que é uma figura formada por
linhas, uma figura que a Matemática estuda, uma figura como triângulo, quadrado, retângulo.
O importante é trocar ideias e avançar
na direção certa da leitura:
• Bom, então vamos continuar. Diz
aqui que o triângulo é delimitado por
três segmentos de reta que não coincidem entre si. O que será que isso
quer dizer? Vamos olhar esse triângulo que vem como exemplo? Como
ele é formado?
Com uma conversa como essa,
você ajuda a turma a entrar no tema
da sequência.
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A

B

C

Esta questão possui mais de
uma possibilidade de resposta.

C

B

C

A
B

A

1 Existem muitas possibilidades de
construir um triângulo com um lado de
5 centímetros e outro de 3. Aqui estão
algumas opções. Um dos principais
propósitos desta atividade é que os alunos retomem as experiências de construção de figuras geométricas – ou que
se iniciem nessa construção. O triângulo dado como exemplo no quadro conceito com a definição de triângulo pode
ajudar em caso de dúvida.
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Não, os triângulos não são todos iguais.

2 Esta atividade permite discutir que
informações são necessárias para
construir um triângulo com exatidão. É
importante lembrar que há muitos triângulos possíveis porque não foi informado o tamanho do terceiro lado (nem os
ângulos internos). Peça que cada um
diga quanto mede o terceiro lado do
triângulo que produziu.
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É preciso saber as medidas dos três lados e também dos ângulos internos.

3 Os alunos provavelmente vão apontar
que, se soubessem o valor do lado AC,
seria possível construir o mesmo triângulo. Uma boa pedida é problematizar
o papel dos ângulos: se soubessem o
valor deles apenas e a medida de dois
lados seria possível que construíssem
um mesmo triângulo? Diga a eles que
vão testar essa hipótese ao longo da
sequência.
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É importante explorar esses triângulos junto com os alunos, construindo-os
no quadro e examinando, com ajuda da
régua, do compasso e do transferidor,
as características que os definem. Se
possível, peça que os estudantes construam os triângulos utilizando softwares geométricos como o GeoGebra,
software livre de Geometria Dinâmica
disponível para download em http://
www.geogebra.org/.
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4 Espera-se, com esta atividade, que
os estudantes se apropriem de um
procedimento para construir triângulos
usando régua e compasso. Sugira uma
leitura conjunta dos passos para tirar
dúvidas – além disso, caso haja necessidade, você pode construir o triângulo
no quadro, junto com a turma. Quando
todos começarem suas construções,
é importante ajudá-los a abrir o compasso, medir os segmentos na reta e
traçar os semicírculos para encontrar o
terceiro vértice do triângulo.
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a)

c)

b)

d)

5 A ideia aqui é exercitar o procedimento apresentado na atividade anterior. É
importante orientar os alunos a alternar
na dupla as funções de quem orienta e
quem executa o desenho, de forma que
cada um seja responsável por desenhar
2 triângulos. Na socialização das produções, incentive-os a contar como fizeram e que dúvidas tiveram.

Gabriel Santos Braga
EM Casa da Amizade
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a)

b)

6 A intenção aqui é garantir que os alunos se apropriem de um procedimento
para construir triângulos usando régua
e compasso. Vale a pena sugerir uma
leitura conjunta dos passos para tirar
dúvidas – caso haja necessidade, você
pode construir no quadro o triângulo
dado como exemplo. Quando todos
começarem suas construções, é importante ajudá-los a usar o transferidor,
fazer coincidir o ponto médio com o
vértice em questão e marcar o ponto
pelo qual passa o segmento de reta que
formará o segundo ou o terceiro lados
do triângulo. Além disso, é importante
orientar os estudantes a alternar na dupla as funções de quem orienta e quem
executa o desenho, de forma que cada
um seja responsável por desenhar um
triângulo. Se for possível usar os computadores da escola, proponha essas
mesmas construções no site GeoGebra
e discuta com os estudantes a diferença entre usar um e outro recurso.
3º BIMESTRE
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Triângulo equilátero.

Triângulo retângulo

Triângulo obtusângulo

e isósceles.

e isósceles.

Triângulo acutângulo

Triângulo retângulo

Triângulo acutângulo

e escaleno.

e escaleno.

e isósceles.

7 Esta atividade propõe que os alunos
usem o procedimento de medir lados
com a régua e usar o transferidor para
medir os ângulos e analisar triângulos. Na socialização das produções,
não deixe de conversar sobre as duas
classificações possíveis – segundo os
lados e segundo os ângulos.

pág. 33

F
V
V
F

8 Aqui o objetivo é colocar em discussão algumas regularidades dos triângulos: a soma das medidas dos ângulos

internos é igual a 180 graus (e, no caso
de um triângulo equilátero, cada um
desses ângulos vale 60 graus) e trata-

-se de uma figura formada por três lados em que a soma de dois lados consecutivos deve, necessariamente, ser
maior que o valor do lado restante – senão, teríamos linhas sobrepostas. Mas,
para que seus alunos possam explorar
essas regularidades, é importante propor que eles construam os triângulos
apresentados nos itens e os explorem
com régua e transferidor para ver se
cada afirmação é verdadeira ou falsa.

pág. 33

a) A afirmação é falsa, pois a soma dos ângulos internos de um triângulo é
180º, e 90º mais 110º dá 200º.
b) A afirmação é verdadeira, pois o fato de todos os lados serem iguais exige
que o ângulo entre eles também seja.
c) A afirmação é verdadeira, como foi visto na atividade 1.
d) A afirmação é falsa porque os lados com 2 e 3 centímetros, somados, têm
a mesma medida do terceiro lado (5 centímetros). As duas linhas menores
ficariam em cima da de 5 centímetros.
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9 Esta atividade permite que os alunos
sistematizem saberes que circularam
ao longo da sequência. Detenha-se na
troca de ideias, consulte o quadro da
página 36 deste caderno e proponha
a construção de novos triângulos para
tirar dúvidas.

cálculo de área e perímetro
pág. 34

conteúdos

• Perímetro de figuras retilíneas.
• Área de figuras retilíneas.
• Relações entre área e perímetro de
figuras retilíneas.

tempo estimado
• Seis aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Construam conhecimentos sobre a
ideia de área e elaborem estratégias
para solucionar problemas em que o
cálculo da área esteja envolvido.

• Investiguem as relações entre área e
perímetro de figuras retilíneas e, com
isso, retomem e aprofundem os conhecimentos de que dispõem sobre a ideia
de perímetro, já discutida em uma sequência didática do bimestre anterior.

Muitas vezes, no trabalho escolar
com o cálculo da área de figuras retilíneas, explora-se a técnica para obter
essa medida de forma isolada, com
base na mecanização de um procedimento. Com isso, perde-se a oportunidade de compreender as relações
existentes entre as características das
figuras, o perímetro e a área. Por isso,
investir na riqueza de relações que os
alunos podem estabelecer entre conceitos, procedimentos e situações proporciona condições para um melhor
aprendizado, além de permitir que eles
planejem e verifiquem caminhos para resolver problemas desse tipo.
Esta sequência didática tem relação
direta com a que discutiu o conceito de
perímetro e procedimentos para seu
cálculo, no segundo bimestre. Por isso,
é interessante explicar aos alunos que
aquele conteúdo vai ser aprofundado
aqui e fazer uma retomada, junto com
eles, das principais ideias já discutidas.
3º BIMESTRE
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Neste jogo, os alunos devem construir figuras para aprender as relações
entre perímetro e área. A medida de
área – embora não mencionada dessa
forma – é dada a cada rodada, já que a
carta sorteada informa a quantidade de
quadradinhos de 1 centímetro de lado
(os azulejos) a ser usada na construção
do pátio. Mas o perímetro do pátio montado por cada equipe é o elemento que
decide qual equipe pontua na rodada.
Por isso, os alunos precisam, intencionalmente, construir pátios com o maior
perímetro possível.
Um problema que se coloca imediatamente é antecipar quais lados do quadrado (azulejo) contarão no momento
de calcular o perímetro. Antecipar quais
figuras podem ter o maior contorno (perímetro) vai ajudar a turma a sistematizar
conhecimentos que começaram a ser
discutidos no bimestre anterior, criando
condições para investigar as relações
entre perímetro e área.
Ao mesmo tempo, participar de situações em que se experimentam diferentes configurações de figura com o
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mesmo número de quadradinhos de 1
centímetro de lado, isto é, com a mesma área, dará condições aos alunos de
construir o conceito de área ao longo do
trabalho.
Leia as regras do jogo e, antes de
deixar que os estudantes façam a primeira rodada, proponha uma simulação
em que os pátios sejam montados no

quadro, com a participação de todos. A
realização de uma ou mais partidas coletivas permite que eles se deparem com
dificuldades muito similares àquelas que
terão ao jogar em duplas, discutindo e
compartilhando as melhores soluções.
Se você quiser, pode colar os quadradinhos em cartolina ou papel cartonado
para que o jogo fique mais resistente.
Rogerio Borges Cerqueira Filho
EM Juiz Oscar Mesquita
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1 As respostas, obviamente, dependem das cartas sorteadas ao longo do
jogo. É importante que, após essas duas
partidas iniciais, você proponha uma
conversa coletiva em que os alunos analisem procedimentos e estratégias utilizados para construir os pátios a cada
rodada e discutam as rodadas que pareceram mais fáceis e mais difíceis.

É possível que eles identifiquem e
compartilhem uma estratégia que lhes
permite ganhar sempre, ao formar pátios com o maior perímetro possível,
qualquer que seja a área sorteada:
construir pátios lineares com a largura
de 1 azulejo e o comprimento equivalente ao número sorteado.
Nesse caso, em vez de validar ime-

diatamente a estratégia, é interessante
convidar outras duplas (que não a tenham utilizado) para testá-la na atividade 3. Na socialização dos resultados,
compartilhe as conclusões.
Assim, todos os estudantes terão a
oportunidade de experimentar e apropriar-se de uma boa estratégia para o
Jogo dos pátios.

desenhos formados. Isso permite retomar momentos do jogo e leva todos a
pensar juntos na mesma situação, discutindo e compartilhando as melhores
soluções.

Para isso, você pode, no momento
da socialização, perguntar qual dupla
sorteou uma determinada carta para
formar o pátio e convidar os alunos a
discutir coletivamente como obter o
maior perímetro possível e com isso
pontuar no jogo. Caso note dificuldade
de algum aluno na hora de passar para
a malha quadriculada, oriente-o a montar outros pátios e fazer a transposição
para o desenho, acompanhando-o nas
ações envolvidas nessa tarefa.

pág. 36

2 Agora que os alunos já se apropriaram do funcionamento do jogo e experimentaram várias combinações de
azulejos para formar os pátios, é hora
de registrar na malha quadriculada os
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Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Veja algumas delas na malha
quadriculada, à esquerda.

3 No item a), o aluno provavelmente
responderá que não, se montar os pátios livremente. Mas, se utilizar como
critério a estratégia de montar pátios lineares, responderá que sim, pois nesse
tipo de pátio a área se mantém a mesma para um mesmo valor de perímetro.
Assim, é muito importante dar espaço,
na socialização, para discutir os resultados encontrados. O mais importante
é que “é possível” haver pátios com o
mesmo perímetro, mas área diferente.
Como todos os alunos vão se defrontar com essa questão ao mesmo
tempo, a tarefa constitui-se num campo
fértil para a troca de ideias e a sistematização dessa relação entre perímetro
e área. Por isso, é importante reservar
tempo suficiente para que todos compartilhem suas figuras e conversem
sobre como responderam ao item a),
convidando-os a formular o que descobriram na forma de uma regularidade
na relação entre essas duas medidas.
Algo como “duas figuras com o mesmo
perímetro podem ter áreas diferentes”.

Não.

Renan Cerqueira Oliveira
EM Casa da Amizade

44

MATEMÁTICA - 5º ANO

CÁLCULO DE ÁREA E PERÍMETRO - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 38
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Veja algumas delas na malha
quadriculada, à esquerda.

4 Esta atividade dialoga com a anterior
e convida os alunos a refletir sobre outro aspecto das relações entre figura e
área: é possível que duas ou mais figuras tenham a mesma medida de área,
mas perímetro diferente. Reserve um
momento para compartilhar as figuras e
convide o grupo a formular suas descobertas na forma de outra regularidade
na relação entre essas duas medidas.
Algo como “duas figuras com a mesma
área podem ter perímetros diferentes”.

pág. 38

É preciso contar quantos lados de azulejo fazem parte do contorno da figura.
A quantidade de lados corresponde ao perímetro da figura.

É preciso calcular quantos azulejos fazem parte da figura. A quantidade de
azulejos corresponde à área da figura.

5 O propósito desta atividade é ajudar
os alunos a estabelecer relações entre
o jogo e os procedimentos mais generalizáveis de medição de perímetro e
área. Vale a pena discutir cada definição
com a turma, problematizando como a

experiência do jogo pode ajudar a pensar em outras situações de medida de
perímetro e de área. Por exemplo:
• Se perímetro é a medida do contorno de uma figura, como fazíamos no jogo para medir o períme-

tro do pátio que cada dupla havia
montado? Contando o lado dos azulejos que fazia parte do contorno externo
dos pátios.
• Se área é a medida da superfície
de uma figura, que unidade de medida de área tínhamos no jogo? O
azulejo.
• Quando se sorteava uma carta
com a quantidade de azulejos do
pátio, isso já informava a área dele?
Sim, porque segundo a regra os azulejos deviam ser colocados um ao lado
do outro sem se sobrepor nem deixar
espaços livres.
3º BIMESTRE
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São necessários 28 quadrados de grama.

A área do terreno que a escola deseja cobrir de grama é formada por
28 quadrados com 1 metro de lado, o que dá 28 metros quadrados.

pág. 39

Sim. As duas figuras têm a mesma área, porque o que se tirou de um dos lados da figura B foi acrescentado do outro. No entanto, os perímetros são diferentes: a figura B tem dois lados iguais aos da figura A e outros lados maiores.

7 É hora de retomar e exemplificar
uma questão que os alunos já haviam
examinado na atividade 5. Você deve
avaliar se todos se apropriaram dessa
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relação entre perímetro e área: figuras
com a mesma área podem ter perímetros diferentes.

6 Esta atividade faz a passagem entre
unidades de medida não convencionais
– como os azulejos do jogo – para unidades de medida convencionais, como
o metro quadrado. Neste momento,
sua intervenção é fundamental. No
item c), após os alunos apontarem que
a medida da área é de 28 quadrados
com 1 metro de lado, é importante informar que um quadrado com 1 metro
de lado é chamado de metro quadrado
e estabelecer relações com outras unidades de medida. Pergunte:
• Acabamos de ver que um quadrado com 1 metro de lado é uma unidade de medida que chamamos de
metro quadrado. Como será o quadrado que representa 1 centímetro
quadrado? Com 1 centímetro de lado.
• E o que representa 1 quilômetro
quadrado? Um quadrado com 1 quilômetro de lado.
Vale anotar essas informações em
um cartaz e afixá-lo na parede da sala
para que os alunos possam consultar
sempre que necessário.
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Sim. As duas figuras têm o mesmo perímetro, porque o recorte para dentro na
segunda figura mantém a medida do que se tirou dos lados do retângulo original.
No entanto, as áreas são diferentes, porque a área da figura B é menor que a da A.
Ela tem um pedaço a menos.

8 A proposta aqui é retomar e exemplificar uma questão que os alunos já
haviam examinado na atividade 4. Cabe
a você avaliar se todos se apropriaram
dessa relação entre perímetro e área:
figuras com o mesmo perímetro podem ter áreas diferentes.

pág. 40

9 O objetivo agora é sistematizar as
relações entre perímetro e área observadas ao longo da sequência didática.
Por isso, é importante dedicar tempo à
socialização das respostas e certificar-se de que não restaram dúvidas. Caso
observe que alguns estudantes apresentam dificuldades em responder aos
itens a) e b), proponha novas atividades
nos moldes da 4 e da 5 e retome as
questões apresentadas aqui.
3º BIMESTRE
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mapas e croquis
pág. 41

• Análise e produção de legendas para
interpretação de mapas.

tempo estimado
• Seis aulas.

introdução
com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Ampliem os conhecimentos sobre a
representação do espaço na forma de
mapas e croquis, apropriando-se de
critérios para sua produção, como o
uso da escala (em mapas) e de pontos
de referência (em croquis).
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• Reflitam sobre elementos do tratamento da informação, como o uso de
legendas.

conteúdos

• Representação do espaço na forma
de mapas e croquis.
• Aproximação do conceito de escala.

Esta sequência didática contextualiza situações de análise e produção de
representações do espaço na forma de
mapas e croquis, problematizando razões pelas quais se escolhe representálo de forma precisa – mapas – ou aproximada – croquis – e os elementos que
conferem legibilidade a essas formas de
representação: o uso de escala, os pontos cardeais e a legenda na produção
de mapas e a presença de pontos de
referência no caso de croquis.

MAPAS E CROQUIS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 42

Thainara de Jesus Araujo
EM João Pedro dos Santos
3º BIMESTRE
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Na BA-142 são percorridos 50,1 quilômetros, como mostra o esquema do
trajeto entre Salvador e o Parque Nacional da Chapada Diamantina.

Sim, o trajeto passa pela cidade de Feira de Santana, como mostra o mapa
do trajeto entre Salvador e o Parque Nacional da Chapada Diamantina.

No esquema, isso só é possível quando termina o trecho percorrido em uma estrada e inicia-se o trecho a ser percorrido em outra. No mapa, veem-se vários
cruzamentos de estradas, mesmo as que não são utilizadas no percurso.

O mapa permite conhecer mais detalhadamente a região percorrida e mostra por
quais cidades o caminho passa.
O esquema permite acessar rapidamente informações necessárias ao motorista,
como quais estradas percorrer, quantos quilômetros serão percorridos em cada
uma e em qual sentido seguir.

1 Esta atividade inicia o percurso de
discussão, análise e produção de representações do espaço, proposto nesta
sequência.
Muitas vezes, é necessária uma representação detalhada da realidade
para marcar, por exemplo, o território

Atila Gabriel Ramos
EM João Pedro dos Santos
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de um país, estado, município, região
ou área preservada; e para estudar os
recursos hídricos ou a topografia de
uma região etc. Nesses casos, usamos
mapas, em que cada traço desenhado
é fruto de uma medição precisa da forma como aquele espaço é no mundo

real. Em outras ocasiões, recortamos
apenas alguns aspectos da realidade
para colocá-los em evidência, como é o
caso do esquema representando o trajeto entre Salvador e o Parque Nacional
da Chapada Diamantina, apresentado
nesta atividade. Nele são informados
apenas a ordem das estradas a percorrer, o sentido a seguir, quando isso se
faz necessário, e a quilometragem de
cada trecho. Trata-se de uma orientação geral para o motorista. E também
é possível apresentar o espaço de maneira aproximada, usando pontos de
referência para orientação, na forma de
croquis, como veremos nesta sequência, a partir da atividade 6.
O objetivo aqui é discutir com os alunos características, vantagens e desvantagens de consultar um mapa ou um
esquema de percurso, numa viagem
fictícia à Chapada Diamantina. Algumas
informações são acessadas mais facilmente no esquema, outras estão disponíveis apenas no mapa.
O estudo do espaço, em Matemática,
é uma ocasião propícia para promover
um trabalho interdisciplinar, principalmente com Geografia, e aprofundar-se
no estudo dos mapas e de realidades e
espaços representados por eles. Com
relação ao estudo do espaço, também
é preciso destacar o uso que se faz
atualmente do GPS e de ferramentas
como o Google Maps para orientar-se
em trajetos. Se a escola contar com esses recursos, explore-os no laboratório
de informática.
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2 O objetivo desta atividade é problematizar um conjunto de informações – localizadas na coluna à direita deste mapa
– que nem sempre são observadas pelos
alunos quando olham um material desse

tipo pela primeira vez, mas que são fundamentais para sua interpretação: a legenda, a escala, a localização da área retratada num contexto maior, a instituição
responsável e a época de realização.
3º BIMESTRE
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A área que o parque ocupa no estado da Bahia.

Informar o que significam as linhas (rios, trilhas e estradas), os pontos (cidades, vilas e povoados) e as cores de preenchimento utilizadas no mapa (a área do Parque
Nacional da Chapada Diamantina e áreas atingidas por incêndios).

O mapa foi elaborado pelo Parna Chapada Diamantina (Parna é uma sigla para
parque nacional), em novembro de 2015. As informações são importantes, pois
trata-se de um mapa oficial de uma área de preservação ambiental e que mostra a
época em que ocorreram os incêndios.

Significa que cada centímetro do mapa equivale a 400.000 centímetros da realidade (ou 1 centímetro = 4.000 metros ou, ainda, 1 centímetro = 4 quilômetros).

Como é possível que muitos estudantes não estejam familiarizados com a
leitura de mapas, a proposta é realizar
a atividade coletivamente. Para começar,
solicite que, em duplas, todos leiam as
perguntas e façam uma primeira busca
de respostas – esse olhar inicial é uma
forma de dar tempo e espaço para que
eles retomem saberes anteriores, levantem hipóteses e pensem em respostas
possíveis, participando de forma mais
ativa do momento de discussão e busca
coletiva de respostas. A primeira pergunta trata da interpretação de um pequeno
mapa da Bahia com uma área verde pintada ao centro. Questione:
• Você reconhece esse mapa?
• O que o mapa da Bahia faz ao lado
do mapa do Parque Nacional da Chapada Diamantina?
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Peça que comparem o formato da
área verde pintada no centro do mapa
da Bahia com o contorno do território do
parque, de forma a ajudá-los a concluir
que o propósito desse mapa é informar
a localização do parque da Chapada Diamantina dentro do estado da Bahia.
A segunda pergunta convida a investigar o sentido da legenda: procurar no
mapa linhas azuis que tratam de aspectos da hidrografia, como rios, córregos
etc. Em seguida, problematize:
• Onde estão as trilhas, as estradas
de terra e as estradas asfaltadas?
Vale observar que as trilhas se encontram principalmente dentro do parque e
que as estradas de terra e asfaltadas se
encontram fora da área do parque.
• Há uma intencionalidade em relação a isso? É uma medida que co-

labora com a preservação das espécies animais e vegetais do parque.
Cidades, vilas e povoados são representados como pontinhos no mapa, e talvez seja mais difícil identificá-los pela cor.
Por isso, é importante que você explique
que as cidades têm os nomes escritos
em maiúsculas e vilas e povoados têm
seus nomes escritos em maiúsculas e minúsculas, em letras de tamanho menor. O
último item a observar na legenda é o significado que as cores verde e vermelho
adquirem neste mapa: a área pintada de
verde representa o parque e os trechos
pintados de vermelho, as regiões afetadas por incêndios.
A terceira pergunta refere-se à autoria
e à data de elaboração do mapa, bem
como à importância dessas informações:
elas são fáceis de localizar e sua relevância se deve ao fato de este ser um mapa
produzido pela equipe responsável pelo
parque. Portanto, pode-se supor que há
um cuidado em oferecer informações
confiáveis e bem detalhadas, já que se
trata de uma equipe de pessoas cujo
trabalho envolve a preservação daquele
espaço. A data é importante para verificar o impacto dos incêndios em uma
determinada época – novembro de 2015
–, poder comparar com o observado em
anos anteriores e antecipar medidas para
evitar incêndios em anos seguintes.
A última pergunta é sobre o significado de escala. Nesse caso, não basta a
informação 1:400.000. É preciso levar
em consideração o conceito de escala.
Para ajudar os alunos nesta tarefa, leia
com eles o texto que explica que 1:10
indica uma escala em que o espaço real
é 10 vezes maior que o representado no
mapa. Assim, 1 centímetro no mapa equivale a 10 centímetros na realidade. No
mapa da Chapada, 1 centímetro equivale
a 400.000 centímetros, ou seja, 4 quilômetros. É importante ressaltar que, embora o objetivo desta sequência não seja
propor um estudo aprofundado sobre o
conceito de escala, consultar a definição
fornece aos alunos elementos para compreender a informação numérica fornecida pelo mapa.
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para que todos contribuam no momento
da socialização das respostas e também
de avaliar em conjunto se foi fácil ou difícil encontrar as informações. Caso os
estudantes tenham encontrado dificuldades, vale procurar outras informações,
apoiando mais de perto as duplas que
mostrarem mais dúvidas.

Algumas novas perguntas que podem
ser feitas:
• Quantos incêndios ocorreram em
áreas totalmente internas ao parque?
Três incêndios.
• Quantos ocorreram do lado de fora
do parque? Dois incêndios.
• Observe o mapa. Há um caminho
por trilha entre a cidade de Andaraí
e a Vila de Guiné? Sim, há um caminho
por trilha.
• Observe o mapa. Há uma estrada
asfaltada ligando diretamente as cidades de Andaraí e Lençóis? Não, há
uma estrada de terra ligando essas duas
cidades.
• O Morro Branco, do Parna Chapada Diamantina, foi afetado por um
incêndio? Sim, o mapa mostra um incêndio no Morro Branco.

ções foram adotadas para representar
estradas percorridas no trajeto em destaque, estradas em geral, rios, áreas de
vegetação e de reserva ambiental.
Após a identificação desses elementos, os estudantes devem construir uma
legenda, na qual:
• Estradas percorridas no trajeto são
identificadas por uma linha azul.
• Demais estradas são identificadas por

linhas amarelas ou cor de laranja.
• Áreas de vegetação são identificadas
em verde-escuro.
• Áreas de reserva ambiental são identificadas em verde-claro.
Caso seja possível trabalhar em
conjunto com Geografia, é interessante
analisar outros mapas – do bairro, da
cidade –, observando as convenções
adotadas e a presença de legendas.

Aconteceram incêndios na Serra da Bacia e na Serra do Sobradinho.

Mucugê e Lençóis.

Próximo a Campo Alegre.

3 Aqui, espera-se que os alunos, agora organizados em duplas, utilizem as
informações que foram discutidas coletivamente na atividade 2 para procurar
no mapa informações que respondam às
perguntas. Com isso, você pode avaliar
se eles se apropriaram do que foi debatido. Daí a importância de dar espaço
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4 Esta atividade tem por objetivo permitir que os alunos se exercitem na leitura
e análise de mapas e, com isso, avancem na compreensão da legenda como
ferramenta para esse tipo de tarefa. A
ideia é que utilizem os saberes que estavam em jogo nas atividades anteriores
para reler o mapa da atividade 1, agora
de forma mais investigativa e aprofundada e com isso identificar que conven-
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5 O croqui é uma forma de representação do espaço que faz sentido estudar
na escola, já que consiste em representações aproximadas da realidade.
Além disso, ao produzir croquis como
tarefa escolar, abre-se a possibilidade
de discutir a precisão do esquema de
representação construído pelos alunos
e sua legibilidade.
No item a), espera-se que o aluno responda que faria um croqui, uma vez que
o mapa envolve uma representação mais
precisa da realidade, com título, referenciais de orientação e localização, escala
e legenda. Já no item b), o desenho é
pessoal, mas a expectativa é que todos
consigam apresentar imagens que, de
fato, tenham relação com a realidade do
bairro e do entorno da escola.
Caso julgue necessário mais tempo
para refletir sobre como representar o
entorno da escola, uma intervenção interessante é propor a construção coletiva
e dialogada de uma maquete.
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6 A intenção desta atividade é contextualizar uma reflexão sobre autoria e
intencionalidade nos mapas, a fim de
que todos observem que eles não são
um mero espelho da realidade, mas comunicam ao leitor o propósito de quem
os realizou. No caso destes mapas, a
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O segundo mapa é mais indicado para um percurso a pé pelo Pelourinho,
pois detalha minuciosamente as ruas e o casario dessa região.

O primeiro mapa é mais indicado para um turista saindo do aeroporto em
direção ao Farol da Barra, pois mostra as vias principais para fazer o percurso.

Havia objetivos diferentes. O primeiro mapa traz uma vista geral de atrações turísticas da cidade de Salvador, incluídos pontos de interesse para o turista, como
a localização do aeroporto e do lugar de um evento. O segundo mapa mostra o
centro histórico de Salvador de forma a apoiar um passeio a pé nessa área.

Não.

Não, elas não aparecem no mapa.

chave está na escala adotada: para dar
uma visão geral das atrações de uma cidade e orientar de forma ampla o turista,
é preciso adotar uma escala maior, que
permita concentrar elementos que estão
distantes entre si. Por outro lado, para
orientar o turista a conhecer a riqueza
cultural e histórica de uma região restrita, é preciso adotar uma escala menor,
que permita observar detalhes.
No caso do item d), vale destacar
com a turma que, além de não ser possível visualizar a orla do Subúrbio Ferroviário no mapa 1, as praias não estão
identificadas e a representação da área
verde não corresponde à realidade, uma
vez que essa é uma das regiões mais
habitadas de Salvador. Vale a pena olhar
no Google Maps o mapa da região para
discutir com os estudantes as diferenças
nas representações turísticas da cidade.
Outro aspecto importante é que, em
mapas para fins turísticos, não é usual
incluir nenhum elemento que mostre problemas sociais e econômicos da cidade.
É o que se pode inferir no item e). O
Subúrbio costuma ser retratado pela mídia como um lugar violento e, portanto,
não adequado para o turismo. Não são
divulgadas as belezas naturais e culturais da região, como o primeiro poço
de petróleo do Brasil, as belas igrejas,
o Acervo da Laje, as festas populares,
o Parque São Bartolomeu e a Biblioteca
Abdias Nascimento, entre outros. Para
discutir essa questão, apresente o site
da Agenda Cultural do Subúrbio, projeto
da Cipó Comunicação Interativa, acessível em cipo.org.br/agendaculturaldosuburbio/. Você pode também fazer uma
pesquisa sobre o Subúrbio Ferroviário
no site da Fundação Gregório de Mattos
(www.culturafgm.salvador.ba.gov.br).
No caso de um trabalho interdisciplinar, um exemplo interessante para debater a intencionalidade por trás da feitura
dos mapas é observar o globo terrestre:
uma esfera, como o nosso planeta, não
tem predeterminados em si o lado de
cima e o de baixo. Assim, questione o
que há por trás da escolha de representar o Hemisfério Sul do lado de baixo.
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A distância entre as paredes, o tamanho das paredes, portas, janelas, mesas,
carteiras, armários, cadeiras etc.
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8 Durante o trabalho de confecção dos
mapas, é importante sua atuação, questionando escolhas. Ao final, é interessante comparar os mapas formando novos
grupos (diferentes dos da atividade 7) e
propor uma troca de ideias: em que os
mapas se parecem e em que diferem?

pág. 50

9 Ao propor, nesta atividade, uma instância de planejamento antes da realização de um croqui, tem-se como objetivo que os alunos reflitam sobre quais
são as referências significativas para
alguém que não vive naquele bairro poder se localizar. Para isso, você pode

pág. 50
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7 Agora, o propósito é promover uma
instância de reflexão e planejamento
antes da realização do desenho de um
mapa. Por isso, é importante convidar os grupos a observar o que há na
sala e questioná-los sobre como seria
a sala vista do alto. Para a realização
das medições, é interessante solicitar
previamente que os alunos tragam de
casa trenas e fitas métricas, pois devido à sua dimensão, a régua não é um
instrumento conveniente para medir os
elementos de uma sala de aula.

sugerir uma troca de ideias coletiva ou
organizar a sala em grupos, procurando reunir estudantes que residam em
locais próximos uns dos outros. Com
base nessa conversa, deve ser selecionado um conjunto de pontos de referência a utilizar no esboço.

Após a realização dos esboços, é
importante criar uma instância de socialização e retomada dessas produções para poder melhorá-las, corrigindo
eventuais erros e incorporando novas
referências a fim de que a realização e
discussão dos esboços apoie os alunos
para a produção dos croquis da atividade 10. Um encaminhamento possível é
centrar a discussão em torno de um dos
trabalhos – o ideal é que seja uma produção que represente a média do que foi
realizado pela sala –, a fim de convidar
o grupo a refletir sobre problemas que
podem ser comuns a vários estudantes
e procurar soluções concretas que ajudem todos a melhorar o produto final.

10 Esta atividade permite avaliar o percurso da turma ao longo da sequência
didática. Observe ainda se elementos
que foram foco da discussão da atividade 9 apareceram nas produções finais.
Um encaminhamento interessante, que
valoriza o trabalho dos alunos, é organizar na escola uma mostra dos croquis
produzidos por eles.
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Atividades de avaliação
A seguir, você encontra atividades de
avaliação relativas a cada sequência do
caderno. Você pode propor as atividades

ao final do bimestre ou ao final de cada
sequência, de forma a montar um portfólio dos alunos e acompanhar suas aprendizagens. Em ambos os casos, é impor-

tante reservar o tempo adequado para a
realização das tarefas e circular entre as
mesas para certificar-se de que eles não
têm dúvidas sobre os enunciados.
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1 Vale a pena explorar a divisão apresentada como modelo, estabelecendo
relações com outra conta, anotada por
você no quadro, pedindo que os alunos
nomeiem cada um dos elementos que
fazem parte de um cálculo desse tipo.
Assim, você se certifica de que todos
compreenderam o modelo e podem
estabelecer relações entre ele e novos
cálculos.
Em todos os casos, há muitas respostas possíveis. No item a), é preciso
que sejam divisões de 145 por algum
número. No item b), é preciso que sejam
divisões de algum número por 10. No
item c), é preciso que as contas tenham
resultado 14. E, no item d), a condição
é que o resto seja igual a 5.
3º BIMESTRE
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2

2 É interessante comentar com os estudantes que a conta de divisão apresentada como modelo na atividade 1
pode ajudá-los a identificar os valores
que eles precisam completar na tabela.
Vale lembrar também que todos preencheram tabelas como essa na sequência didática Trilha da divisão.

22
43
5
12
77
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menor que 1

menor que 1

maior que 1

menor que 1

menor que 1

maior que 1

3 e 4 Estas atividades tratam de ideias
que foram exploradas na sequência
Comparação de frações. Para responder a 3, é preciso apoiar-se na relação
entre numerador e denominador para
saber quando uma fração é maior ou
menor que 1. Já na 4, quanto é preciso
somar ou subtrair para chegar a 1.

pág. 52

1
2

2
4

3
4

2
3

4
6

6
9

1
8

4
5
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1
4
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1
2

5 Ao apresentar esta atividade, observe junto com os alunos em quantas partes está dividida a reta numérica entre
0 e 1. Em seguida, explique que eles
devem anotar 14 e 12 abaixo das divisões correspondentes.
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Não, há várias figuras possíveis.

6 Nesta questão, é interessante retomar com os alunos que é preciso, além
de desenhar uma figura inteira formada
por retângulos que valem 13 do total,

responder se a figura encontrada por
eles é a única solução possível ou se
há diferentes possibilidades.
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7 Um bom jeito de trabalhar é lembrar
os passos para construir um triângulo
usando régua e compasso: desenhar
um dos lados, abrir o compasso no tamanho de cada um dos lados restantes
e traçar os semicírculos para encontrar
o terceiro vértice do triângulo.

pág. 53

V
V
V
F

8 Ao ler esta questão, é interessante
comentar com os alunos que o triângulo que eles desenharam na atividade
anterior ajuda a responder aos dois primeiros itens.
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Não.

Thales Rubens
EM Nova Sussuarana
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b) Isso ocorre porque a figura 1 é um mapa
que faz uma representação precisa, o mais
exata possível, do Parque Nacional da Chapada
Diamantina. A figura 2 é de um mapa turístico que aproxima medidas da região de forma
a poder incluir no mapa vários símbolos que
orientem o turista, como bonecos, placas e deLeia a resposta à direita.

senhos de montanhas e cachoeiras.
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Linha cinza

Estradas

Linha azul

Rios

Preenchimento verde-claro

Áreas de vegetação

Preenchimento verde-escuro

Áreas de reserva ambiental
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a) Quadrado laranja – área:
9 cm² ou 9 quadradinhos;
perímetro: 12 centímetros.
b) Retângulo azul – área:
12 cm² ou 12 quadradinhos;
perímetro: 16 centímetros.
c) Polígono vermelho – área:
12 cm² ou 12 quadradinhos;
perímetro: 18 centímetros.
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Sim, eles estão certos, porque as duas figuras
têm como perímetro 20 quadradinhos (ou 20
Leia a resposta à direita.

pág. 57
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centímetros), mas a área da figura 1 é maior que
a da figura 2, que tem dois recortes nos cantos.

anexo
jogo dos pátios

Quadradinhos de azulejo e cartas numeradas de 1 a 20
para o Jogo dos pátios, da sequência didática Cálculo de área e perímetro.

16
17
1

4

7 10 13 18

2

5

8 11 14 19

3

6

9 12 15 20
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16
17
1

4

7 10 13 18

2

5

8 11 14 19

3

6

9 12 15 20
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