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CARTA CAMPEÃ
pág. 6

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS

tura, escrita e comparação de números com dois e três algarismos.

• Vivenciem situações de leitura, escrita e comparação de números com
dois e três algarismos.

• Dez aulas.

conteúdo

• Sistema de numeração decimal: lei-
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tempo estimado
introdução

Desde pequenas, as crianças observam no entorno diferentes símbolos:
imagens, letras e números que, ao lon-

go da vida, vão ganhando sentido e se
tornam parte do cotidiano delas.
Nestes contextos, os números podem apresentar às crianças diferentes
informações: o tamanho do sapato,
a idade que têm, os dias do mês, o
valor pago por um produto comprado no mercado, a quantidade de alimento dentro de uma embalagem, as
horas do dia, as placas dos carros, o
número do celular etc. Considerando
tudo isso, é possível propor situações
em que os alunos observem, analisem e reflitam sobre os números e
suas representações em diferentes
contextos. Esta sequência didática
tem esses objetivos em relação ao
sistema de numeração por meio das
situações que as crianças irão refletir, oferecendo situações em que são
propostas leitura, escrita e comparação de números naturais de dois e
três algarismos.
A ideia é que a classe construa um
jogo de cartas chamado Carta campeã, cujo objetivo é a comparação dos
dados numéricos sobre animais a fim
de saber qual é o maior em massa e o
que tem mais tempo de vida. Nas partidas, chamadas de batalha, cada aluno
tem de comparar um dos números presentes na carta que tem em mãos com
o número da mesma categoria (massa
ou tempo de vida) da carta do colega
adversário e decidir quem tem o maior.
Importante: o desafio de construir
as cartas do jogo envolve a escrita
dos números num contexto real e significativo. Portanto, essa é uma boa
situação de aprendizagem para as
crianças da turma.

CARTA CAMPEÃ - CADERNO DO PROFESSOR
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massa e peso

1 Para iniciar o trabalho, explore um
jogo conhecido: o Super trunfo. A proposta é que as crianças construam um
semelhante com dados sobre o tempo
de vida e o peso de animais para o jogo
Carta campeã. Atenção: para trabalhar
com a turma, você pode usar o termo
peso, mais coloquial, em vez de massa.
O baralho do jogo deve ter dez cartas e
cada dupla de crianças vai ficar com um
para brincar com outras duplas.
O objetivo é explorar a imagem dos
bichos, conhecer as regras do jogo,
compreender como brincar e pesquisar
dados para as cartas. Se houver um
Super trunfo na escola, disponibilize-o
para a turma jogar antes de começar.
Caso contrário, explique as regras, que
estão no quadro Curiosidade, na página
8 deste caderno.
Para escolher os animais que vão
aparecer nas cartas, os alunos devem eleger os que gostariam de ter

no jogo. Escreva o nome deles em
uma lista no quadro ou em um cartaz
e realize uma votação para definir os
20 preferidos da turma. Depois, peça
que pesquisem informações diversas
e imagens dos bichos selecionados
para compor os baralhos do jogo
Carta campeã. Sugira a consulta a
sites, livros e enciclopédias. Você
também pode pedir que a pesquisa
seja feita em casa, com ajuda dos
familiares. Caso opte por trabalhar
dessa maneira, é possível dividir os
20 animais entre as crianças e pedir
que cada uma pesquise um. Mesmo
que mais de uma fique responsável
por determinado bicho, não há problema: no dia em que a pesquisa for
apresentada em classe, as informações obtidas serão socializadas.
Retome as discussões realizadas
nas sequências didáticas do terceiro
bimestre (Desafios com animais do

Massa é a quantidade
de matéria de um corpo e
pode ser medida por meio
de balanças. Peso é a força
com a qual a Terra atrai um
corpo pela ação da gravidade e pode ser medido com
um instrumento chamado
dinamômetro. Uma pessoa
que for à Lua terá por lá a
mesma massa que possui
na Terra (caso não emagreça nem engorde durante o
trajeto). Mas terá um peso
menor do que tem aqui, pois,
na Lua, a força da gravidade
é menor. Não é necessário
explicar esses conceitos às
crianças nesse momento,
mas você pode dizer que, no
dia a dia, quando as pessoas
se referem ao peso, o correto seria usar o termo massa.
Entretanto, como o uso da
palavra peso é muito corrente, as duas expressões acabam aceitas. Por causa disso, na sua lista, você poderá
usar peso. Consulte mais
informações sobre o tema
no site do Instituto de Pesos
e Medidas (Ipem) (http://
goo.gl/02u898), acesso em
23/12/2015.

zoo e Trajetos no zoo) ou do segundo bimestre em Língua Portuguesa
(Álbum de animais), pois as três utilizam o mesmo contexto. Outra possibilidade significativa para os alunos
é visitar o zoológico de Salvador
para que eles possam coletar as informações sobre os bichos in loco.
4º BIMESTRE
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curiosidade
Super trunfo é um jogo vendido em muitas lojas de brinquedos e tem uma variedade enorme de temas, como carros, futebol, animais, personagens e países.
Muito popular nos anos 1980, esse jogo tem como objetivo conquistar todas as
cartas do adversário.
O baralho do Super trunfo possui, tradicionalmente, 32 cartas. Cada uma apresenta uma lista com uma série de dados numéricos. Cada jogador deve escolher uma e
comparar uma das informações com a que aparece na carta dos adversários. Quem
tiver em mãos a carta com o maior número, ganha todas as cartas da rodada.

pág. 7

quer saber mais?
2 Depois de escolhidos 20 animais
para a montagem das cartas do jogo
Carta campeã, é necessário que os
alunos realizem uma nova pesquisa:
dessa vez, devem procurar os seguintes dados: tempo de vida e massa
dos bichos em questão. É assim que
eles vão levantar os dados numéricos
que vão compor as cartas.
A pesquisa pode ser realizada em
grupos ou individualmente em casa,
com a ajuda dos familiares, e depois
ser apresentada em classe. Se optar
por realizar a tarefa em grupos, encaminhe o trabalho tal como foi feito com
a pesquisa anterior.
Aproveite a atividade para explorar questões relativas à estimativa de
massa, tamanho e tempo de vida dos
animais. Você pode perguntar para as
crianças:
• Quantos quilos vocês acham que
pesa a onça pintada?
• Quantos anos vocês acham que

Bruno Oliveira Santos
EM João Pedro dos Santos
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vive o jacaré-de-papo-amarelo?
É importante oferecer subsidios em
que as crianças possam apoiar suas
estimativas. Por exemplo:
• Se um homem adulto pesa, em
média, 70 quilos, vocês acham que
o elefante pesa mais ou menos que
isso? E o mico-leão-dourado?
Outra ideia interessante é propor
comparações numéricas coletivamente, registrando as informações no quadro. Questione a turma:
• Um animal pesa 70 quilos e o
outro 90. Qual é o mais pesado?
Como fizeram para descobrir?
Vale destacar que, ao pesquisar o
peso, tamanho e tempo de vida dos
animais, as informações encontradas
serão sempre aproximadas, pois não é
possível prever exatamente esses dados. Lembre-se de compartilhar esse
fato com as crianças e explicar que as
informações consideradas válidas serão as registradas nas cartas do jogo.

• Imagens de alguns
animais no site do zoológico de Salvador (http://goo.gl/2qgKvc), acesso em
26/7/2016
• Informações sobre o tempo de vida
dos animais nos sites do zoológico de
São Paulo (http://goo.gl/lcSlaE), Petsolândia (petsolandia.blogspot.com.br.)
e Saúde Animal (http://goo.gl/pg73c7)
acessos em 27/7/2016
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3 Esta proposta visa ajudar as crianças
a organizar as informações sobre os animais pesquisados e chamar a atenção
delas para as questões numéricas que
aparecem em relação ao tempo de vida
e à massa dos bichos. Os alunos devem
organizar os dados na tabela, depois
localizar as informações solicitadas nos

quatro primeiros itens da atividade. Em
seguida, no último item (d), têm de comparar as informações com outra dupla.
Note que, nesse caso, a proposta é que
as crianças conversem sobre as informações registradas e as comparem –
não é preciso registrar nada.
Como os alunos ainda não são leito-

res e escritores autônomos, é importante ler os enunciados em voz alta,
explicar como os dados devem ser
oganizados na tabela, ajudá-los a escolher os animais a ser inclusos e localizar as informações sobre tamanho,
massa e tempo de vida de cada bicho.
Após a realização da atividade, você
pode propor que as crianças pesquisem mais imagens dos animais escolhidos, desta vez em outras posições,
para ampliar os parâmetros de comparação e servir de referência para elas
na hora de desenhar os bichos.
Você também pode imprimir, fazer
cópias ou projetar as imagens dos bichos das fichas técnicas disponíveis no
anexo deste caderno (página 63) e no
portal Nossa Rede (nossarede.salvador.ba.gov.br) e exibi-las em um cartaz
fixado na parede da sala. Elas podem
funcionar como uma banco de imagens
e informações para a classe consultar.
4º BIMESTRE
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4 Com esta atividade, a ideia é que as
crianças comecem a montar as cartas
do jogo Carta campeã com base nas
pesquisas realizadas. Com antecedência, separe 10 cartas para cada dupla
de alunos (todas em branco e disponíveis no anexo do Caderno do aluno) e
combine como o jogo será montado.
Organize dois grupos formados por du-

plas de alunos e oriente que algumas
façam cartas de 10 animais e as outras duplas fiquem responsáveis pelos
10 animais restantes. Você pode escrever o nome do animal e os dados dele
(peso e tempo de vida), um a um, no
quadro, e depois pedir que as duplas
os copiem nas próprias cartas.
Use mais de uma aula para a tarefa

pág. 9

O leão, porque 150 é maior que 80.

Dá empate, porque os dois animais têm o mesmo tempo de vida.
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para o ato de escrever não ser exaustivo para as crianças. Decida antes
quantas cartas serão montadas por dia
levando em conta as características da
turma. Pode ser que algumas duplas
terminem mais rápido que outras. Nesse caso, peça que auxiliem os colegas.
É válido frisar, novamente, que os
dados levantados sobre os animais
são aproximados: ao falar que um bicho pesa 2 quilos é preciso considerar
que ele pode pesar um pouco menos
ou mais. Porém, o que será levado em
conta para o jogo é o número pesquisado e registrado na carta.

5 As crianças têm de analisar duas cartas de um baralho do jogo Carta campeã
e fazer comparações entre os números,
buscando justificativas.
No item a), peça que as crianças
justifiquem porque consideram que determinado animal pesa mais, recorrendo
a elementos matemáticos. Para fazer a
comparação numérica da massa, elas
provavelmente vão se apoiar na quantidade de algarismos da característica em
questão. Mas é possível que algumas fiquem em dúvida, pensando: "O leão pesa
150 quilos e esse número começa com
1. E a massa da onça começa com 8. Se
8 é maior que 1, então a onça deve ser
maior". Se esse tipo de justificativa entrar
em cena, proponha uma conversa, compartilhando as ideias e pergunte:
• Um grupo diz que o animal mais
pesado é a onça, com 80 quilos. O
outro acha que é o leão, com 150
quilos. Quem está certo? Por quê?
No item b), os alunos têm a chance de
observar que é possível haver empate.
Deixe que as crianças debatam e argumentem as respostas. Se não conseguirem chegar à resposta correta, não
há problema: vai haver outras oportunidades para retomar essas questões. O
importante é que elas entrem no jogo do
debate e da construção de argumentos
para justificar as hipóteses.

CARTA CAMPEÃ - CADERNO DO PROFESSOR
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6 Esta proposta também tem o intuito
de encaminhar as crianças a realizar
comparações entre massa e tempo de
vida de dois animais. Dessa vez, cada
aluno vai sortear duas cartas do baralho de próprio jogo. Por isso, cada um
vai ter uma possibilidade de resposta.
Você pode circular pela sala para
auxiliar quem precisa e criar desafios
para os alunos que demonstram mais
facilidade. Peça, por exemplo, que
essas crianças encontrem a diferença
entre as massas e os tempos de vida.
Questione:
• Quanto esse animal pesa mais do
que o outro? Como você fez para
descobrir?
• Qual a diferença de expectativa de
vida entre os animais envolvidos na
batalha?

quer saber mais?
• Hipóteses das crianças sobre o sistema
de numeração e detalhes da investigação feita sobre o tema no capítulo
O sistema de numeração: um problema didático, escrito por Delia Lerner
e Patricia Sadovsky, do livro Didática
da Matemática (Cecília Parra e Irma
Saiz/orgs., Editora Armed).

Kimberly Santos Reis
EM do Uruguai

4º BIMESTRE
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x

O lobo-guará tem o menor peso.
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x
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7 a 10 As quatro atividades têm como
foco discutir situações das partidas hipotéticas do Carta campeã, semelhantes às que as crianças vivenciam no
decorrer do jogo em classe.
A ideia é tornar observáveis e aprofundar alguns critérios para a comparação de números. É recomendado que
os alunos trabalhem ora em dupla, ora
individualmente. Essa variação ajuda
a promover a máxima circulação de
ideias e provoca alguns confrontos
sobre as hipóteses que os alunos têm
para ler números e, depois, compará-los. Para montar as duplas, planeje,
antecipadamente, quem vai trabalhar
com quem, de modo a garantir boas
discussões.
É importante ler em voz alta os enunciados das atividades e discuti-los com
a turma antes de encaminhar cada uma
delas. A ideia não é propor todas as tarefas em uma só aula, para que haja
tempo hábil para discutir as respostas,
conversar sobre os caminhos percorridos pela classe, ler as informações,
comparar os números e ainda tirar as
dúvidas que surgirem.
É possível que os alunos façam
perguntas sobre determinado número,
querendo saber se ele faz referência à
massa ou ao tempo de vida do animal
que aparece na carta. Caso isso aconteça, discuta com a turma que pistas
os números podem fornecer para os
jogadores descobrirem a que se referem. No caso da sucuri, que pesa 450
quilos, pergunte às crianças:
• Analisando os números da carta
da sucuri, dá para saber, sem ler o
título dos itens, a que cada número
se refere?
A ideia é discutir o sentido numérico – nenhum animal vive 450 anos,
mas pode ter essa massa. A reflexão
é complexa para as crianças. Ainda
assim, é válida para que façam as primeiras aproximações a respeito.

CARTA CAMPEÃ - CADERNO DO PROFESSOR
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A sucuri é o animal mais pesado.

A onça parda é o animal mais leve.

Guilherme Bessa dos Santos
EM Jaime Vieira Lima
4º BIMESTRE
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O jacaré-de-papo-amarelo é o animal que tem maior tempo de vida.

Ele vive 50 anos.

A jaguatirica vive 5 anos a mais que a capivara.

10c A ideia de comparar para encontrar a diferença é uma ideia complexa para as crianças. Por isso, você
pode propor que elas resolvam este
item coletivamente.

Gustavo
EM Manuel Lisboa
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x

O dromedário pesa 690 quilos.

A zebra-de-Grevy pesa 450 quilos.

11 Nesta atividade, os alunos terão de
ler e interpretar a conversa entre João
e Francisco. Para isso, leia em voz alta
a fala de cada um e os dados das cartas, propondo que a turma responda às
questões em dupla.
Ao final da atividade, organize um
momento para discutir entre todos o

que deve ser observado para saber
se um número é maior ou menor que
outro. Aproveite para fazer um registro
das conclusões das crianças e, com a
ajuda delas, monte um cartaz intitulado O que aprendemos sobre comparar
números. Fazendo isso, você organiza
as ideias dos alunos de modo que eles

possam observar o registro e analisar
o que sabem sobre os números e as
relações entre eles. Deixe o cartaz
exposto na sala para que todos recorram a ele se tiverem alguma dúvida ao
comparar números.
Ao fazer isso, os alunos precisam
elaborar argumentos matemáticos para
justificar as escolhas feitas para decidir qual é o maior ou o menor. Normalmente, os argumentos usados pelas
crianças do 1º ano têm a ver com a
quantidade de algarismos e a posição
em que eles se encontram. Por exemplo: ao analisar as escritas 43 e 34, é
possível ver que ambos são formados
pelos mesmos algarismos (3 e 4), porém a ordem em que eles se encontram
é diferente e isso faz com que representem quantidades distintas. Ou seja, em
43, o 4 ocupa uma posição dentro da
ordem numérica que representa o 40,
diferente de 34, em que o 4 representa
4 unidades.
4º BIMESTRE
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qual é a figura?
pág. 14

conteúdo

• Figuras bidimensionais.

tempo estimado
• Oito aulas.

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Ampliem o conhecimento sobre
algumas propriedades das figuras
geométricas identificando-as, observando-as com base em diferentes

16

MATEMÁTICA - 1º ANO

critérios, descrevendo características que permitam identificar uma
figura geométrica e reconhecendo
que diferentes figuras podem ter
propriedades semelhantes.
• Façam uso progressivo de vocabulário específico da área (com termos
como lados, curvas, retas etc.).

As atividades desta sequência
didática se apoiam no princípio “do
uso à conceitualização”, apresentado por Delia Lerner e Patricia Sadovsky no livro Didática da Matemática (Cecilia Parra e Irma Saiz/orgs.,
Editora Artmed). As autoras defendem que a aprendizagem ocorre
com a busca por soluções para problemas e que isso, por sua vez, faz
as crianças estabelecerem relações,
refletirem sobre as respostas possíveis e os procedimentos utilizados,
argumentarem e validarem os conhecimentos. Nesse sentido, as tarefas
propostas vão na contramão da ideia
de primeiro ensinar o conceito e só
depois propor que a turma resolva
problemas relacionados a eles.
Para que uma situação seja considerada problema, não é necessário que
haja um contexto relacionado à vida
cotidiana, mas ela precisa apresentar
um desafio a ser resolvido. Outro ponto
importante: um problema geométrico
coloca a criança em interação com
objetos que não pertencem ao espaço
físico, e sim a um espaço conceitualizado. Para resolvê-lo, a turma tem de
colocar em jogo as propriedades dos
objetos geométricos.
Ao enfrentar os desafios apresentados nesta sequência didática, as crianças devem identificar as figuras pelas
suas características particulares. O objetivo é que participem de um modo de
fazer, pensar e produzir conhecimento

QUAL É A FIGURA? - CADERNO DO PROFESSOR

do campo da matemática, que promove o desenvolvimento do pensamento e
da imaginação.
Com o desenrolar da sequência
didática, é esperado que os alunos
avancem, passando de conhecimentos

puramente ligados à percepção para a
análise das propriedades das figuras,
das relações entre elas e dos elementos
que as compõem. Para isso, é importante que a as figuras sejam apresentadas
em posições e tamanhos diferentes.

pág. 15

1 O objetivo da atividade é identificar
figuras de uma coleção suficientemente variada para que seja necessário explicitar as semelhanças e as
diferenças entre as figuras, mesmo
que os alunos não saibam o nome de
cada uma.
Escolha uma das figuras mas não
revele qual aos alunos. Eles deverão
adivinhar a figura fazendo perguntas
que só podem ser respondidas com
sim ou não. A ideia não é que as crianças nomeiem corretamente as figuras,
e sim que analisem as propriedades

quer saber mais?
• Intervenções para
potencializar o ensino e a aprendizagem
da geometria e propostas para ser trabalhadas em sala de aula no livro O estudo
das figuras e dos corpos geométricos,
de Cláudia Broitman e Horácio Itzcovich
(Editora Ática).

para formular as perguntas.
Se escolher uma figura como esta,

os alunos podem perguntar se ela é
redonda ou se tem quatro lados, entre
outras questões. Você deve responder
a eles não e sim, respectivamente.
É esperado que as crianças avancem no vocabulário específico, explo-

rando o número de lados e entendendo o que é diagonal, curva e reta, por
exemplo, mesmo antes de aprender
tais conceitos formalmente.
Com tudo isso, a aprendizagem
das propriedades das figuras se dá
com base nos problemas que os alunos têm de resolver.
4º BIMESTRE
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2 Após as crianças explorarem bem o
jogo como proposto na atividade 1, agora devem ser organizadas em duplas produtivas para jogar, de modo que aconteça muita circulação de conhecimento.
Antes de deixá-las brincar, retome o
jogo realizado na atividade anterior e
verifique se, de fato, todos compreenderam bem as regras.
Para a atividade, além de ter disponível a cartela com as figuras da atividade 1, as duplas precisam das cartas
que constam no anexo do Caderno do
aluno. Elas devem ser recortadas antes de as partidas começarem, pois
vão servir de apoio para os alunos
lembrarem da figura escolhida e responder sim ou não às perguntas formuladas pela outra dupla.
Se achar válido, proponha uma partida
coletiva do jogo, convidando duas duplas
para jogar enquanto as outras observam
as jogadas e as perguntas feitas. Essa
intervenção ajuda as crianças a entender
melhor as regras e os procedimentos necessários a cada jogador.
Durante as partidas, acompanhe de
perto a ação dos alunos. Observe, escute atentamente e anote as questões que
elaboram, pois elas revelam os conhecimentos iniciais das crianças sobre as
características das figuras geométricas
e o vocabulário relativo às propriedades.
É comum que os alunos façam uso de
termos como lados, lados iguais, lados
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inclinados e quatro pontas. Use as observações que fizer para compor um diagnóstico inicial dos conhecimentos que a
turma tem sobre as características das
figuras geométricas.
Para formular as perguntas, é preciso selecionar as características comuns e as diferentes dos elementos da
coleção apresentada. Além disso, por
meio dessa proposta, os alunos têm de
considerar uma variedade de informações sobre as figuras, retomar as perguntas feitas e analisar a pertinência
das próprias questões para descobrir
a figura escolhida.
Depois de as duplas jogarem várias vezes, proponha um intercâmbio
de ideias para analisar as melhores
perguntas para descobrir qual é a figura que está na mão dos oponentes.
Durante o jogo, os alunos certamente farão referências aos objetos
do cotidiano. Podem chamar um losango de balão, por exemplo. A relação com os objetos da realidade
é uma solução usada por quem está
aprendendo e pode ser o motor dessas aprendizagens. Contudo, quando
se pensa em uma proposta de ensino,
o foco é ir além das análises apoiadas
no cotidiano e criar condições para
que os alunos se aproximem e façam
uso do vocabulário geométrico.
Proponha o jogo em duplas durante várias aulas para observar como

Hannah
EM Luiz Anselmo

as perguntas feitas pelas crianças
começam a ganhar mais qualidade. A
tendência é que elas incorporem e ampliem o vocabulário usado para fazer
referência às propriedades das figuras,
e assim, gradativamente, construam
conhecimentos geométricos.

QUAL É A FIGURA? - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 16

pág. 16

3 As anotações das crianças feitas
durante o jogo devem ser organizadas
em uma lista a ser compartilhada com
a turma. Ela vai ser um bom material de
trabalho a partir de agora.
O ponto mais importante dessa proposta é encaminhar uma análise das
perguntas formuladas pelos alunos e também por você, quando atuou como mode4º BIMESTRE
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lo. Como sugestão para análise com a
turma, questione:
• Quais perguntas formuladas não
foram suficientes para chegar à
resposta?
• Se a pergunta é “A figura tem
quatro lados?” e a resposta “sim”,
isso é suficiente para termos certeza de qual figura se trata?
• Qual pergunta abrange mais figuras: “É um círculo?” ou "Tem lados
curvos?”?
Também é importante fazer o registro coletivo das conclusões para a análise das dicas acima e de outras que
você selecionar.
A etapa seguinte é de reformulação
das dicas. Essa elaboração coletiva
é um momento em que a informação
trazida por você, com a ampliação de
vocabulário, é bastante adequada. É na

experiência de jogar com as crianças e
observá-las atentamente que você vai,
aos poucos, conduzir análises mais refinadas das dicas propostas por elas.
Para produzir a lista, faça o registro no quadro e depois peça que os
alunos copiem no Caderno do aluno. Feito isso, proponha outras partidas de Qual é a figura?. Peça que
as crianças retomem as dicas dadas
para descobrir a figura e procurem
colocá-las em prática durante o jogo.
É interessante organizar uma roda
de conversa no final de cada rodada, questionando a turma como foi
o jogo, quais as dicas usadas, o que
ajudou e o que atrapalhou na tarefa
de descobrir qual a figura escolhida
pelos adversários e quais os maiores
desafios. Com isso e mais o acompanhamento durante as partidas, é

possível identificar quanto os alunos
estão avançando na análise das propriedades das figuras geométricas e
no uso do vocabulário adequado.
Para ampliar as discussões, você
pode mostrar uma determinada figura
entre as que as crianças têm disponíveis e desafiá-las. Mostre um trapézio,
por exemplo, e questione:
• Uma criança tem uma carta com
essa figura em mãos. Quais perguntas fazer para descobrir mais
rapidamente qual é a figura escolhida pelo colega?
Você também pode eleger algumas
perguntas feitas pelos alunos durante o
jogo para descobrir determinada figura
(por exemplo, um triângulo) e indagar:
• Quais perguntas, das realizadas
pela dupla, foram as melhores para
descobrir que era um triângulo?

pág. 17

4 A ideia é que os alunos identifiquem
as figuras considerando suas propriedades e levando em conta as dicas elaboradas coletivamente na atividade 3.
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QUAL É A FIGURA? - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 17 e 18

x

x

5 e 6 Estas atividades propõem uma
retomada das discussões ocorridas durante toda a sequência didática.
Na atividade 5, os alunos devem trabalhar em duplas, o que fará com que
possam discutir a respeito das características das figuras, confrontar hipóteses e, então, definir qual grupo de dicas
é referente à figura.
Com a atividade 6, os alunos devem
trabalhar individualmente como forma
de tornar explícitos os conhecimentos
construídos no decorrer das propostas
que envolveram a adivinhação de figuras.
Também será possível identificar de quais
propriedades das figuras geométricas
as crianças já se apropriaram e verificar
se compreendem o que são os lados de
uma figura, como são lados retos e lados
curvos e se conseguem desenhá-las com
base nas pistas fornecidas.
Ambas propostas são desafiadoras
para a turma. Por isso é importante ler em
voz alta os enunciados e as pistas forncecidas para cada figura.
Ao final da atividade 6, organize uma
roda de conversa, convidando as crianças para mostrar as figuras desenhadas,
propondo que comparem se os desenhos
ficaram semelhantes ou diferentes e quais
as razões para serem ou não parecidos.
Por exemplo, se a criança desenhou apenas um dos lados retos e não os dois ou
não pensou na posição das figuras, haverá diferenças nas produções.
4º BIMESTRE
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cálculos que sei de memória
pág. 19

• Memorização de cálculos que envolvem múltiplos de 10.

tempo estimado
• Seis aulas.

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS

nhecidos e utilizando-os para resolver
novos cálculos.

• Avancem nos conhecimentos e estratégias de cálculo que envolvam
múltiplos de 10, dobros de um algarismo, adições e subtrações, ampliando o repertório de cálculos co-

• Adição de dobros de números de um
algarismo (2 + 2, 4 + 4, 5 + 5 e 6 + 6).
• Adições e subtrações de 1 a outro
número de um ou dois algarismos.
• Adições e subtrações de 10.
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conteúdos

Esta sequência didática foi planejada para ajudar as crianças na
construção de um repertório aditivo
e contribuir, por sua vez, com a realização de outros cálculos. Para que
isso aconteça realmente, é indispensável que, em todas as atividades,
seja desenvolvido um trabalho de reflexão coletiva.
Além de ampliar o repertório de cálculos que os alunos já têm disponível,
criar condições para que validem os
próprios recursos de cálculo e incorporem as estratégias usadas pelos colegas. Com tudo isso, o repertório de
cálculos memorizados vai se constituir
em apoio para a resolução de cálculos
mais complexos. Conhecer o resultado
de adições como 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4,
5 + 5, 10 + 10 e aquelas que envolvem múltiplos de 10 constitui uma
base sólida para pensar em cálculos
mais complexos.
Realizar cálculos faz parte do cotidiano das crianças. No 1º ano, para
resolver um problema que pede para
aumentar ou diminuir uma quantidade, o procedimento mais utilizado por
elas é materializar as quantidades
(recorrer a objetos, desenhos, dedos
etc.) e resolver por contagem.
Para que avancem nas estratégias para operar, foram trabalhadas
algumas sequências didáticas que
propunham a melhora da contagem,
voltadas ao domínio e extensão da
série numérica oral (Quem consegue
formar 10?, no segundo bimestre, e
Cálculos com rodas, no terceiro bimestre).

CÁLCULOS QUE SEI DE MEMÓRIA - CADERNO DO PROFESSOR

Favorecer a passagem da contagem para o cálculo é outro foco de
trabalho das atividades desta sequência didática. Para que isso aconteça,
a ideia é favorecer a representação
mental das situações e a construção,
por parte dos alunos, de soluções
desprendidas da ação em si, ou seja,
que permitam antecipar os resultados
de uma ação não realizada.
A base do cálculo, mental ou por
meio de técnicas convencionais, requer que os alunos saibam de memória (ou possam recuperar rapidamente) alguns resultados, chamados de
repertório aditivo (e multiplicativo).
Segundo a pesquisadora Constance
Kamii, depois de definir a construção
de adições por parte das crianças, é
importante que o professor estabeleça uma sequência entre as atividades,
de modo que os alunos possam lidar
com cálculos de diferentes graus de
complexidade no decorrer do ano.

Propostas envolvendo dobros e
as combinações em que se acrescenta 1 a uma quantidade são mais
facilmente memorizadas que outras.
Entre os dobros, 2 + 2 costuma ser
o primeiro a ser memorizado, seguido de 5 + 5 (embora essa seja uma
adição que envolve números maiores
que, por exemplo, 3 + 3 e 4 + 4),
que costuma ser mais fácil para as
crianças, assim como 10 + 10 (e
não 9 + 9).
Trabalhar com cálculos envolvendo os números 2, 5 e 10 representam apoios fundamentais na organização do repertório e no tratamento
de quantidades. Saber o dobro de 5
+ 5 pode ajudar a resolver 5 + 6,
pois esse cálculo pode ser pensado
como 5 + 5 + 1, conforme a ilustração à esquerda, ou se apoiar em
10 - 5 para calcular 10 - 4, conforme
o registro de uma criança do 1º ano
(veja abaixo).

Sophia Morais dos Santos
EM Jaime Vieira Lima

Outro aspecto importante que esta
sequência didática destaca são análises sobre relações e propriedades tanto do sistema de numeração como das
operações envolvidas em cada tipo de
cálculo. Você vai notar que várias atividades abordam um mesmo tipo de
cálculo por mais de uma aula. Isso é
proposital, porque realizar propostas
envolvendo a mesma classe de proble-

mas propicia avanços nos modos de resolução e na ampliação e identificação
dos conhecimentos.
Por fim, vale ressaltar que todo
o trabalho proposto tem como meta
construir condições que facilitem o
processo de reflexão das crianças
sobre cálculos – e esse é um tema a
ser trabalhado durante todo o Ensino
Fundamental.
4º BIMESTRE
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1 Esta atividade tem como propósito
introduzir um dos conteúdos a ser trabalhado no decorrer desta sequência
didática: o conhecimento sobre os dobros e quanto isso pode contribuir para
a resolução de alguns cálculos.
Converse com os alunos sobre o
que eles sabem sobre esse conteúdo.
Lance perguntas como:
• Quem já ouviu falar em dobro?
• Alguém sabe qual é o dobro de 2?
E de 5? E de 10?
Ouça o que as crianças dizem. É
possível que elas já tenham conhecimentos sobre o assunto, ainda que não
tenham clareza da relação existente
entre dobros e metades.
Você também pode propor problemas orais. Questione:
• Tomei 2 copos de água e quero tomar o dobro. Quantos copos de água
vocês acham que tenho de tomar?
Muitas vezes, os alunos até sabem
como calcular o dobro ou conhecem
de memória alguns cálculos envolvendo dobros, mas não sabem explicar o
que é isso. Aproveite as respostas deles para socializá-las entre todos e proponha que compartilhem estratégias
para calcular o dobro de um número.
Antes de propor a atividade 2, apresente para a classe o Jogo dos dobros.
Primeiramente, leia em voz alta as regras do jogo e explique que ele deve
ser jogado em duplas.
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JOGO DOS DOBROS
Participantes 2 ou 4.
Material
• 10 cartas numeradas com os números pares de 2 a 20.
• 10 cartas com perguntas (disponíveis
no anexo deste caderno, página 65).
• Uma tabela do jogo para cada dupla.
Como jogar
1 Formar duplas.
2 Cada dupla recebe 10 cartas numeradas com os números pares de 2 a
20 e deve embaralhar e colocá-las sobre a mesa, com as faces viradas para
baixo.
3 Assim que a professora, ou o professor, anunciar o início da rodada, cada
dupla pega uma das cartas de um único monte e a coloca sobre a mesa com
a face virada para cima.
4 A professora, ou o professor, sorteia
uma carta de pergunta e lê a questão
em voz alta.
5 A dupla que tiver o dobro do número ditado, deve dizer em voz alta
“nós temos!” e ganha 1 ponto, que
deve ser marcado na tabela.
6 Vence o jogo a dupla que conseguir
a maior quantidade de pontos após a
leitura de todas as cartas.
Para organizar as duplas, considere
as estratégias que cada aluno usa para

calcular (conta desde 1, parte de uma
das quantidades e segue contando,
sabe resultados de memória), e agrupe
as crianças que têm saberes próximos.
Na primeira rodada, é provável
que elas apresentem algumas dificuldades para identificar rapidamente
o dobro do número ditado. Se isso
acontecer, retome a conversa inicial
sobre como calcular o dobro de um
determinado número.
Você pode selecionar ou adaptar as
cartas de pergunta que compõem o
jogo, considerando os saberes dos alunos. É possível, por exemplo, trabalhar
com intervalos menores ou maiores do
que 10. Basta selecionar cartas até 20
ou 50 e escolher as perguntas referentes a esses números. Você também
pode decidir as perguntas e optar por
não fazer todas em uma só partida.
Depois de jogar algumas rodadas,
promova uma discussão entre todos
para que os alunos explicitem os procedimentos usados para encontrar os
dobros e as dificuldades que enfrentaram. É esperado que alguns digam
que já sabiam alguns dobros. Se isso
acontecer, questione-os sobre os dobros que já sabem de memória e os
que ainda não sabem.
Nos momentos de socialização das
estratégias, preste atenção nas que os
alunos usaram o cálculo mental e convide-os a explicar o que fizeram. É interessante se certificar de que as explicações sejam dadas da forma mais clara
possível. Outro ponto relevante é garantir que todos compreendam que o
mesmo cálculo pode ser resolvido pela
contagem um a um, sobrecontagem e
com apoio de cálculos memorizados.
Lembre-se também de ajudar a turma a ampliar as estratégias conhecidas, valendo-se, por exemplo, de uma
ideia compartilhada por um aluno.

CÁLCULOS QUE SEI DE MEMÓRIA - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 20

2 O objetivo da atividade é que os
alunos construam um quadro com os
dobros que já sabem e com os que ainda não sabem de memória e que, aos
poucos, retomem o registro, completando-o com as novas memorizações.
Observe os dobros que os alunos sabem e proponha novos desafios para
que possam usá-los para encontrar o
de outros números. Além disso, observe quem precisa de mais atenção
e faça intervenções para ajudar essas
crianças a avançar utilizando adições e
dobros que conhecem.
Proponha também algumas discussões e reflexões sobre como encontrar

o dobro de números maiores usando
outros dobros ou adições conhecidas.
Por exemplo: para encontrar o dobro
de 7, é possível se apoiar no dobro
de 5 (10) e no dobro de 2.

Dobro de 9 = 9 + 9
= 10 – 1 + 10 – 1
20 – 2 = 18
Ou então:
10 + 10
= 20 – 1 – 1

Dobro de 7 = 7 + 7

Outro exemplo: para calcular o dobro
de 9, é possível pensar no dobro de 10
e tirar 2, que é o dobro de 1 (quantidade
acrescentada a 9 para chegar a 10):

Embora os problemas propostos no
Jogo dos dobros sejam desafiadores, um
dos propósitos é que as crianças usem
os conhecimentos e procedimentos que
já têm disponíveis (ainda que sejam provisórios, insuficientes ou errôneos) para
que no decorrer da sequência didática
possam modificá-los, colocá-los à prova,
ampliá-los e, por fim, sistematizá-los.

Debora Matias Bispo
EM Juiz Oscar Mesquita
4º BIMESTRE
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págs. 20 e 21

2
4
3+3
4+4
10
12
7+7
16
18
20

3 A atividade tem como finalidade sistematizar dobros de números de um
algarismo e o dobro de 10, organizando-os em uma tabela que possa funcionar como fonte de consulta para o
trabalho futuro. Ao propor a atividade,

retome algumas situações vividas no
Jogo dos dobros.
Vale organizar um cartaz com a tabela para ser exposto na sala de aula
pelo tempo que for necessário.

Danilo Conceição Pinto
EM Arte e Alegria
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pág. 21

4 A atividade tem como objetivo retomar situações vividas durante o Jogo
dos dobros para que as crianças possam sistematizar alguns resultados
envolvendo o dobro de números como
2, 5 e 10.
A ideia de propor que a turma trabalhe em duplas é para que os alunos
possam conversar sobre os dobros,
compartilhar hipóteses, discutir sobre
os números que aparecem e como calcular o dobro de cada um.
Ao final da tarefa é importante promover uma roda de conversa a respeito da atividade, das estratégias utilizadas para descobrir os dobros, dos
números mais fáceis e mais difíceis e
o porquê.
Uma variação desta atividade pode
ser realizada com números diferentes
dos da proposta. É possível trabalhar
no quadro, com a turma reunida, retomando situações reais que ocorreram
em classe.

João Pedro Oliveira dos Santos
EM Juiz Oscar Mesquita
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pág. 22

x

x
x

x
x

x
5 A atividade é mais uma oportunidade
para as crianças pensarem sobre as
somas e subtrações de 1 com números de um algarismo.
Proponha o desafio individualmente e,
ao final, peça que compartilhem as respostas em uma roda de conversa com
a turma, tratando cálculo por cálculo e
acompanhando as respostas. A atividade
também pode ser feita em duplas. Nesse
caso, a criança mostra para o colega as
respostas e confere se são as mesmas
ou não. Se houver diferenças, os alunos
devem conversar sobre elas e depois
socializar a questão com a classe. O objetivo da conversa é fazer com que os
alunos compartilhem o que fazer para

acrescentar ou subtrair 1 e retomem a
atividade realizada em duplas. Possivelmente, vão se apoiar na contagem.
Você pode oferecer um quadro numérico e pedir que os alunos localizem os
números. Também é possível que eles
lancem mão de conhecimentos já construídos a respeito dos antecessores e
dos sucessores para descobrir se os
cálculos estão certos ou não.
Essa atividade favorece muito a discussão, já que alguns alunos dirão que
determinado cálculo está errado, quando, na verdade, está correto. Se isso
acontecer, proponha uma conversa com
todos sobre o erro e peça que justifiquem as opiniões.

pág. 22
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9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

6 O desafio faz as crianças pensarem,
novamente, nas adições que dão 10 e
nas subtrações de 10. Para ajudá-las,
retome as discussões durante a sequência didática Quem consegue formar 10?,
explorada no segundo bimestre.
Além disso, a proposta provoca os alunos a pensar na relação existente entre
a + b = 10 e 10 – b = a. Essas relações
não serão reconhecidas de imediato pela
turma. Por isso, é importante chamar a
atenção para elas e para os cálculos que
ajudam a resolver outros.
Realizar esta atividade em duplas
contribui para que as crianças compartilhem conhecimentos, troquem ideias
e ampliem o repertório que já construíram na memória.

CÁLCULOS QUE SEI DE MEMÓRIA - CADERNO DO PROFESSOR
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Para cada item há mais que duas respostas possíveis. Confira abaixo.
3+3
2+4
4+4
5+3

4+2

3+5

1+5
5+1
2+6

1+7

6+2

7+1

1+8

2+7

3+6

4+5

8+1

7+2

6+3

5+4

7 A atividade apresenta, para as crianças, o desafio de pensar nas diferentes
maneiras de representar um número e
prevê uma instância de sistematização
de alguns cálculos que a turma realizou

nas propostas anteriores.
Inicialmente, é esperado que nem
todas as duplas cheguem aos mesmos
cálculos. Por isso, a socialização entre
todos é um momento rico para a amplia-

ção do conhecimento de todo o grupo.
Ao planejar as duplas de trabalho, é
importante considerar os conhecimentos que as crianças têm e as estratégias utilizadas por elas para calcular.
Agrupar quem conta desde 1 com
quem faz sobrecontagem pode ser
interessante, tal como é válido reunir
quem faz sobrecontagem com quem
usa os resultados de memória como
apoio dos dobros com autonomia. Você
pode usar como referência os modos
de resolução utilizados pelas crianças
nas atividades anteriores para definir
os agrupamentos mais produtivos.

pág. 23

8 A atividade visa chamar a atenção
das crianças para as relações entre os
enunciados dos problemas e os possíveis cálculos que podem resolvê-los.
No item a), é provável que a turma
identifique com mais facilidade o cálculo 8 + 12, apoiando-se no que o enunciado pede. Contudo, coloque em discussão se 12 + 8 pode ou não resolver
o problema e proponha que todos reflitam a respeito. Do ponto de vista do
cálculo, o mesmo resultado é obtido.
No entanto, aos olhos das crianças,
pode não parecer o mesmo, acrescentar 4 livros aos 5 já existentes e acrescentar 5 a 4. O mesmo vai acontecer
no item b).
Os itens c) e d) provocam o mesmo
tipo de análise, mas envolvem cálculos
subtrativos.
4º BIMESTRE
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págs. 23 e 24

2

20

4

40

6

60

3

30

4

40

5

50

7

70

1

10

2

20

3

30

5

50

9 e 10 Nas duas atividades, as crianças são convidadas a refletir sobre os
resultados conhecidos na realização de
novos cálculos, desta vez enfocando
múltiplos de 10.
A ideia é retomar as discussões
ocorridas nas atividades anteriores
provocando a turma a identificar em
que medida os resultados já sabidos
(por exemplo, 1 + 1, 2 + 2 e 2 – 1, entre outros) podem servir de apoio para
resolver cálculos como 10 + 10, 20 +
20 e 20 – 10.
É importante propor que os alunos
resolvam uma tabela por vez. Depois,
organize um momento para a socialização, pedindo que as crianças contem
como fizeram para resolver os cálculos
e de que maneira um contribuiu para
resolver o outro. Promova a explicita-
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ção das relações, a fim de criar melhores condições para que os alunos
resolvam cálculos mais complexos.
Para resolver os cálculos propostos, é bem provável que a turma se
apoie nas características de nosso sistema de numeração que já conhecem.
Então, questione:
• Quais cálculos da primeira tabela
são parecidos com os da segunda?
• Para resolver cálculos como 20 +
20 ou 30 + 30 é possível usar 2 +
2 ou 3 + 3?
Encerrada a atividade, faça um registro coletivo em um cartaz com as
conclusões a que as crianças chegaram sobre usar resultados conhecidos
para resolver cálculos desconhecidos
e quais procedimentos podem ser utilizados para isso.

CÁLCULOS QUE SEI DE MEMÓRIA - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 24

11 A proposta tem como objetivo que
as crianças avancem nos cálculos de 10
em 10, estabelecendo relações com a
quantidade de pontos obtida no dado.
A ideia é que, a cada ponto tirado
no dado, seja agregado 10 pontos à rodada: se o jogador tira 1 no dado, por
exemplo, ganha 10 pontos. Para que os
alunos compreendam melhor as regras,
proponha inicialmente uma partida coletiva. Depois organize a turma em grupos
menores, de quatro alunos. Para formar
os quartetos, leve em consideração as
estratégias que as crianças utilizaram
durante a sequência didática, agrupando, por exemplo, quem conta de 1 em
1 com quem conta de 10 em 10 e quem
realiza o cálculo mentalmente com quem
conta de 10 em 10 também.
Assim como nos jogos dos bimes-

tres anteriores, uma possibilidade interessante de trabalho é combinar que
uma das crianças do grupo assuma
a função de juiz ou de secretário da
partida, tendo como tarefa controlar a
marcação dos pontos dos colegas na
tabela. Isso pode enriquecer o trabalho, pois permite que o aluno escolhido como juiz ou secretário coloque em
jogo os conhecimentos sobre cálculos
de 10 em 10 e compartilhe os procedimentos para calcular com os demais
jogadores. Por isso, é importante mudar sempre a criança que ocupa essa
função, oferecendo a possibilidade de
que todos exerçam esse papel.
É válido oferecer à turma a possibilidade de fazer os cálculos necessários,
já que, geralmente, é complexo para a
maioria realizar mentalmente as opera-

ções. Você pode também disponibilizar
um quadro numérico como apoio para
que contem de 10 em 10 e localizem
o número correspondente ao resultado.
Para descobrir quem é o vencedor
do jogo, os alunos têm de comparar
os registros depois de três rodadas.
Com esse tipo de proposta, espera-se que as crianças construam um
repertório aditivo com, por exemplo,
somas de 60 = 40 + 20 = 30 + 30 =
50 + 10. Elas vão observar que é possível registrar 60 de diferentes formas,
além de estabelecer relações (como
na atividade anterior) entre 5 + 2 = 7
e 50 + 20 = 70. Essas relações não
são imediatas para os alunos e não se
tem a expectativa de que as crianças do
1º ano sejam capazes de fazer generalizações dessa natureza imediatamente.
O foco do trabalho é que elas comecem
a pensar sobre isso num contexto em
que tenham de resolver o problema do
cálculo de pontos do jogo.
Se considerar que usar os dados
com seis bolinhas é algo que está além
das possibilidades da turma ou de parte dela, faça uma adaptação: cole uma
etiqueta em branco nas faces 4, 5 e 6
do dado e proponha cálculos somente
com 1, 2 e 3, tornando assim, mais
baixa a quantidade de pontos que precisam ser calculados.
Ao final da partida, socialize as estratégias e os cálculos que os grupos
realizaram. Uma ideia é elaborar um
cartaz com algumas estratégias de
cálculo usadas pelas crianças para que
sirva como fonte de consulta em partidas futuras.
Por fim, avalie quantas vezes considera importante propor o jogo para
a classe. Para que os alunos resolvam as próximas atividades desta sequência didática, é indispensável que
tenham compreendido bem todas as
regras do jogo.
4º BIMESTRE
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40
80
50
70

12 A ideia desta atividade é fazer
com que observem a regularidade
do registro realizado na tabela e o
controle de pontos de 10 em 10. É
interessante que a análise e o preenchimento da tabela sejam feitos cole-

tivamente, tendo você como escriba
no quadro, registrando as estratégias
que os alunos utilizarem para o cálculo dos pontos e organizando os dados
na tabela para que depois todos os
copiem no próprio caderno.

pág. 25

x

13 Os alunos têm um novo desafio: analisar a tabela com o registro do jogo,
e conferir se os resultados de pontos
recebidos estão corretos. A proposta
exige deles, além dos cálculos de 10
em 10, identificar onde estão os erros.
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Propor análises como essa é extremamente importante, pois faz com que as
crianças tenham de colocar em jogo
os próprios conhecimentos a respeito
dos cálculos de 10 em 10 e desenvolvam novas possibilidades de calcular.

O objetivo de propor a atividade
em grupos é justamente para que haja
confronto de hipóteses, trocas e discussões sobre tais cálculos.
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14 A proposta tem o objetivo de
ampliar os desafios de cálculos enfrentados pelas crianças até agora.
Os alunos realizaram cálculos de 10
em 10 apenas com um dado. A partir
de agora, porém, a ideia é que usem
dois dados – isso faz com que os
números se tornem mais elevados e
as duplas possam conseguir até 120
pontos em uma única rodada, caso
tirem 6 nos dois dados.

Como explicado anteriormente, é
muito importante observar e acompanhar as estratégias usadas pelos alunos. Depois de algumas partidas, proponha um momento de discussão coletiva.
Você pode fazer perguntas como:
• Quando vocês tiram 4 pontos nos
dados, o que marcam?
• Quais os cálculos mais complicados de fazer? Por quê?
Com esta atividade, os alunos po-

dem começar a refletir sobre o aspecto multiplicativo da organização
do sistema de numeração decimal.
Chamar a atenção deles para o fato
de que, ao tirar 4 pontos, é necessário contar 4 vezes o 10 para alcançar
o resultado esperado (4 x 10 = 10 +
10 + 10 + 10).
Embora não seja esperado que elas
reconheçam e utilizem formalmente as
relações multiplicativas.

Quem consegue formar 10?, do segundo bimestre, o objetivo é fazer um levantamento e identificar os cálculos já
dominados pelos alunos e os que eles
ainda têm dificuldade para resolver.

Para isso, as crianças podem consultar os registros anteriores para que,
em duplas, preencham as colunas. Durante a atividade, é possível que algumas achem todos os cálculos fáceis.
Converse com a turma sobre o que
faz um cálculo ser considerado fácil
ou difícil antes de encaminhar a atividade, para que todos sigam parâmetros
comuns. É provável que os alunos considerem fáceis os cálculos que podem
ser resolvidos de forma rápida e difíceis
os que precisam de mais tempo para
ser solucionados. É fundamental que
as crianças justifiquem porque julgam
alguns cálculos fáceis e outros difíceis
e não apenas preencham as colunas.
O registro serve de panorama sobre
o que os alunos sabem a respeito de
cálculos e como fonte de consulta para
você definir as próximas propostas.
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15 A ideia é que as crianças observem
os cálculos que realizaram e tomem
consciência dos que consideram fáceis
ou dificeis, separando-os em dois grupos. Assim como na sequência didática
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100

80

60

João fez mais pontos na primeira rodada: 100 pontos.

16 A atividade tem o intuito de que as
crianças resolvam problemas referentes a situações vivenciadas por João,
analisando e completando a tabela
com os pontos tirados nos dados.
Para encaminhar a proposta, leia
o enunciado e certifique-se de que
todos entenderam o que está sendo pedido. Em seguida, sugira que,

João Vitor
EM João Pedro dos Santos
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em duplas, as crianças observem os
dados e completem a tabela com as
informações que faltam.
Ao final, organize uma roda para
que os alunos contem como resolveram as questões. Durante a conversa, você pode questionar:
• O que fizeram para encontrar os
pontos de cada rodada?

HORA DO LANCHE- CADERNO DO PROFESSOR

hora do lanche
pág. 27

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Explorem problemas do campo multiplicativo que envolvam os primeiros
sentidos da proporcionalidade direta
e divisão, utilizando estratégias pessoais para resolvê-los.

conteúdo

• Resolução de problemas: campo multiplicativo (primeiros sentidos da proporcionalidade direta e da divisão).

tempo estimado
• Seis aulas.

Esta sequência didática tem dois
objetivos principais: levar os alunos a
se aproximar cada vez mais dos conteúdos relacionados à proporcionalidade direta e fazer os primeiros contatos
com a divisão em partes iguais.
É comum que eles vivenciem situações em que necessitam refletir sobre
a distribuição de alimentos, materiais
ou brinquedos. As atividades propostas
tomam uma situação cotidiana para
colocar em discussão a elaboração de
lanches e a análise de situações em
torno do tema, levando a turma a refletir sobre as relações multiplicativas
envolvidas nas questões.
Em sala, é possível organizar um
ambiente de trabalho propício para a
produção e elaboração de diversas estratégias de resolução de problemas.
Para tanto, é importante, depois de
os alunos resolverem os problemas,
promover uma instância de trabalho
coletivo para compartilhar e comparar
as estratégias colocadas em cena. Provavelmente, aos olhos das crianças,
todos os recursos usados não tenham
relação entre si. Por isso, cabe a você
organizar o trabalho de análise das relações. A elaboração de um cartaz com
o registro dos diversos procedimentos
possíveis para ficar exposto na sala é
outro ponto importante para que a turma possa consultar o material sempre
que necessário.
4º BIMESTRE
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A mãe de Giovana colocou 12 pães delícia na mesa.

Ela teria colocado 20 pães delícia na mesa.

1 e 2 A proposta das duas primeiras
atividades é fazer que a turma lance
mão dos conhecimentos que já tem
para criar procedimentos e resolver
problemas que envolvem a ideia de
proporcionalidade. É interessante observar se as crianças mudam de estratégia diante do aumento da quantidade
de elementos a ser contados.
É esperado que muitas delas resolvam as questões com desenhos,
mas pode ser que, ao se deparar com
uma quantidade maior, algumas usem
risquinhos ou mesmo números. Como
você sabe, essas diferentes formas de
resolução não são níveis pelos quais as
crianças devem passar, como se fosse
um trajeto evolutivo. É comum que o
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mesmo aluno utilize um ou outro modo
de resolução de acordo com os dados
do problema e o tipo de objeto que a
situação envolve.
Depois de os alunos resolverem os
problemas, você pode propor a análise
das diferentes estratégias colocadas
em cena pela classe. Vale perguntar
às crianças se é necessário desenhar
todos os pratos do problema ou se é
possível resolver a questão desenhando apenas um. A ideia é que os alunos
notem que é possível fazer um só desenho e contar diversas vezes os mesmos pães. Enfatize essa conclusão e
registre-a em um cartaz para que a
classe recorra a ele quando enfrentar
problemas similares.

Também é válido conversar sobre
a possibilidade de usar marcas para
representar os elementos. É esperado
que os alunos compreendam a economia de tempo feita ao fazer marcas que
remetam aos elementos em vez de se
dedicar a desenhos mais realistas.
Amplie a discussão com os alunos,
falando sobre a conveniência de organizar espacialmente as marcas e registrar dados parciais. Questione:
• O que é melhor: fazer marcas
correspondentes aos pães delícia
todas juntas ou separadas de 4
em 4?
• É útil ir anotando quantos pratinhos foram representados?
A ideia é que as crianças tomem
consciência de que a organização espacial e o registro numérico das quantidades parciais favorecem o controle
do próprio procedimento. É esperado,
também, que concluam que é mais fácil contar as marcas depois, se elas
estiverem separadas, e que é bom
anotar em cima dos pratos quantos
pãezinhos existem em cada um.
Por fim, converse sobre a possibilidade de representar o problema apenas com números. Pergunte:
• Algumas crianças não desenharam nada e colocaram números.
É possível resolver o problema só
usando números?
O intuito é que os alunos reconheçam a adição sucessiva como um recurso mais econômico que desenhar
ou fazer risquinhos.
Evidentemente, para abordar todas
essas questões é necessário trabalhar
durante duas ou três aulas e propor
diferentes problemas, além dos apresentados nas atividades 1 e 2. Assim,
a turma tem diversas oportunidades
para avançar.
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págs. 28 e 29

Cada criança vai receber 2 pães de queijo.

Dona Maria vai precisar de 3 assadeiras.

3 e 4 Estas atividades têm como objetivo trabalhar a ideia da divisão em
partes iguais. Certamente, as dicussões sobre dobros e metades já realizadas com a classe funcionarão como
um recurso disponível para resolver
o problema 3. Para solucionar o 4, é
provável que as crianças desenhem (ou
representem com risquinhos) o total
de pães e depois circule-os de 5 em
5. Elas também podem se apoiar em
cálculos conhecidos, como 5 + 5 = 10
e 10 + 5 = 15. Depois que as crianças
resolverem os problemas individualemte, analise as diferentes estratégias
utilizadas por elas e selecione duas ou
três para compartilhar e discutir entre
todos. Peça que os alunos anotem-nas
no quadro e expliquem como cada uma
delas funciona.

Laiane Pereira Machado
EM Juiz Oscar Mesquita
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págs. 29 e 30

São necessárias 20 fatias de queijo para toda a turma.

São necessárias 20 fatias de presunto para toda a turma.

5a e b A ideia é que a turma resolva
as questões coletivamente para entender a atividade, compartilhando ideias
e estratégias de resolução. Você tam-
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bém pode organizar a classe em duplas, ler uma questão por vez e propor
que primeiro as crianças conversem
com o colega sobre o que fazer para

chegar ao resultado, e só depois compartilhá-lo com a classe inteira. Assim,
favorece que todos se envolvam e participem da resolução dos problemas.
Avalie se quer convidar algumas crianças para ir ao quadro e explicar como
solucionaram as questões.
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págs. 30 e 31

Será necessário 1 bolo para que todos comam ao menos um pedaço.

Serão necessários 2 pacotes de pão de fôrma para que todos
comam ao menos um sanduíche.

Serão necessárias 4 jarras de suco para que todos tomem suco
ao menos uma vez.

5c a e É importante chamar a atenção para as quantidades dos produtos. As crianças podem calculá-las de
diferentes maneiras.
No item d), a turma vai explorar
várias relações: saber que com um
pacote de pão de fôrma é possível fazer 10 sanduíches significa saber que
nele há aproximadamente 20 fatias,
e que, para que cada criança ganhe
pelo menos um lanche, é preciso fazer
20 sanduíches. Consequentemente,
são necessários 2 pacotes de pão de
fôrma (10 + 10).
No item e), que aborda a quantidade de suco, os alunos provavelmente,
vão utilizar desenhos ou adições sucessivas, como 5 + 5 + 5 + 5 = 20,
para calcular a quantidade de suco.
Esse é um desafio importante, pois
faz com que busquem uma estratégia
de solução baseadas nos conhecimentos que já têm a fim de resolver
um problema mais complexo e novo.
4º BIMESTRE
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6 As crianças devem analisar se a mesma quantidade de lanche prevista para
alimentar a turma da atividade anterior
(20 alunos) pode ser usada para o outro grupo, de 40 crianças. Na proposta, a atenção dos alunos é chamada

para a questão do dobro e da proporcionalidade direta (quando aumenta a
quantidade de alunos, necessariamente, é preciso aumentar a quantidade de
ingredientes). É provável que a turma
resolva o problema com desenhos.

Caso ninguém fale sobre a relação
entre dobro e metade, você pode provocar os alunos a pensar sobre isso,
questionando, por exemplo, se eles sabem quanto é 20 + 20 ou quanto é a
metade de 40.

pág. 31

4 pacotes

40 fatias

40 fatias

7 Os alunos devem encontrar as quantidades necessárias de cada um dos
ingredientes para organizar o lanche.
Forme as duplas de trabalho com antecedência, para que elas possam,
de fato, realizar trocas e, com isso,
ampliar os conhecimentos relacionados aos cálculos envolvendo relações
aditivas e multiplicativas. Utilize como
critério para organização das duplas as
estratégias usadas pelas crianças nas
atividades anteriores.
Para resolver os problemas propostos, as crianças podem se apoiar
em conhecimentos a respeito de do-
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8 jarras

2 bolos

bros, pois a turma da professora Rebeca tem o dobro de alunos da turma
da professora Kátia. É possível também que os alunos busquem apoio na
contagem de 10 em 10, visto que a
quantidade de crianças das duas turmas são múltiplos de 10. Para tanto,
vale a pena retomar as atividades das
sequências didáticas trabalhadas anteriormente (Cálculos no farol da barra,
no segundo bimestre, e Cálculos com
rodas, no terceiro bimestre).
Para ajudar as crianças a construir
um procedimento, você pode fazer
perguntas como:

• É possível calcular se baseando
nas quantidades de ingredientes do
lanche encontrada na atividade 1?
Importante: o preenchimento da tabela pode representar um desafio grande
para a turma. Por isso, encaminhe a
tarefa trabalhando um dos itens coletivamente e peça que as crianças completem os demais em seguida, em duplas.
Ao final, proponha um momento para
que todos compartilhem as estratégias
utilizadas – para isso, selecione previamente o que quer colocar em discussão
em função dos avanços almejados.

HORA DO LANCHE- CADERNO DO PROFESSOR

págs. 31 e 32

x

8 A atividade leva as crianças a analisar um procedimento de cálculo e, com
base nele, reflitir sobre os utilizados por
elas. No item a), a turma é convidada
a pensar como Helena resolveu o problema e responder se ela está certa
ou não. É importante ler em voz alta
o enunciado e a estratégia utilizada
pela menina, perguntando se os alunos entenderam como ela resolveu
o problema, se o modo de resolução
faz ou não sentido e questionar quais
dúvidas a classe tem sobre o procedimento de cálculo.

No ítem b), a proposta é ampliar a
análise feita em a) e convidar os alunos
a pensar sobre os modos de resolução
utilizados pelos colegas, propondo
a análise das diferenças e semelhanças entre eles e questionando as outras possibilidades para solucionar o
problema. Neste momento, chame a
atenção para os cálculos de 10 em
10 (tal como o usado por Helena) confrontando-os, por exemplo, com procedimentos de resolução apoiados em
desenhos, algo muito comum para as
crianças do 1º ano.

Kethelen Silva
EM do Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro
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São necessárias 3 jarras de sucos para servir 15 crianças.

São necessárias 6 jarras de suco para servir 30 crianças.

9 A proposta é que as crianças coloquem em jogo os conhecimentos sobre as relações multiplicativas e a proporcionalidade direta construídos no
decorrer desta sequência didática para
calcular a quantidade de jarras para 15
e 30 crianças.

Veja que, mais uma vez, a questão
dos dobros é colocada em cena e, consequentemente, os alunos são provocados a trabalhar estabelecendo relações.
Aproveite para retomar a relação de
dobros para que eles pensem na quantidade de suco necessária para 30

crianças. Para tanto, antes de propor o
item b), peça que considerem a possibilidade de usar o mesmo procedimento
de Helena para resolver o problema.
Pergunte:
• Saber a quantidade de suco necessária para 15 crianças ajuda a
saber a quantidade de suco para
30 crianças?
Você pode informar que 30 é o dobro de 15 porque o que está em jogo
aqui é a relação de proporcionalidade:
se a quantidade de crianças é dobrada,
será necessário dobrar a quantidade
de suco também.
No trabalho com o campo multiplicativo, ao longo da escolaridade, os
alunos precisam ter boas oportunidades para ampliar, progressivamente,
os conhecimentos sobre esse campo
conceitual. A análise coletiva dos registros realizados pela turma, a fim de
provocar a reflexão sobre as diferentes
formas de representar um mesmo problema, permite que a classe amplie o
repertório e note, pouco a pouco, que
há diferentes modos de resolver o mesmo problema.
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4

6

8

10

12

14

16

18

20

10 Com essa proposta, as crianças
têm de pensar que, se para montar 1
sanduíche são necessárias 2 fatias de
pão de fôrma; para 2 sanduíches, são
necessárias 4 fatias; para 3, 6 fatias, e
assim por diante. Ou seja, ao aumentar
a quantidade de sanduíches, a quantidade de ingredientes aumenta proporcionalmente, de dois em dois. Para
encontrar a quantidade procurada, provavelmente, os alunos vão colocar em
cena adições sucessivas.

FEIRAS DE SALVADOR - CADERNO DO PROFESSOR

feiras de salvador
pág. 33

ma monetário brasileiro, disponíveis no
anexo do Caderno do aluno. Também é
possível utilizar réplicas disponíveis nos
livros do Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD).
• Encartes ou catálogos de mercados
com preços de produtos.
• Calculadoras.

introdução

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS

conteúdos

• Ampliem os conhecimentos sobre o
sistema monetário brasileiro, resolvendo problemas que envolvam a identificação de cédulas e moedas.

• Sistema monetário brasileiro.
• Reconhecimento de cédulas de
2, 5, 10 e 50 reais).
• Reconhecimento de moedas de 25
e 50 centavos e 1 real.

tempo estimado

material

• Oito aulas.

• Réplicas de notas e moedas do siste-

Desde pequenas, as crianças têm
contato com muitas experiências numéricas. Muitas sabem contar, identificam
alguns números escritos, conseguem determinar a quantidade que representam
alguns números e têm informações sobre notas e moedas. Tais conhecimentos
costumam ser assistemáticos e heterogêneos e, por isso, é preciso proporcionar um ambiente na escola para explorar,
compartilhar, discutir e produzir novas
ideias a fim de permitir aos alunos usar
os conhecimentos que têm sobre o sistema monetário como ponto de partida
para construir novos saberes.
Discutir sobre o sistema monetário
com crianças pequenas tem duas funções. A primeira é mostrar a elas que
os números são utilizados em diversos
contextos e, neles, podem ter significados diferentes. Resolver um problema
em que é preciso juntar dois elementos
de uma coleção tem sentido totalmente
distinto de usar 2 reais para comprar
algum produto – apesar de ambas as situações serem representadas pelo algarismo 2. A segunda função é aproximar
os alunos de diferentes possibilidades
de agrupamentos – quer dizer, é possível compor 1 real com 2 moedas de 50
centavos, 10 moedas de 10 centavos
etc. O contexto do dinheiro também é
favorável para que as crianças comecem a pensar em questões relativas aos
agrupamentos de base 10 e às operações, conteúdos que aparecem em outras sequências já exploradas.
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Quando se pensa em trabalhar com
o sistema monetário, além dos conteúdos relativos ao reconhecimento de
notas e moedas, é possível explorar
equivalência, sobrecontagem e memorização de resultados de cálculos aditivos e multiplicativos.
As atividades aqui reunidas propõem
discussões sobre compras e composição de valores com notas e moedas,
aproximando os alunos de relações numéricas (aditivas e multiplicativas) que
estão por trás da escrita de um número
e apresenta situações de comparação
e antecipação de cálculos.

No livro A Matemática na escola: aqui
e agora (Editora Artmed), Delia Lerner
defende que as situações cotidianas podem ser interessantes para contextualizar alguns conteúdos, pois permitem
que os alunos reconheçam a utilidade
da Matemática no âmbito extraescolar
e provocam maior interesse pelo tema.
Contudo, é preciso considerar que apenas o interesse e a relação com o cotidiano não são suficientes para que os
alunos aprendam Matemática. O foco
precisa ser o conteúdo e os avanços
nas estratégias utilizadas pelas crianças
para resolver os problemas.

pág. 34
1 e 2 Estas atividades convidam os
alunos a conversar sobre feiras de
Salvador. Converse sobre os produtos
que costumam ser vendidos nas feiras
ou no pequeno comércio dos bairros,
os preços cobrados por eles e para o
fato de que, além de ser um lugar onde
se vendem produtos, as feiras livres
fazem parte da cultura local e são fundamentais para o comércio da região.
Você também pode explorar a leitura
e a comparação de preços. Pergunte:
• Vocês sabem, por exemplo, quanto custa 1 quilo de farinha na feira?
• Ao olhar a placa com o preço de
alguma mercadoria, vocês conseguem descobrir quanto ela custa?
• Vamos comparar os preços de
dois produtos que vocês costumam
consumir?
Distribua folhetos de mercados diversos. Sugira que, reunida, a turma
faça um levantamento sobre o que é
possível comprar, por exemplo, com
10 reais, quais produtos custam mais
e quais custam menos. Outra proposta é estimar o preço de alguns itens.
As questões desta sequência didática
funcionam como um diagnóstico inicial sobre o que a turma já sabe sobre
o sistema monetário brasileiro.
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pág. 34

quer saber mais?
• Informações sobre
a origem das feiras no site Toda matéria (http://goo.gl/w2tH0M), acesso
em 27/7/2016
• Reportagem Como são medidas as
quantidades na feira?, no site da revista
Nova Escola, sobre como são medidas
as quantidades na feira (http://goo.gl/
wVWg5j), acesso em 27/7/2016)

Rebeca
EM Manuel Lisboa
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pág. 35

x

quer saber mais?
• Informações sobre
a origem do dinheiro
na reportagem Por que inventaram o
dinheiro, no site da revista Nova Escola (http://goo.gl/SZDqtX), acesso em
27/7/2016
3 A proposta visa iniciar a discussão sobre as moedas e notas que compõem o
sistema monetário brasileiro. Para tal, instigue as crianças a observar atentamente
as imagens e depois converse com elas
a respeito, pergunte que notas e moedas
já conhecem. Com base no que disserem
será possível fazer um levantamento sobre as vivências que a classe possui.
Para responder ao item a), provavelmente os alunos vão buscar apoio nos
conhecimentos que têm sobre o sistema
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numérico e sobre o sistema monetário,
ou seja, sabem que 100 é muito, portanto, é a maior nota, e que 2 é menor que
5, portanto, é a menor nota. Vale esclarecer que a pergunta da questão pede a
maior e menor nota. Se julgar pertinente,
faça a mesma pergunta para as moedas.
No item b), a ideia é que argumentem
sobre a comparação numérica para identificar o maior e o menor valor.
Se considerar interessante, faça
um cartaz usando as imagens de no-

tas e moedas que estão no anexo do
Caderno do aluno e registre os argumentos oferecidos pela turma sobre
como saber qual é o maior e o menor
valor. Esse registro pode ser ampliado no decorrer do trabalho, conforme
a turma fizer novas descobertas.
Importante: embora as moedas de
1, 5, 10, 25 e 50 centavos apareçam
nesta atividade, nas propostas seguintes, o foco será os cálculos com moedas de 1 real.
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págs. 35 e 36

4 O objetivo é que as crianças vivenciem situações de compra, venda e
troca de dinheiro considerando os valores envolvidos. A sugestão é organizar
uma feira, mas, se achar mais interessante, proponha a montagem de um
mercadinho ou loja.
Para realizar as situações de compra
e venda, apresente a proposta para os
alunos e dê um tempo para que possam
buscar itens a ser vendidos. Fazer uma
lista do que estará à disposição dos
consumidores pode ajudá-los a preparar
a atividade. Lembre-se de que as feiras
livres vendem diversos produtos, não somente frutas, legumes e verduras.
Depois de selecionadas as mercadorias, é hora de colocar preço. A ideia
é que as próprias crianças façam isso,

anotando o valor em etiquetas ou cartões para colocar nos diversos produtos. Essa é uma situação importante de
aprendizagem no que diz respeito aos
avanços dos conhecimentos que a turma dispõe sobre o sistema monetário.
Antes de os alunos definirem os preços,
você pode apresentar novamente os
catálogos de mercados, levá-los a um
mercadinho próximo da escola ou propor como tarefa de casa que pesquisem
os preços dos diferentes produtos. Essa
análise pode ser feita com as crianças
reunidas em grupos. Peça que elas localizem o preço do leite e de determinada
bolacha e provoque-as a pensar quanto
custa cada produto, qual é o mais barato e o mais caro. Enquanto estiverem
registrando os preços, questione:

• É possível que produtos iguais,
vendidos na mesma loja, tenham
preços diferentes?
Quando tudo estiver organizado para
começar a brincadeira, combine quem
será o vendedor, quem serão os compradores e quem será o caixa. Acerte
com as crianças o valor que cada um
dos compradores terá para gastar nas
compras. Feito isso, monte quartetos
para que os alunos usem o dinheiro que
têm em mãos para comprar os itens que
desejarem. Assim, eles podem somar a
quantia que têm com a dos colegas e
comprar algum produto mais caro ou trocar dinheiro para facilitar o troco.
A ideia é que a brincadeira de feira
seja realizada mais de uma vez e que
os papéis de compradores, vendedor
e caixa sejam desempenhados por todos, permitindo que as crianças lidem
com a questão do dinheiro de diferentes
modos: o vendedor precisa informar o
preço; o comprador tem de controlar o
que está sendo comprado e verificar se
tem dinheiro suficiente para gastar; e o
caixa tem de somar o preço dos produtos e calcular o troco para entregá-lo
aos compradores.
Durante as situações de compra e
venda, deixe que os alunos explorem
as diversas possibilidades de calcular
e juntar notas e moedas. Ofereça papel e lápis caso alguém queira registrar
algum valor ou calcular quanto precisa
para comprar mais de um produto, por
exemplo. Também é válido oferecer calculadoras para incrementar a proposta
e as discussões. Porém, antes disso,
permita que os alunos explorem a máquina e entendam como utilizá-la para
realizar cálculos com mais rapidez.
Encerrada a brincadeira, reúna a
turma para que todos contem como
foi a experiência. Pergunte às crianças
quais os desafios encontrados e as estratégias que usaram para resolvê-los.
4º BIMESTRE
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págs. 36 e 37

Ela precisa de 8 moedas de 1 real.

Ela receberia 2 reais de troco.

Mariana recebeu 25 reais.
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5, 6 e 7 As três propostas desafiam
os alunos a identificar notas e moedas
vinculadas às situações vivenciadas durante a brincadeira da feira e exigem
que realizem pequenas adições e subtrações para responder às questões.
Na atividade 5, as crianças têm de
identificar quantas moedas de 1 real
são necessárias para compor o valor
da boneca. Para tal, é muito provável
que se apoiem na contagem 1 a 1
para chegar ao resultado. Para ajudá-las a resolver a questão, você pode
sugerir que usem as moedas do anexo do Caderno do aluno, para que realizem a contagem. Mas é importante
deixar que, primeiro, elas pensem em
uma maneira de resolver o problema
e só depois oferecer as moedas para
quem realmente precisar.
Na segunda parte da atividade 5, as
crianças devem calcular o troco ao pagar com uma nota de 10 reais a boneca
que custa 8 reais. É bem provável que
a turma comece contando as moedas
para depois contar as cédulas. Pode
ser também que alguns alunos con-
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págs. 38 e 39

Luísa recebeu 23 reais.

Luísa precisa de 2 moedas de 50 centavos para formar 1 real.

tem as moedas e as notas, chegando
a 7 reais, desconsiderando que cada
nota vale 10 reais. Caso isso ocorra,
coloque os diferentes resultados em
discussão e proponha que as crianças
justifiquem o resultado correto.
Sobre a atividade 7, os alunos têm
de conservar os valores apresentados
no enunciado e calcular sem o apoio
de imagens de cédulas e moedas. Para
isso, podem registrar 10 + 10 + 1 +
1 + 1. É possível também que alguns
façam de memória o seguinte: 10 + 10
= 20 e depois agreguem 3 reais ao resultado. Considere que os itens a) e b)
colocam um desafio maior: pensar na
composição dos valores envolvendo as
moedas de 25 e 50 centavos para chegar às respostas. As crianças podem
recorrer aos conhecimentos de que
dispõem sobre trocas entre moedas ou
aos dobros.
Vale ressaltar que organizar os alunos em duplas ajuda a promover uma
reflexão entre eles sobre os valores em
jogo, de modo que haja boas trocas e
circulação de saberes.
4º BIMESTRE
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págs. 39 e 40

Helena vai gastar 6 reais.

Ela vai gastar 4 reais.

x

x

Helena recebeu 5 reais de troco.
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8 A atividade apresenta um conjunto de
problemas sobre a compra de produtos e o preço cobrado por eles.
No item a), as crianças têm de localizar e somar o valor do coco seco com
o das espigas de milho. Para chegar ao
resultado final, elas podem desenhar os
produtos, fazer a contagem (que pode ou
não ser feita nos dedos, já que preços
baixos permitem contar 1 a 1), recorrer à
sobrecontagem (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)
ou lançar mão do cálculo mental, apoiadas no que já sabem sobre dobros.
No item b), a turma tem de fazer um
cálculo simples envolvendo 2 + 2. Para
isso, pode usar as mesmas estratégias
do item a). É interessante, depois de os
alunos resolverem as duas questões,
pôr em discussão como fazer para encontrar o resultado sem contar de 1 em
1. Isso vai incentivá-los a buscar estratégias de trabalho mais econômicas,
como dobrar os valores.
Os itens c) e d) apresentam um
desafio maior para as crianças, pois
provocam a turma a pensar na relação
entre o total de dinheiro que Helena
tem na carteira, o valor de todos os
produtos juntos e, depois, no cálculo
do troco. Para resolver o item d), especificamente, embora seja possível,
não é esperado que os alunos usem o
recurso da subtração para chegar ao
resultado. Eles podem solucionar o desafio de diferentes modos e até mesmo
utilizar as cédulas disponíveis no anexo
do Caderno do aluno. A diversidade de
estratégias deve ser objeto de discussão e reflexão coletiva, pois só assim
as crianças conseguirão avançar. Ao
organizar a conversa com todos, eleja três estratégias usadas pelas crianças (contagem 1 a 1, sobrecontagem
e cálculo, por exemplo) e peça que
mostrem no quadro como pensaram.
Enquanto elas explicam, faça perguntas para ajudá-las a reformular o que
foi feito e garantir que todas compreendam os procedimentos e compare-os
aos outros. Nesse momento, é importante se dirigir para toda a turma e não
apenas ao aluno que fez determinado
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procedimento de cálculo.
Outra estratégia interessante é traduzir matematicamente o que as crianças
fizeram de modo a tornar o processo
observável para elas. Por exemplo, se
um aluno registrou “Helena tinha em sua
carteira 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 +
1 = 25” e outra criança escrever “20 +
5”, questione a classe sobre o que há
de diferente e de parecido nas duas estratégias. No decorrer desta sequência
didática, você pode retomar algum dos
procedimentos explorados e propor que
a turma experimente resolver problemas
semelhantes, por exemplo, do jeito usado por algum dos colegas.

quer saber mais?
• Reflexões sobre
como discutir com as crianças problemas nas aulas de Matemática no capítulo As discussões nas aulas de Matemática: o que, para que e como se
discute, do livro Ensinar matemática na
Educação Infantil e nas séries iniciais –
Análises e propostas, de Mabel Panizza
e colaboradores (Editora Artmed).

págs. 40 e 41

Esta questão possui mais de uma resposta correta. Leia acima, à direita.

Não, pois faltariam 5 reais. Ele poderia comprar apenas dois potes.

• 3 notas de 5 reais.
• 5 moedas de 1 real e 2 notas de 5 reais.
• 5 notas de 2 reais e 1 nota de 5 reais.
• 2 notas de 5 reais, 2 notas de 2 reais
e 1 moeda de 1 real.

9 e 10 Estas questões têm o intuito
de levantar uma discussão sobre as
diversas possibilidades para fazer o pagamento de produtos que podem ser
comprados na feira.
A ideia é que as crianças explorem
as notas e moedas considerando as
situações expostas e depois possam
comparar as diversas possibilidades
de compor um determinado valor, utilizando cédulas e moedas do sistema
monetário vigente. Para tal, elas precisam planejar e organizar um modo para
pagar pelo produto, levando em conta
as opções dadas e, novamente, pensar
em questões relativas ao troco.
É interessante propor que a turma
trabalhe em duplas para que as crianças possam discutir e trocar ideias
sobre a melhor maneira de resolver os
problemas. Para definir as duplas, retome as estratégias usadas pelos alunos
para resolver as questões anteriores,
reunindo, por exemplo, quem recorreu
a desenhos com quem já faz sobrecontagem, e crianças que já construíram
4º BIMESTRE
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págs. 41 e 42

Esta questão possui mais de uma resposta correta. Leia abaixo, à direita.

É possível comprar 5 tapiocas.

alguns resultados de cálculos de memória com aquelas que trabalham com
cálculo mental.
Durante a realização das atividades,
circule pela sala para auxiliar as duplas
e propor desafios para aquelas que
você acredita que podem ir ir além das
propostas. Nesse caso, você pode aumentar a quantidade de dinheiro.
Ao final da atividade, organize um
momento coletivo para as crianças
compararem as diferentes possibilidades de formar determinado valor e analisar as relações entre elas. Se julgar
oportuno, faça um cartaz com as algumas dessas possibilidades e deixe-o
exposto na sala.
10a
• 6 moedas de 1 real.
• 3 notas de 2 reais.
• 1 nota de 2 reais e 4 moedas de 1 real.
• 2 notas de 2 reais e 2 moedas de 1 real.
• 1 nota de 5 reais e 1 moeda de 1 real.

x

O troco seria de 4 reais.

• 2 notas de 5 reais e 2 moedas de 1 real.
• 1 nota de 10 reais e 2 moedas de 1 real.
• 1 nota de 20 reais e receber 8 reais de troco.
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia algumas à direita.
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pág. 43

Podemos pagar com 1 nota de 20 reais e outra de 5 reais.

Podemos pagar com 5 notas de 5 reais.

11c
• 2 notas de 10 reais e 1 de 5 reais.
• 1 nota de 10 reais e 3 de 5 reais.
• 10 notas de 2 reais e 1 de 5 reais.

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

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

11 Esta atividade tem por objetivo fazer com que as crianças avancem em
seus conhecimentos sobre trocas de
moedas e notas e tomem consciência

de que é possível compor valores de
diferentes maneiras utilizando mais ou
menos notas e moedas.
Proponha um problema de cada

11d
• 1 nota de 10 reais e 1 de 2 reais.
• 2 notas de 5 reais e 1 de 2 reais.
• 6 notas de 2 reais.
• 12 moedas de 1 real.

vez, leia-o para a turma e converse
sobre o que é solicitado em cada
enunciado. Você pode organizar grupos de três ou quatro crianças e, depois, propor uma roda de conversa
sobre as estratégias usadas por eles.
Deixe que a turma use as notas e
as moedas do anexo do Caderno do
aluno para que explorem diferentes
formas de compor os valores.
4º BIMESTRE
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pág. 44

12 Esta atividade é um convite para
que as crianças, considerando o tema
feira e as discussões realizadas até o
momento, criem problemas que possam ser resolvidos pelos colegas.
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Inventar problemas faz com que
o aluno reflita sobre a formulação do
enunciado e os dados necessários
para que alguém possa solucioná-los.
Para organizar as duplas, reúna os alu-

nos de acordo com as hipóteses de escrita. Veja orientações no Caderno do
professor de Língua Portuguesa.
Para formular os enunciados, as
crianças vão precisar selecionar os
dados que querem ter no enunciado
e formular a pergunta que gostariam
que fosse respondida. Para tanto, as
crianças podem recorrer às resoluções das atividades anteriores e usá-las como modelos.
Refletir se todos os dados necessários foram informados para que o problema possa ser resolvido é um foco
de discussão interessante. Oriente
essa conversa para que as duplas, se
necessário, revejam o que escreveram.
Depois de concluída a tarefa, organize uma troca de cadernos entre
duplas e oriente a resolução dos problemas criados.
Encerrada a etapa de resolução,
promova uma conversa coletiva para
que seja feita a socialização dos problemas criados e das estratégias
usadas. Incentive os alunos a contar
se conseguiram responder ao que os
colegas propuseram ou se tiveram dificuldades – e quais foram elas.
Para realizar todas essas propostas e aprofundar a discussão, é
importante planejar e reservar um
tempo maior para as crianças trabalharem. E mais: não é necessário
propor todo o trabalho na mesma
aula: você pode dividi-lo em dois ou
três dias para garantir que haja espaço para discussões, socialização dos
problemas e das estratégias.
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Atividades de avaliação
Assim como nas propostas avaliativas para os bimestres anteriores,
as atividades a seguir têm como propósito retomar algumas das discussões ocorridas no trabalho com as
sequências didáticas do quarto bimestre, ampliar reflexões, resgatar
ideias das crianças e avaliar avanços
da turma.
Como nem todas as crianças do
1º ano ainda não leem nem escrevem
com autonomia, é importante que
você leia em voz alta cada uma das
atividades, pergunte se elas entenderam o que é para ser feito, acompanhe a realização das propostas e esclareça eventuais dúvidas.
Durante a realização das atividades e
quando os alunos terminarem as tarefas,
você pode analisar os conhecimentos
matemáticos que eles já construíram.
Enquanto as crianças trabalham, observe como realizam cada proposta, se
lidam com os desafios com facilidade,

apresentam dúvidas, quais são elas e
se estão relacionadas ao conteúdo ou
à compreensão do que é para ser feito.
Vale salientar que o objetivo desta
avaliação não é atribuir nota aos alunos, classificando-os, e sim identificar
o que eles aprenderam com as sequências didáticas trabalhadas durante o
quarto bimestre.
As propostas também podem ser
discutidas coletivamente, tal como
os acertos e os erros das crianças.
Sempre que possível, convide algumas para explicar como determinada
atividade foi resolvida, a estratégia
usada e o que pensou para chegar
a algumas respostas. Anote o nome
dos alunos que você chamar para que,
em uma próxima vez, possa chamar
outros, garantindo que todos tenham
oportunidade de ir ao quadro explicar
como pensaram.
As propostas apresentadas a seguir foram planejadas com base nos
conteúdos trabalhados no quarto bi-

mestre e estão apoiadas em atividades
que as crianças já realizaram. Foram
selecionadas uma ou mais atividades
relacionadas a cada eixo (números,
operações, espaço e forma, medidas
e tratamento da informação) para garantir que os alunos tenham boas oportunidades para refletir sobre todos os
conteúdos explorados.
A decisão sobre o melhor momento para propor as atividades é
sua. É possível explorá-las na ordem
apresentada, trabalhando um eixo de
cada vez. Ou então variar, propondo
uma questão de cada eixo por aula.
Você ainda pode dar as atividades
avaliativas relativas a cada sequência didática conforme for terminando
cada uma delas. Se preferir realizar as
propostas ao final do quarto bimestre,
é importante que os alunos não façam
todas no mesmo dia. Isso pode sobrecarregá-los e inviabilizar o trabalho.
Nesse caso, escolha trabalhar com
apenas duas atividades por vez.

Daysianne Veloso A de Jesus
EM Juiz Oscar Mesquita
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x

A tartaruga tem o maior tempo de vida.

1 A ideia é retomar a discussão sobre as situações exploradas na sequência didática Carta campeã, cujos
focos principais são comparar os números das cartas e observar qual é o
maior e qual é o menor.
É possível que as crianças tenham
dúvidas se determinado número tem a
ver com o peso ou o tempo de vida. Se
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isso ocorrer, retome o que foi discutido durante a sequência didática sobre
as informações relativas à sucuri e organize uma discussão sobre as pistas
fornecidas pelos números para descobrir o que está sendo tratado. No caso
da tartaruga, que pesa cerca de 500
quilos, esse é um bom problema. Você
pode perguntar aos alunos:

• Analisando os números que aparecem na carta da tartaruga, é
possível saber, sem ler o título do
item, a que se refere o número
500: peso ou tempo de vida?
A intenção é que os alunos compreendam que não é possível viver
500 anos, mas que um animal pode
ter esse peso.
Lembre-se de ler em voz alta os
enunciados e ajudar as crianças a encontrar as informações nas cartas. Se
preciso, ofereça um quadro numérico
ou uma fita métrica para serem usados
como apoio.
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pág. 46

O animal mais leve é a jaguatirica.

O animal mais pesado é a onça-pintada.

2 Nesta atividade, além de fazer a comparação numérica, as crianças têm de
ler e interpretar informações registradas em uma tabela simples. Para ajudá-las, é importante ler em voz alta os
dados apresentados e propor que res-

pondam sozinhas às questões.
Você pode retomar algumas situações trabalhadas na sequência didática Carta campeã, em que a turma
teve de ler e interpretar informações
em tabelas.

Para resolver os problemas, é provável que os alunos usem os saberes
que têm sobre o sistema de numeração, reconhecendo que 80 é o maior
número que aparece na tabela e identificando a onça-pintada como o animal
mais pesado.
4º BIMESTRE
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pág. 47
3 e 4 As atividades retomam os
problemas enfrentados durante a sequência didática Feiras de Salvador.
As crianças vão ter de somar as notas e moedas para chegar aos valores e dizer quanto receberam.
Para resolver as questões, é provável que os alunos se apoiem na contagem um a um. Ajude quem apresentar dúvidas oferecendo as réplicas de
notas e moedas disponíveis no anexo
do Caderno do aluno, para que seja
realizada a contagem com o apoio do
material. Porém, é importante que isso
não seja feito antes de os alunos pensarem em uma estratégia. É esperado
que a turma consiga somar 10 + 1 +
1 + 1 + 1, mas pode ser que alguns
alunos optem por contar as moedas
uma a uma e juntá-las aos 10 reais.
No problema 4, o desafio é um pouco maior, pois as crianças têm de somar 2 notas de 10 reais, 2 de 2 reais
e 1 moeda de 1 real. Sugira que façam
os cálculos aos poucos e registrem os
valores provisórios para que não se
percam antes do resultado final.

João recebeu 14 reais.

Pedro recebeu 25 reais.

pág. 48
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5 A atividade refere-se à composição
de valores com notas e moedas. É uma
proposta desafiadora, mas as crianças
já resolveram problemas semelhantes
no decorrer da sequência didática Feiras de Salvador. Por isso, podem retomar as estratégias utilizadas e sistematizar alguns conhecimentos.
Antes de encaminhá-la, leia o enunciado em voz alta, explicando o que
precisa ser feito e como preencher a
tabela. Caso considere interessante,
ofereça réplicas das moedas disponíveis no Caderno do aluno como apoio.

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 48 e 49

São necessários 2 pacotes.

São necessários 3 pacotes.

4

6

8

6 e 7 As atividades retomam as discussões da sequência didática Hora
do lanche e têm o objetivo de fazer as
crianças calcularem a quantidade de
pão necessária, apoiando-se nos conhecimentos já construídos sobre as

10

12

14

16

18

20

relações multiplicativas e a proporcionalidade direta.
Para resolver os problemas propostos no item 6, os alunos vão realizar
adições sucessivas a fim de encontrar
as quantidades procuradas. Por exem-

plo: se cada pacote de balas serve 10
crianças, podem pensar no dobro de
10, ou somar 10 + 10, optar por desenhar as balas ou, ainda, fazer pauzinhos agrupados de 10 em 10. Antes de
propor o item b), pergunte às crianças:
• A resposta do item a) pode ajudar
a encontrar a resposta do item b)?
Para resolver a atividade 7, as crianças podem recorrer à contagem de 2
em 2 ou aos conhecimentos que têm
sobre os dobros.
Você pode propor o preenchimento
das primeiras colunas da tabela coletivamente, no quadro, e depois pedir
que as crianças deem continuidade à
atividade individualmente.
Sempre que possível, circule pela
sala para observar quais as estratégias
utilizadas pelas crianças e esclarecer
eventuais dúvidas.

pág. 49
Esta questão possui mais de
duas respostas possíveis para
cada item. Leia à direita.

8 A atividade faz uma retomada do desafio já enfrentado na sequência didática Cálculos que sei de memória: pensar nas diferentes formas de registrar
um número.

Ao trabalhar a questão, é possível
ter mais clareza do repertório de cálculos memorizados que as crianças
construíram e quais relações já estabelecem entre eles.

Somas que resultam 7:
• 7 = 1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4 etc.
Somas que resultam 10:
• 10 = 1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 =
5 + 5 etc.

Quem ainda não consegue usar os
cálculos memorizados com autonomia,
provavelmente, vai recorrer à contagem ou sobrecontagem para definir as
duas somas para cada número.
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pág. 49

x
x
x

9 A proposta visa retomar alguns
resultados envolvendo o dobro de
números como 4, 6 e 12. É possível
usar outros números caso considere
que esses estão além ou aquém dos
conhecimentos das crianças. Você
pode pedir que digam qual é o dobro
de 1, 3 e 4 ou de outros que considera
desafiadores ou mais acessíveis. Proponha retomar a atividade 4 da sequência Cálculos que sei de memória para
ver se o dobro de 2, 5 e 10 ajuda a
pensar no dobro de 4, 6 e 12.

pág. 50
10 A questão desafia os alunos a identificar as figuras considerando as propriedades delas.
Leia o enunciado em voz alta para
a classe, discuta os pedidos e pergunte quais figuras podem ou não
valer como resposta, mas alerte-os
para não falar em voz alta.
Com esta atividade, você pode verificar os conhecimentos que as crianças
já construíram sobre figuras, as dúvidas que ainda têm, se sabem nomear
algumas características, se reconhecem a quantidade de lados e se são
retos ou curvos.

pág. 50

x

60

MATEMÁTICA - 1º ANO

11 A ideia é retomar o desafio de analisar uma tabela com o registro de pontos de um jogo de dados, na versão
em que cada ponto vale 10, e conferir
se os resultados estão corretos.
É importante, antes de encaminhar
a tarefa, analisar a tabela coletivamente, chamando a atenção para as informações que aparecem nas linhas e nas
colunas, questionando se as crianças
entenderam, se reconhecem os números que aparecem e que dúvidas têm
a respeito.
Se considerar os números além ou
aquém das possibilidades das crianças, altere-os.

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 51

pág. 53
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anexos
fichas informativas
de animais

Recorte ou faça cópias do material e compartilhe-o com as crianças para que
possam obter informações para as cartas do jogo Carta campeã e realizar a
atividade 3. Além das fichas abaixo, você encontra outras na Plataforma Nossa Rede. É interessante plastificar o material para que ele dure mais tempo.

ANTA

NOME
POPULAR

ANTA

PINGUIM-IMPERADOR

NOME

PINGUIM-

POPULAR

-IMPERADOR

NOME

TAPIRUS

NOME

APTENODYTES

CIENTÍFICO

TERRESTRIS

CIENTÍFICO

FORSTERI

HÁBITOS

PEIXES, KRILL E

ALIMENTARES

LULAS

REPRODUÇÃO

AS FÊMEAS PÕEM

HÁBITOS
ALIMENTARES
REPRODUÇÃO

HERBÍVORO
UM FILHOTE, COM
GESTAÇÃO DE

UM ÚNICO OVO EM

APROXIMADAMENTE

MAIO/JUNHO

13 MESES

PESO

37 KG

PESO

250 KG

TAMANHO

122 CM DE ALTURA

TAMANHO

120 CM DE ALTURA

TEMPO DE VIDA 35 ANOS
FLORESTAS DA
HÁBITAT
AMÉRICA DO SUL

TEMPO DE VIDA 20 ANOS
ANTÁRTIDA
HÁBITAT
CURIOSIDADE

CURIOSIDADE

QUEM CHOCA O

É O MAIOR MAMÍFERO

OVO É O MACHO,

TERRESTRE DO

POR CERCA

BRASIL

DE 65 DIAS
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ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR

cartas para o
jogo dos dobros

Recorte estas cartas ou faça cópias para sorteá-las durante o Jogo dos
dobros. É interessante plastificar o material para que ele dure mais tempo.

QUEM TEM O
DOBRO DE 1?

QUEM TEM O
DOBRO DE 2?

QUEM TEM O
DOBRO DE 3?

QUEM TEM O
DOBRO DE 4?

QUEM TEM O
DOBRO DE 5?

QUEM TEM O
DOBRO DE 6?
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