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• Produção de tabelas e gráficos para
organização de informações coletadas.
• Aproximação à leitura e escrita de números de quatro algarismos.

TEMPO ESTIMADO
• Oito aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos

• Coletem dados por meio de pesquisa
de preferências e registrem as informações de forma organizada.
• Interpretem dados em tabelas e gráficos.
• Leiam e escrevam números de quatro
algarismos.

6
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• Observem as regularidades do sistema de numeração entre os números de
quatro algarismos.
• Considerem o valor posicional dos
números.

CONTEÚDOS

• Coleta e organização de dados.
• Leitura e interpretação de dados dispostos em tabelas e gráficos.

Qual criança nunca ouviu falar de
futebol? Esporte mais conhecido e popular do mundo, ele é uma paixão avassaladora também no Brasil. Milhões de
brasileiros (homens, mulheres e crianças) são fascinados por ele e acompanham as partidas nos estádios ou pela
televisão. Muita gente tem um time predileto, canta o hino de cor, sabe o nome
dos jogadores e, sempre que pode, usa
a camisa do time nas populares peladas – as partidas que acontecem entre
amigos em qualquer campinho com golzinhos feitos de diversos materiais.
Antes de iniciar a sequência, converse com os estudantes sobre os times
de futebol que conhecem, aquele para
o qual torcem e se é o mesmo do restante da família. Pergunte quem já foi
assistir a uma partida e quem jogou na
ocasião. Conte qual o seu time e o preferido de sua família.
É possível que os alunos torçam
para equipes de outros estados, que
não estão representadas na sequência.
Diga que, mais tarde, farão um registro contemplando todos os times que
aparecerem. É importante saberem
que não é preciso ser torcedor de algum time para realizar as atividades.
Elas estão a serviço da leitura e do registro de informações. Essa sequência
proporcionará às crianças avançar em
relação às possibilidades de leitura, seleção e organização da informação em
diferentes situações.
A sequência Para que time você
torce? propõe leitura, interpretação e

PARA QUE TIME VOCÊ TORCE? - CADERNO DO PROFESSOR

representação de dados coletados. Os
alunos lidarão com tabelas e diferentes
gráficos. O propósito é gerar condições para que eles adquiram ferramentas para resolver problemas, avancem
em relação à leitura e interpretação de
dados apresentados de maneira organi-

zada e possam, também, construir representações para formular e resolver
problemas que impliquem o recolhimento de dados e análise de informações.
Ao final da sequência, há situações de
leitura e escrita de números de quatro
algarismos.

curiosidade

Charles Miller (1874-1953) foi o responsável pela introdução do futebol no
Brasil. Em 1894, ele partiu da Inglaterra em direção ao Brasil com duas bolas
para criar o São Paulo Athletic Club. O futebol conquistou primeiro as pessoas
mais ricas e, só depois, chegou aos mais pobres do país. Em 1950, o Brasil
sediou uma Copa do Mundo de Futebol pela primeira vez e quase foi campeão:
perdeu no último jogo para o Uruguai.
Para ler mais sobre a história do futebol, acesse os sites Brasil Escola
(http://goo.gl/RuVuuo) e Campeonatos do Futebol (http://goo.gl/pT00XN),
acessos em 9/7/2016.
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1 Caso o aluno não torça para nenhum
time, ele pode dizer o nome do preferido por alguém da família ou deixar em
branco.

pág. 7
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págs. 7 e 8

3 Inicialmente, organize as duplas e
peça que discutam como organizarão as
informações. Em seguida, proponha que
os alunos façam uma pesquisa sobre os
times de futebol dos colegas da classe
e a quantidade de torcedores de cada
um. Reforce a ideia de que precisarão
organizar um registro com os dados obtidos, para poder retomá-los posteriormente. Se achar que a turma não tem
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condições de realizar essa pesquisa
com autonomia, você pode propor que
cada um deles fale o time para o qual
torce enquanto os demais anotam.
Antes de discutir os registros, peça
que os estudantes confiram se todos
foram considerados na pesquisa, ou
seja, se todos os alunos foram entrevistados ou de alguma forma expuseram
sua preferência. Para isso, o número de

alunos da classe precisa bater com o de
torcedores. Caso isso não ocorra, será
preciso repetir a pesquisa.
As equipes citadas não precisam participar do campeonato baiano. Os alunos
podem ficar à vontade para dizer o time
para o qual torcem (São Paulo, Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro...). Isso não
impede que façam a leitura das informações contendo somente times do estado nas outras atividades.
Deixe que registrem livremente. É
possível que algumas crianças registrem
usando uma lista com o nome dos alunos e o time para o qual torcem e depois
contem. Outras podem fazer uma tabela
com o nome das equipes e a quantidade de torcedores de cada uma. Após a
pesquisa, verifique se o time preferido
teve a mesma quantidade de torcedores
em todas as duplas. Para isso, proponha
que cada dupla exponha a forma como
organizou as informações e como é possível saber qual é o time preferido da
turma, informando a quantidade de torcedores. À medida que as duplas forem
contando como fizeram, peça que as
demais falem sobre semelhanças e diferenças entre os registros apresentados.
Os registros serão tema de discussão:
• Como fazer essa pesquisa?
• Como organizar os dados?
• Como comunicar as informações
obtidas?
• A solução foi eficiente? Comunicou
o que se pretendia?
A ideia não é fechar em um modelo
certo ou errado, mas sim discutir possibilidades de organização das informações e o que se comunica com elas.
Com base na coleta e na organização
dos dados, os alunos podem compreender ainda mais as funções de tabelas e
gráficos usados para comunicar informações obtidas.
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págs. 8 e 9

O Bahia é o time com mais torcedores nessa classe.

O Jacuipense é o time com menos torcedores nessa classe.

4 Proponha que os alunos interpretem
os dados da tabela e digam o que é
possível saber com base nessas informações:
• Que times têm torcedores nesta
turma?
• Qual é o time com mais torcedores? Quantos?
• Qual é o time com menos torcedores? Quantos?

Matheus de Jesus
EM Arte e Alegria
4º BIMESTRE
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O Vitória é o time com mais torcedores na turma.

O Fluminense de Feira é o time com menos torcedores na turma.

5 Ajude os alunos a interpretar as informações contidas no gráfico. Pergunte
o que é possível saber por meio dele.
• É possível saber qual é o time
com mais torcedores nessa turma?
Como?
• Qual é o time com menos torcedores?
• Quais são os times que aparecem
nesse gráfico?
• Há times que apareceram na tabela da atividade 4?
• Há times que apareceram na pesquisa que vocês fizeram em sua
classe? Quais?

pág. 10

6 Depois de os alunos terem interpretado diferentes formas de comunicar dados, proponha, ainda em grupos, que
retomem a atividade 3 e escolham uma
maneira para representar os times e a
quantidade de torcedores da classe.
Eles podem inserir o nome dos times
que surgiram no grupo, mesmo que
não sejam do estado.
Depois, peça que as crianças compartilhem com a classe os gráficos elaborados.
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1931
1937
1948
2009
1941
1933
1993
1965
1899

O time mais antigo é o Vitória.

7 O objetivo deste ditado é observar
como os alunos escrevem números
de quatro algarismos. Eles podem se
apoiar na numeração falada e produzir
uma escrita aditiva, ainda que já escrevam os de até três algarismos convencionalmente.
A escrita de números de quatro algarismos precisa começar a ser trabalha-

Aluno

ANITA
BRUNO

Escreve
de forma
convencional os
números de dois
algarismos

da no 2º ano, embora ainda não seja
esperado que ele se aproprie desse
conhecimento agora. O importante é
que os alunos dominem a escrita de
números de até três algarismos. Vez
ou outra, proponha ditados de números
com dois, três e quatro algarismos.
Segue uma pauta como sugestão para
acompanhar a progressão dos alunos.

Escreve
de forma
convencional os
números de três
algarismos

Escreve
de forma
convencional os
números de
quatro algarismos

7a Esta atividade apresenta um grande desafio para os alunos. É comum
eles acharem que o time mais antigo
é aquele que tem o maior número, porque relacionam mais antigo com maior.
O time de futebol mais antigo é aquele
que foi fundado há mais tempo. Para
contribuir com essa discussão, escreva o ano de nascimento de algumas
pessoas da escola – alunos de séries
diferentes, professores e funcionários.
Escreva ao lado do ano de cada um
a idade que tem. Explique que, quanto
menor o número, mais velho é o time,
porque foi fundado antes. O mais novo
é o que foi fundado por último, porque
tem menos anos de vida ou de funcionamento, no caso dos clubes. Discuta
com os alunos as diferentes formas
encontradas para saber quantos anos
o Flamengo de Guanambi tem. Uma estratégia interessante, aqui, é a sobrecontagem (começa-se a contar a partir
de 2009 até o ano em que se está).
4º BIMESTRE
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O time mais novo é o Flamengo de Guanambi.
Ele completou 7 anos em 2016.

7e Aqui, espera-se que os alunos respondam que, para valer 1.000, o 1
precisa estar na quarta casa, da direita
para a esquerda. Observe que o ano
da data tem quatro algarismos porque
é da família do 1.000; o 1 tem de ficar
na casa do 1.000 porque é 1.000; o 9
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tem de ficar na casa do 100 porque é
900; o 4 tem de ficar na casa do 10
porque é 40; e o 8 tem de ficar na casa
do 1 porque só tem unidades.
Assim como foi feito com números
de dois e três algarismos, proponha
que os alunos discutam sobre essas

formas de escrita e pergunte:
• O que podem estar pensando as
crianças que escrevem assim?
Peça que discutam com a dupla
primeiro e, depois, coletivamente. As
discussões potencializam as aprendizagens: ao dizer o que pensa, o aluno
tem a possibilidade de organizar os saberes e tentar convencer o outro. Quando os argumentos dele não se sustentam, pode se apropriar de outra forma
de pensar, oferecida pelos colegas.
Há números com os quais as crianças lidam diariamente e que podem
servir como referência e alimentar a
discussão, como o ano que consta no
calendário vigente ou números usados
em endereços conhecidos por elas. A
conversa sobre o valor posicional dos
algarismos potencializa ainda mais
essa análise.

VAMOS JOGAR 21! - CADERNO DO PROFESSOR

vamos jogar 21!
pág. 12

tempo estimado
• 13 aulas.

material

• Baralho.
• Calculadora.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Resolvam cálculos.
• Ampliem o repertório de cálculos de
memória.
• Antecipem resultados.
• Discutam sobre diferentes estratégias de cálculos.

• Resolvam contas utilizando a conta
armada, com transporte.

conteúdos

• Cálculos de memória.
• Cálculo mental.
• Estimativas e antecipações.
• Algoritmo convencional da adição.

Antes de começar a sequência, pergunte aos alunos que jogos conhecem
e quais exigem o uso de cálculos. Se
possível, crie na sala alguns cantos
com variadas modalidades para que todos possam jogar. É importante que os
jogos sejam conhecidos pela turma ou
que haja ao menos uma criança que explique as regras. Alguns exemplos que
podem ser utilizados são: 21, pega-varetas, memória de dobros, jogo dos
pontinhos, memória de 10, trilha com
três dados etc.
Os alunos dispõem de uma diversidade de conhecimentos que possibilita usar os números para jogar ou
resolver problemas. Nas situações de
jogos, eles se deparam com conhecimentos distintos – o que permite se
apropriar de novos saberes. Eles também precisam tomar decisões, buscar
estratégias econômicas para favorecer a participação e rechaçar aquelas
que não se adequam à situação. Essas também são boas oportunidades
para que observem e se apropriem de
estratégias que melhoram o desempenho dos participantes.
Dispor de variados procedimentos
e estratégias de cálculo, ser capaz
de selecionar os mais pertinentes em
função dos problemas que se quer resolver e usar alternativas para controlar os resultados deve fazer parte dos
propósitos fundamentais no ensino da
Matemática.
4º BIMESTRE
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págs. 13 e 14

1 Para garantir que os alunos se apropriem das regras do jogo, organize
uma roda com todos e peça que fiquem
sentados. Convide os que se sentaram
ao seu lado para demonstrar como se
joga. Proponha que eles falem em voz
alta a soma dos pontos à medida que
jogam as cartas. Os demais podem
ajudar na tarefa. É importante destacar
que os alunos devem somar o valor da
mesa ao da carta que pretendem usar
antes de jogar. O objetivo é chegar o
mais próximo possível do número 21,
sem ultrapassá-lo. Quando isso não for
possível, porém, o jogador da vez deve
descartar a carta que ultrapassa o número 21 e parar o jogo.
Depois que todos compreenderem as
regras, organize grupos de quatro ou
cinco alunos e ofereça o baralho sem os
coringas. Enquanto eles jogam, vá passando entre os grupos para acompanhar
de que maneira eles fazem os cálculos.
Nesse jogo é esperado que eles
usem a sobrecontagem porque fica muito complicado contar todos os pontos a
cada vez. Para as crianças que não conseguem utilizar a sobrecontagem como
estratégia, proponha outro jogo, como
o Memória de 10. Para tanto, pegue um
baralho e retire as figuras, os 10 e os
ases. Embaralhe e vire todas as cartas
para baixo (organizadas da mesma forma como foi descrito no jogo Memória
de dobros). O objetivo é virar pares que
somem 10. Se o aluno não conseguiu
essa pontuação, deve voltar as cartas
para o mesmo lugar em que estavam.
Se possível, faça uma tabulação para
acompanhar os procedimentos utilizados. Estimar resultados consiste na
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Aluno

Conta nos
dedos a
partir da
pontuação
da mesa

Faz uso dos
cálculos de
memória

Procura
arredondar
os números
enquanto
calcula

Estima
resultados

ANITA

BRUNO

possibilidade de realizar aproximações,
sem a necessidade da resposta exata.
Nesse caso, os alunos podem ver se
estourou ou se está longe, sem precisar chegar ao resultado.
A tabulação permite que você analise os procedimentos utilizados pelos
alunos e pense em novos agrupamentos produtivos nos quais, por exemplo,
poderá reunir num mesmo grupo aqueles com procedimentos diferentes para
poder ampliar o repertório de todos.
Veja ao lado uma sugestão de pauta.

pág. 14

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia algumas:
• 10 + Q + Ás.
• 4 + 5 + 3 + 9.
• 10 + 8 + 3.

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia duas:
• 9 + 2 + 6 + 1 + 3.
• 7 + 5 + 9.

2 É esperado que muitos alunos utilizem a sobrecontagem para chegar ao
resultado da soma das cartas. À medida que jogam e realizam outras atividades para chegar a resultados, podem
recorrer aos cálculos de memória e ao
cálculo mental.
A finalidade do trabalho de cálculo
mental é criar nos alunos hábitos de
reflexão para que eles disponham de
meios permanentes de aproximação e
de controle dos resultados. Por mais
que as calculadoras facilitem, é preciso que eles reflitam sobre o cálculo que
realizam.
Nesta atividade, as crianças podem
recorrer principalmente aos cálculos
de memória, especialmente os números que somam 10, como 8 + 2, 3 +
7, 4 + 6 e 5 + 5. Também podem considerar os dobros, além de 10 + 10.
Outro objetivo do cálculo mental é
levar a turma a memorizar certos resultados que possam ser recuperados
facilmente. Foi realizado (em outras sequências) um longo e intenso trabalho
para favorecer essas aprendizagens.
Espera-se que todos utilizem esses conhecimentos ainda mais nesta sequência didática.
4º BIMESTRE
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21

21

Estourou

Estourou

21

21

16
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3 Para chegar às respostas, os alunos
podem recorrer aos cálculos de memória, sobretudo os dobros: 7 + 7, 8 +
8 e 9 + 9. Com os resultados, podem
continuar o cálculo utilizando os dedos.
Outra opção seria arredondar números
para facilitar os cálculos. Por exemplo,
em 9 + 9 + 3, eles distribuiriam o 3
para os dois noves e os transformaria
em 10 + 10, acrescentando 1, que foi
o que sobrou do 3.
Outra alternativa: antecipar a resposta, como é o caso da atividade c): se
10 + 10 = 20, só poderia ser 21 se
acrescentasse 1 apenas.
Quando os alunos terminarem a atividade, peça que expliquem como fizeram para chegar aos resultados e às
respostas. É provável que muitos não
consigam explicar. Escreva as contas
no quadro e os ajude a retomar os procedimentos utilizados, um a um. É provável que haja diversos procedimentos
para uma mesma conta.
A sua intervenção é fundamental:
você deve recuperar, explicar e comparar procedimentos para ajudar os
alunos a analisá-los e se apropriar do
que for possível para cada um, constituindo, assim, condições para promover transformações e avanços nos
conhecimentos construídos.
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3

1ª RODADA
• Precisa tirar a carta 3.

3

4
2ª RODADA
• Precisa tirar a carta 4.

4

3ª RODADA
• Não precisa de nenhuma carta.
Já estouraram os 21 pontos.

4 Os alunos podem somar 9 + 4 = 13;
13 + 1 = 14; 14 + 1 = 15; 15 + 2 =
17; mas também podem somar:
•4+1+1+2=8
• 8 + 9 = 8 + 8 + 1 = 16 + 1 = 17
(ou seja, se o aluno sabe que 8 mais 8
é igual a 16, pode acrescentar o 1 que
falta do 9, que é igual a 17).
Também podem somar:
• 9 + 1 = 10; 4 + 1 = 5 ; 10 + 5 = 15;
15 + 2 = 17
Ou, ainda, fazer a contagem nos dedos a partir de 9.
Todas as estratégias são válidas
e devem ser valorizadas. A questão

aqui, porém, é discutir também o jeito
mais rápido. Dessa forma, os alunos
podem ir ampliando suas estratégias
de cálculo mental.
É preciso considerar que o mais
rápido é relativo. Depende das possibilidades de cada aluno. Para alguns,
contar de um em um pode ser mais
rápido porque é somente dessa forma
que conseguem resolver as contas.
Porém, é importante que possam se
arriscar mais e considerar outras possibilidades que facilitem as resoluções
para se tornarem mais rápidos usando-as também.
4º BIMESTRE
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propriedade
comutativa
A ordem dos fatores
não altera o produto.
• 10 + 9 = 19
• 9 + 10 = 19

5
• Q + 10 + 8 + 2 + 6
• 6 + 4 + 8 + 2 + 9 + Ás + 5 + Ás
•4+4+4+4+5+5+5+5

5a
•9+9+9+9
•6+8+7+9 +2+2+2

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia acima.

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia acima.

5 Proponha que os alunos joguem o
jogo considerando completar 36 pontos. Depois de algumas rodadas, peça
que realizem a atividade.
Se 36 ainda for um desafio muito
grande para alguns, mantenha o trabalho com 21 ou até mesmo com 20,

18
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tirando as cartas Rei, Dama, Valete e
10. Ainda assim, os alunos poderão
usar o recurso de arredondar e chegar
a somas de 10: 9 + 1, 8 + 2 etc. À
medida que avançam em relação ao
cálculo, amplie o campo numérico e
ofereça novas possibilidades de inte-

ração entre os alunos para favorecer
novas reflexões.
Vale a pena lembrar e considerar a
propriedade comutativa e explicitá-la
para os alunos ou ajudá-los a chegar a
essa conclusão, se é que ainda não foi
consolidada:
• Quanto é 8 + 2?
• E 2 + 8?
• E 7 + 3?
• E 3 + 7?
• Será que o resultado é sempre o
mesmo?
Proponha cálculos com a calculadora para que verifiquem. Para somar 36
os alunos também podem recorrer aos
cálculos de memória, à sobrecontagem
e ao cálculo mental. Como o resultado
é maior, espera-se que os alunos procurem avançar em relação ao cálculo
mental e comecem a suprimir a sobrecontagem. É provável que procurem
arredondar os números, estratégia bastante eficiente, para então somar de 10
em 10 e, no final, + 6.
É interessante fazer uma lista com
vários cálculos no quadro, com explicações de como chegaram ao resultado.
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X

X

X

X

X

6 Para esta atividade os alunos precisarão lidar com somas com muitas parcelas. Neste caso, podem ir agrupando
números que resultem em 10 e depois
somá-los. Como é o caso do item a):
• 6 + 4 = 10
10 + 10 = 20
5+2+1+1=9
20 + 9 = menos do que 36

Também podem antecipar e estimar
os resultados considerando os números apresentados, como no item b):
• 10 + 9 + 10 + 10 = mais do que 36
Espera-se que a maioria dos alunos
saiba de memória que 10 + 10 + 10
= 30 e que o resultado só poderia ser
menos do que 36 se o número a ser
somado fosse menor que 6.

O mesmo vale para o item c):
• 10 + 10 + 10 + 1 = menos do que 36
No item d):
• 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = o resultado não
pode ser mais do que 50 porque tem
cinco números 9, para 50 teria de ter
cinco números 10.
Já o item e):
• 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 3 +
1 + 5 = o resultado só pode ser mais
do que 50, pois há cinco números 10 e
mais alguns números.
As estimativas consistem na possibilidade de realizar aproximações aos resultados, sem a necessidade de obter
uma resposta exata.
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7 Depois que os alunos terminarem,
proponha uma discussão coletiva e
peça que eles expliquem como chegaram aos resultados. Procure registrar
no quadro as operações de acordo
com as explicações dadas por eles.

Esses registros constituem um suporte
para pensar e acompanhar a solução,
tanto para recordar como os cálculos
foram realizados como para refletir
sobre os procedimentos, tornando-os
objetos de análise.
4º BIMESTRE
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8 Provavelmente os alunos dirão que
Lucas separou os dois números em
dezenas e unidades e depois somou as
dezenas e as unidades de ambos separadamente. Por fim, somou o resultado
da soma das dezenas com o das unidades (30 + 14 = 44). Não é esperado que
eles compreendam o funcionamento da
conta armada com reserva. É muito comum que os alunos digam que João es-

queceu o 1 em cima da conta, mas que
o resultado está correto. Isso porque já
têm um amplo repertório de estratégias
de cálculo e decompõem os números
para chegar ao resultado. Por exemplo:
27 + 17
20 + 10 = 30
7 + 7 = 14
30 + 14 = 44
Confirme que o 1 faz parte da con-

ta e proponha que os alunos pensem
no que ele representa. Pode ser que
alguns já tenham aprendido a resolver
a conta armada com reserva e contribuam com a discussão, embora possa
não ser claro que o 1 vale 10, e não 1.
Depois de ouvir as hipóteses dos alunos, pergunte:
• Quanto vale esse 1 que está na
parte de cima da conta?
Ouça o que os alunos pensam sobre
esse 1 e, só depois, reforce que o 1
vale 10 e representa a dezena da soma
das unidades 7 + 7 e que por isso esse
algarismo fica na casa da dezena. Essa
conta poderia ser representada da seguinte maneira: 7 + 7 = 14, então o 4
fica embaixo das unidades e o 10 vai
para cima das dezenas e será somado
com elas. Veja:
10

27
+ 17

Brenda Silva dos Reis
EM Padre José de Anchieta
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págs. 19 e 20

83

70
1

1

+

79

56
27

+

83

44
26
70

+

36
43
79

O resultado está errado porque Marcelo colocou o 10 que subiu na
casa da unidade. Deveria ter colocado na casa da dezena.

1

+

44
26
70

9 Sempre que uma conta armada com
reserva for discutida com a turma, diga
“vão 10” e não “vai 1”. Quando os alunos se familiarizarem com esse procedimento, vão usar “vai 1” ou outro número que pode representar a dezena,
a centena etc., porém, saberão o que
ele representa e qual o lugar que deve
ocupar na conta.

Historicamente, a conta armada foi
ensinada aos alunos sem que o valor
desses números que “sobem” fosse
devidamente discutido; como se a conta representasse apenas unidades. O
valor posicional dos números deve ser
considerado tema de discussão em
sala também na resolução com a conta
armada.

É comum que os alunos com dificuldades na realização de cálculos
resolvam problemas utilizando a conta
armada com tranquilidade. Isso porque costumam pensar nos números
isolados, como se somassem sempre
unidades. A discussão sobre o uso da
decomposição e do valor posicional
precisa ser mantida.
4º BIMESTRE
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133

42

250

60

14

238

92

138

75

10 É comum que, depois de terem
aprendido a conta armada, alguns alunos passem a querer resolver todas
as contas dessa forma, enquanto outros permanecem usando estratégias
pessoais. É importante discutir que a
conta armada é mais uma estratégia
de cálculo, mas que nem sempre é a
melhor escolha, porque eles já possuem um amplo repertório de estratégias de cálculo que lhes permitem
tomar outras decisões. Por exemplo,
resolver usando cálculos que já sabem
de memória.
Pergunte quais dessas contas sabem de memória e em quais delas os
números ajudam a antecipar o resultado, sem ser necessário resolver com a
conta armada.
Certamente, o algoritmo convencional é econômico e eficiente, mas os
alunos precisam saber que dispõem
de outros recursos também e que podem tomar decisões a depender de
cada situação.
No quadro para as contas armadas,
espera-se que eles escolham as somas 54 + 38, 17 + 25 e 49 + 26 por
serem mais difíceis de resolver e por
já possuírem repertório para resolver
as demais de outras maneiras.

Maisa Silva dos Santos
EM do Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro
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piquenique no parque
pág. 21

introdução

Antes de iniciar a sequência, pergunte
aos alunos se já fizeram um piquenique.
Se possível, proponha um piquenique
em um parque perto da escola ou em
um espaço interno. Esta sequência propõe que eles leiam enunciados e tomem
decisões em busca de respostas para
diversas situações.
A divisão também está presente nessa sequência. Os alunos podem resolver
problemas de dividir (em partes iguais ou
não) por meio de diversos procedimentos
antes mesmo de dominar recursos de cálculo. O objetivo de desafiá-los com esse
tipo de problema desde os primeiros anos
da escolaridade é levá-los a elaborar estratégias próprias de resolução e ajudar
no processo de construção de sentido
desta operação.

situação-problema
“Uma situação somente pode
ser concebida como um problema na medida em que
exista um reconhecimento
dela como tal, e na medida
em que não disponhamos de
procedimentos automáticos
que nos permita solucioná-lo
de forma mais ou menos imediata, sem exigir, de alguma
forma, um processo de reflexão ou uma tomada de decisões sobre a sequência de
passos a serem seguidos.”

com esta sequência,
espera-se que os alunos

gias de cálculo.

• Resolvam problemas.
• Selecionem as informações necessárias para resolver os problemas.
• Resolvam cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão.
• Discutam sobre diferentes estraté-

conteúdo

• Resolução de problemas de adição,
subtração e divisão.

tempo estimado

Extraído de POZO, Juan Ignácio.
A solução de problemas:
aprender a resolver, resolver
para aprender. Porto Alegre:
Artmed, 1998

• 15 aulas.

FERDI EDITOR
Texto estoutou
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Havia 82 sanduíches na cesta.

Havia 53 fatias de bolo.

Sobraram 15 fatias de torta.

1 É possível que muitos alunos ainda
não leiam convencionalmente. Leia os
problemas em voz alta para todos e
repita a leitura sempre que eles pedirem. Isso vale para todas as atividades
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propostas. É importante que todos
compreendam o que o problema pede
para lançarem mão dos saberes que
possuem para resolvê-lo. O desafio de
decodificar o que está escrito, muitas

vezes, não permite que a criança compreenda o que leu.
Proponha que os estudantes resolvam os problemas utilizando estratégias próprias, isto é, que cada um faça
do jeito que preferir. É esperado que
a maioria use cálculos, sobretudo nos
problemas que sugerem adição. Porém, é importante que eles avancem
em relação às estratégias de cálculo.
Se usam pauzinhos com tranquilidade,
ou fazem uso da sobrecontagem com
bastante destreza, podem investir nos
cálculos com base no repertório construído ao longo do ano.
Promova atividades com desafios
diversificados a favor do avanço de todos. Por exemplo: comparar diferentes
estratégias e usar novos procedimentos como já foi trabalhado algumas vezes em outras situações; aumentar o
campo numérico para incentivar o uso
de números; diminuir o campo numérico para aqueles que ainda têm pela
frente o desafio de compreender o problema; ampliar o repertório de cálculo;
investir no cálculo mental; promover situações nas quais os alunos precisem
explicar como resolveram etc.
As ideias dos problemas aqui propostos já foram trabalhadas. O objetivo
é retomar os procedimentos utilizados.
No primeiro momento, é interessante
que as crianças trabalhem individualmente. Depois você pode organizar
uma discussão para que, frente à diversidade de procedimentos, os alunos comentem quais consideram mais
eficazes ou rápidos. Depois que eles
resolverem os problemas, recolha os
cadernos, tabule as estratégias utilizadas por eles e acompanhe o avanço do
grupo e de cada um.
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Havia 51 litros de bebida.

Sobraram 165 copos descartáveis.

2c
• Mariana tinha 23 chaveiros em sua coleção.
Ganhou 10 da tia e deu 5 para a irmã. Com
quantos chaveiros Mariana ficou?
• Carlos tinha 12 bolinhas de gude. Ganhou 4
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta.

com Ismael. Com quantas bolinhas de gude

Leia dois exemplos à direita.

2 Esses problemas apresentam um desafio maior em relação à compreensão
do que se pede. Os alunos precisam
resolvê-los usando mais de um cálculo.
Para isso, devem reconhecer o que se
sabe, as informações disponíveis e o
que se busca.
No caso do problema a), os dados
devem ser somados. Os alunos podem
juntar a quantidade de sucos e não somar à quantidade de água de coco. É
importante reforçar a ideia de que todos
os itens são bebidas e o que se pede é a
quantidade de litros de bebida.
Já para o problema b), os alunos
precisam compreender que o número
de copos aumentou, considerando a
quantidade inicial, mas que, também,

de Manoel, mas perdeu 7 durante uma partida
Carlos ficou?

certa quantidade foi perdida. Podem
resolver de várias maneiras:
100 + 85 – 20 = 165
100 – 20 = 80
80 + 85 = 165
85 – 20 = 65
65 + 100 = 165
No momento de socialização coletiva, uma ótima maneira de promover a
comparação entre as diversas formas
de chegar ao resultado é convidar alunos que tenham usado diferentes estratégias para explicar ao restante da
turma como resolveram.
Converse com eles sobre a diferen-

ça de enunciados entre os problemas
a) e b) para poderem compreender o
que se espera no problema c).
Reforce a ideia de que os enunciados apresentam informações essenciais para que o problema seja resolvido. Neles, deve haver também uma
pergunta que, embora apareça, normalmente, ao final do enunciado, é a
base das informações apresentadas.
Para favorecer a reflexão, proponha
que os alunos reflitam sobre os problemas apresentados:
• O que se quer saber?
• Que informações me permitem
resolver o problema?
Se achar pertinente, forme grupos
maiores para a resolução do item c).
4º BIMESTRE

25

pág. 24

Cada uma recebeu 5 balas.

Cada uma recebeu 4 chocolates.

Cada uma recebeu 6 brigadeiros.

3 O objetivo ao resolver problemas
como esses é que os alunos aprendam
a enfrentar situações para as quais ainda não possuem um procedimento definido e, para tanto, precisam produzir
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uma estratégia pessoal de resolução
com base no que sabem.
Leia os problemas em voz alta e ajude-os a compreender o enunciado.
• O que se pede?

• Que informações temos para chegar ao resultado?
• O que significa dividir entre três
crianças?
Compreender o que o problema
pede não significa ter a solução dele.
Os alunos devem elaborar estratégias
de resolução em busca dos resultados.
É esperado que grande parte resolva os problemas de modo a representar quantidades por desenhos, mesmo
aqueles que já usam cálculos para resolver problemas de adição e subtração. Isso porque desconhecem outra
forma possível. Outros podem usar
pauzinhos; alguns, números. É importante que as estratégias sejam comparadas para que o repertório se amplie.
Por isso, quando os alunos terminarem, convide alguns que tenham resolvido de diferentes formas para copiar
no quadro e explicar como fizeram.
Pode ser que eles dividam as quantidades por partes solicitadas, mas
não consigam responder quanto cada
uma das crianças recebeu. Ou ainda
que somem 15 balas com 3 crianças,
revelando a incompreensão do que o
problema solicita. Outra possibilidade:
irem subtraindo 3 do número 15 até
chegar a 0 (zero). Nesse caso, podem
ou não reconhecer que o 3 foi tirado 5
vezes do número 15. Vale discutir que
em cada 3 tem uma bala para cada
aluno. Durante a discussão, proponha
que os demais digam se concordam ou
não com a forma como foi resolvida a
questão e expliquem a decisão.
Vale ressaltar que a proposta não é
evidenciar os erros que aparecerem,
mas considerá-los como boas situações
de debate e aprendizagem para todos.
Para os alunos com mais dificuldade, procure diminuir o campo numérico
ou a quantidade de partes em que o
número deve ser dividido. Por exemplo: dividir 9 balas entre 3 crianças,
10 chocolates entre 2 crianças e 12
balas entre 4 crianças. O trabalho com
os dobros e metades de determinados
números funciona como um recurso
disponível para resolver os problemas.

PIQUENIQUE NO PARQUE - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 25

4a
• Joana deu 5 para a criança 1, 5 para a
criança 2 e 5 para a criança 3. 5 + 5 + 5 = 15.
• Joana distribuiu as balas uma por uma para
as 3 crianças, depois contou com quantas
balas cada uma ficou.

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

4a O trabalho realizado com a multiplicação na sequência sobre dobros
e metades favorece essa e outras
análises sobre a divisão. Durante as
discussões, procure estabelecer essas
relações: 5 + 5 + 5 = 15 e 15 : 3 =
5. Dessa forma, a turma começa a reconhecer como a multiplicação é um

conhecimento útil para a resolução de
problemas da divisão.
Realizar uma atividade como esta,
com os conhecimentos de que dispõem, representa um grande desafio
para os alunos. Eles precisam compreender a situação, o tratamento da
informação, a necessidade de organi-

zar os dados e identificar onde se encontra a resposta do problema.
Em duplas, peça que eles tentem
explicar o jeito como Joana resolveu.
Pergunte:
• Como é possível saber se Joana
distribuiu as 15 balas?
Convide alunos para explicar como
pensaram. Para aqueles com mais dificuldade, é possível oferecer 15 cartas
ou fichas para que distribuam entre 3
alunos, de modo que todos recebam
a mesma quantidade, por exemplo.
Atividades como essas podem ajudar a
compreender melhor a situação que se
coloca como problema.
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Cada criança recebeu 5 bombons.

4b Os alunos podem ir agrupando
os bombons, por tentativa e erro, de
modo que cada grupo tenha 5 unidades
no final. Outros alunos podem pensar
que em 20 cabem 4 grupos de 5 ou
ainda que, se em 10 há dois grupos
de 5, em 20 há 4 grupos de 5. Outra
opção é marcá-los com 4 cores diferentes, representando cada criança, e,
então, contar quantos bombons terão
marcas da mesma cor.
Depois que os alunos terminarem,
proponha que todos compartilhem com
os colegas como fizeram para dividir
os bombons.
4º BIMESTRE
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págs. 26 e 27

Nos dois jeitos há 3 crianças. Nos dois jeitos cada criança
recebeu 6 bombons.

Gabriela foi dividindo um por um os 18 bombons para as crianças.

Ela deu 5 bombons de cada vez para cada criança, mas ainda
sobraram 3 bombons para dividir. Então, ela deu mais
1 bombom para cada uma delas.
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5 Mesmo que os alunos só resolvam os
problemas de divisão com pauzinhos
ou outras representações termo a termo, é importante que discutam possibilidades de resolução com números,
como é o caso da maneira utilizada por
Vitória. Discuta também outras possibilidades de dividir o número 18 em 3
partes. Cada parte poderia ter:
2+2+2=6
3+3=6
4+2=6
O desafio de usar números, assim
como os pauzinhos ou desenhos, é controlar as quantidades. Para isso, é necessário que os alunos tenham um bom
repertório de cálculos de memória e de
estratégias de cálculos. Não é esperado que todos resolvam problemas de
divisão usando números, embora muitos
possam usar. A ideia é promover reflexões sobre as diversas maneiras de registrar e controlar as quantidades.
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Cada criança receberá 2 cachos de uvas.

5d Depois de discutir diferentes possibilidades de registro, peça que os alunos resolvam esse problema individualmente. Recolha os cadernos e analise
os procedimentos usados para resolvê-lo. Avalie se é o caso de oferecer mais
situações para que eles compreendam
melhor o que se pede e busquem estratégias pessoais de resolução.
Para as crianças que demonstram a

não compreensão do que se pede ou
que têm dificuldade de organizar os
dados para resolver os problemas, proponha outros com um campo numérico
ainda menor. Para as que já organizam
números para resolver, proponha a
análise de outros procedimentos e problemas com números maiores.
Os problemas a seguir propõem divisões em que as partes não são iguais.

pág. 27

6 Esse problema requer que os alunos
pensem em dividir o número de modo
que suas partes não sejam iguais. Eles
podem desenhar 12 maçãs em diversos
agrupamentos: 5 + 5 + 2, 7 + 3 + 2 etc.
O trabalho com divisões exatas foi
propositalmente colocado em primeiro lugar, porque é muito comum que
os alunos inicialmente achem injustas
as divisões em que as partes não são
iguais. Depois de terem trabalhado
com as divisões equitativas, serão
convidados a pensar em divisões nas
quais os números podem ser divididos
em partes diferentes.
4º BIMESTRE
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págs. 27 e 28

7 Nem sempre a divisão em partes precisa ser equitativa, e isso precisa ser tematizado com os alunos. O objetivo aqui
é propor que analisem os enunciados
dos problemas e lancem mão de seus
saberes para resolvê-los.
Aqui, eles podem fazer: 10 + 10 + 4

+ 4, 8 + 10 + 2 + 8 etc. Por já terem
resolvido problemas em que as partes
são iguais, é possível que a organização
dos dados flua com mais tranquilidade.
Depois que os alunos terminarem,
proponha socializar as diferentes formas
encontradas de dividir as quantidades.

pág. 28

Caberiam 9 maçãs em cada cesta e sobraria 1 maçã.

8 É necessário propor aos alunos problemas que remetam a situações de
divisão nas quais o resto não é zero.
Nesses casos, vale discutir sobre o
resto. Em alguns, ele pode ser fracio-
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nado. Por exemplo, quando se trata de
balas, frutas, brigadeiros, chocolates.
Há outros em que isso não é possível
(pessoas e objetos).
Converse com os alunos sobre o que

poderia ser feito com a maçã que restou. Ela pode ser dividida em três partes iguais ou ser posta de lado. Discuta
sobre essas possibilidades. Nas sequências Dobros e metades e Receitas, essa
questão já foi discutida – como dividir
uma unidade.
Retome com os alunos que um número, assim como uma fruta, pode ser
dividido em partes – iguais ou não. Porém, a junção de todas elas forma um
inteiro/ todo.
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págs. 28 e 29

9 Para esta atividade, os alunos podem
dividir os 27 cocos de três formas diferentes, sendo que uma delas pode ser
em partes iguais.
Depois que terminarem, proponha
que socializem as diferentes formas registradas. Anote-as no quadro, usando
os números, ainda que os alunos tenham
representado com desenhos:
10 + 10 + 7 = 27
9 + 9 + 9 = 27
8 + 10 + 9 = 27

Jadson
EM Manuel Lisboa
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Ficariam 7 laranjas em cada cesta.

Cada criança recebeu 3 peras e sobrou 1.

10 Depois de terem discutido sobre
diferentes soluções para o mesmo
problema e sobre a importância de
considerar os dados fornecidos por
eles, é hora de resolver, em duplas, os
problemas da atividade 10. Antes de
iniciar a resolução, leia os enunciados
em voz alta e pergunte qual é a diferença entre eles. Eles trazem informações
que precisam ser consideradas em relação à organização das informações
e do resultado. Garanta que os alunos
compreenderam a diferença entre os
enunciados e o que é esperado como
resposta. Somente depois disso, peça
que resolvam os problemas.
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Quando terminarem, proponha uma
socialização coletiva e convide alguns
alunos para mostrar e explicar como
resolveram.
É esperado que alguns alunos digam
que o problema C não pode ser resolvido, porque sobra uma pera. Nesse
caso, pergunte:
• O que se pode fazer com a pera
que sobrou?
• Ela pode ser dividida? Como?
• E se, em vez de peras, fossem
bolinhas de borracha, o que se faria com o que sobrou?
Proponha outros problemas com resto para que os alunos resolvam e pos-

sam pensar sobre ele, por exemplo:
a) Tenho 9 chocolates para dividir entre duas crianças. Quantos chocolates
cada uma vai receber?
b) Tenho 9 figurinhas para dividir entre
duas crianças. Quantas figurinhas cada
uma vai receber?
Nesse caso, temos dois problemas
aparentemente iguais, mas o tipo de
objeto faz com que não sejam. Certamente, os alunos do 2º ano ainda não
trabalham com frações de forma sistemática, mas podem utilizar noções intuitivas ou se basear no que já foi abordado em outras situações que permita
a eles dar respostas como:
a) Cada criança vai receber 4 chocolates e meio.
b) Cada criança vai receber 4 figurinhas
e sobrará uma que poderá ser dada
para outra criança. Ou uma criança receberá 5 figurinhas e a outra 4 (desde
que não tenha a orientação de dividir
igualmente).
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Os dois levaram juntos 94 bolinhas.

Ronaldo ficou com 41 bolinhas.

Bruna ficou com 65 bolinhas.

Cada criança ficou com 6 bolinhas e sobrou 1.

11 Este é o quarto e último bimestre
do 2º ano. Os alunos resolveram muitos problemas com situações diversas,
analisaram e exploraram estratégias
variadas e ampliaram o repertório de
cálculo. O objetivo desta última parte

da sequência é propor problemas com
diferentes situações para que eles tomem decisões sobre a resolução de
cada um.
Eles devem trabalhar em duplas,
mas, se achar pertinente, sugira que

os alunos que costumam resolver problemas com mais facilidade o façam individualmente. Por outro lado, para os
que apresentam mais dificuldade, além
de formar parcerias com quem tem saberes próximos, altere os números ou
selecione os problemas que resolverão
com o colega e os que deverão ter a
sua ajuda.
Essa lista de problemas também
servirá para verificar as aprendizagens.
Quando os alunos terminarem, recolha
os cadernos e avalie como resolveram
e quais foram as dificuldades encontradas, para serem tematizadas posteriormente. Proponha que as crianças resolvam esses problemas de acordo com
os conhecimentos que possuem, adotando as estratégias de que dispõem.
Outra opção é que, em duplas,
elas pensem em dicas para resolver
problemas e façam o registro do que
pensaram. Depois, peça que todas as
duplas socializem as dicas para promover a ampliação do repertório da sala.
Na discussão coletiva podem aparecer
algumas dicas como: compreender a
situação e o que o problema pede; selecionar as informações para resolver
o problema; pensar em qual é a conta
ou a maneira possível para resolvê-lo;
fazer a conta ou as contas, ou organizar os dados para resolver o problema;
decidir quando usar pauzinhos ou desenhos; entre outros.
4º BIMESTRE
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que figura é essa?
pág. 31

com esta sequência,
espera-se que os alunos

CONTEÚDOS

• Identifiquem diferenças entre figuras
planas e tridimensionais.
• Conheçam propriedades de algumas
figuras planas e tridimensionais.
• Identifiquem características das figuras geométricas.

TEMPO ESTIMADO
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• Figuras planas.
• Figuras tridimensionais.

• Oito aulas.

introdução

Dizem Mabel Panizza e colaborado-

res no livro Ensinar e aprender matemática na Educação Infantil e nas séries
iniciais (Editora Artmed): “O ensino da
geometria no Ensino Fundamental pode
apontar para dois grandes objetivos.
Em primeiro lugar, para a construção
de conhecimentos cada vez mais próximos de ‘porções’ de saber geométrico elaborados ao longo da história da
humanidade. E, em segundo lugar, e
talvez o mais importante, para a iniciação de um modo de pensar próprio do
saber geométrico. Ambos os objetivos
estão intimamente imbricados”.
As propriedades das figuras bi e tridimensionais fazem parte do conjunto
de saberes geométricos. No caderno do
segundo bimestre, a turma refletiu sobre
figuras planas. Nesta sequência, poderá
retomar o que foi discutido e ampliar ainda mais os saberes construídos.
Ainda nesta sequência, os alunos
conhecerão propriedades de figuras tridimensionais. A ideia é que também observem semelhanças e diferenças entre
figuras planas e as tridimensionais, distinguindo suas características.

QUE FIGURA É ESSA? - CADERNO DO PROFESSOR
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Cubo

Triângulo

Retângulo

Quadrado

Paralelepípedo

Pirâmide

1 Peça que os alunos observem as
imagens e tentem diferenciar umas das
outras. O mais importante não é que
saibam os nomes, mas as características das formas e dos corpos. Deixe
que os utilizem de acordo com o que
podem comunicar, sem a preocupação
com os nomes convencionais. Proponha que descrevam as características
das figuras.
Elas podem ser diferenciadas pela
quantidade de retas (lados), pontas
(vértices) e faces ou formas das faces
(quadrados, triângulos, retângulos). Os
alunos também podem dizer se são bidimensionais ou tridimensionais.
Pelo menos três das imagens apresentadas têm a forma de um quadrado:
o próprio quadrado, o cubo tem seis faces quadradas e a pirâmide com base
quadrangular tem uma face quadrada.
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1a Para agrupar as imagens, os alunos
podem utilizar diferentes critérios, considerando o que é parecido e o que é
diferente entre a figuras planas e tridimensionais:
• Corpos e figuras.

• Figuras bi e tridimensionais de acordo com a forma de suas faces, como
triângulos e pirâmides; quadrado e
cubo; e retângulo e paralelepípedo.
• Figuras com quatro pontas (quadrado
e retângulo); figuras com oito pontas

(cubo e paralelepípedo); figuras com
três pontas (triângulo); e figuras com
cinco pontas (pirâmide).
Todos os agrupamentos são válidos.
Não apresente, neste momento, essas
possibilidades. Deixe para retomá-las
ao final da atividade 4, depois de analisar alguns agrupamentos. O importante é que as crianças pensem em critérios, procurando explorar e comunicar
as características de cada figura, e que
depois compartilhem com os colegas,
como pede a atividade b).
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Elas agruparam pela semelhança entre a figura plana e a face da
figura tridimensional.

2 A proposta desta atividade é que os
alunos analisem as imagens considerando as semelhanças entre as figuras.
Na pirâmide, há triângulos; no cubo, há
quadrados; e no paralelepípedo, há retângulos.
Quando eles terminarem, peça que
socializem as respostas e que os demais pensem se concordam ou não
com os critérios levantados para justifi-

car esses agrupamentos.
Garanta um clima de respeito e de
troca de ideias. O mais importante não
é ver quem está certo ou errado e, sim,
pensar sobre os critérios que justifiquem
os agrupamentos. Essa ideia precisa
permear toda e qualquer discussão no
grupo. Todas as opiniões, equivocadas
ou não, contribuem para as reflexões do
grupo e todos ganham.

Ana Beatriz Gomes da Silva
EM Juiz Oscar Mesquita
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Eles separaram as figuras planas das figuras tridimensionais.

polígonos
LADO

3 Nesta situação, os alunos se apoiarão
na percepção em relação ao bidimensional e ao tridimensional.
Como já trabalharam com as figuras
planas no caderno do segundo bimestre, pergunte:
• O que é parecido e o que é diferente entre essas figuras?
Deixe que os alunos falem sem a intenção de obter respostas corretas. A
ideia é que elaborem argumentos que
sustentem as decisões.
A proposta de ensino aqui emprega-

da visa tornar as crianças capazes de
argumentar; chegar a conclusões; considerar as ideias dos colegas, podendo
aceitá-las ou descartá-las; fazer esforço
de tentar compreender o que é dito pelos colegas; e elaborar explicações, procurando fundamentá-las.
Ainda não é esperado que elas utilizem um vocabulário específico sobre
os atributos das figuras planas e tridimensionais. Você pode informar, porém,
como se chama cada uma das partes
que compõem polígonos e poliedros.

VÉRTICE

poliedros
VÉRTICE
FACE
ARESTA

4º BIMESTRE
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polígonos regulares
TRIÂNGULO
Três lados,
três ângulos

QUADRILÁTERO
Quatro lados,
quatro ângulos

PENTÁGONO
Cinco lados,
cinco ângulos

2

3

5

1

6

4

HEXÁGONO
Seis lados,
seis ângulo

HEPTÁGONO
Sete lados,
sete ângulos

OCTÓGONO
Oito lados,
oito ângulos
4 É muito importante que os alunos saibam o que está escrito em cada uma
das dicas para que possam inferir a
que figura elas se referem. É possível
que alguns ainda não leiam convencionalmente. Nesse caso, leia uma dica
por vez em voz alta para ajudá-los.
Essa é uma orientação já dada em outros momentos ao longo da coleção
que deve continuar sendo cuidada.
Você pode informar e usar a nomenclatura geométrica tradicional, mas
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não é esperado que os alunos utilizem-na ainda. Faça um cartaz com essas
informações e deixe na parede da sala.
Ao final, proponha uma socialização
das respostas, de modo que os alunos
tenham de justificar as escolhas excluindo as figuras que não podem ser e
anunciando as possíveis.
O nome das figuras pode ser dito no
final da atividade. A ideia é que as crianças relacionem o nome ao conjunto de
propriedades já discutidas.

ENEÁGONO
Nove lados,
nove ângulos

DECÁGONO
Dez lados

QUE FIGURA É ESSA? - CADERNO DO PROFESSOR
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5 Esta atividade propõe que os alunos
identifiquem e expliquem características
das figuras geométricas.
Para jogar, você deve colocar sobre
a mesa, à vista de todos, a coleção de
figuras tridimensionais. No anexo das
páginas 61 a 65, você encontra as planificações para que possa montá-las
e usá-las. Uma esfera da mesma cor
pode ser acrescentada a esse conjunto
de figuras tridimensionais, assim como
outras que não constam no final do caderno, mas que podem ser providencia-

das e inseridas no jogo.
O jogo será realizado de forma coletiva, ou seja, todos devem ver as figuras e levantar a mão, aguardando a vez
de participar.
Escolha uma das figuras, sem contar
qual, e diga aos alunos que terão de fazer perguntas para tentar descobrir qual
é. Informe que as respostas só poderão
ser sim ou não. Eles não podem perguntar, por exemplo, quantas pontas (vértices) tem, mas podem perguntar se tem
quatro pontas.
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5a a c Em outro momento, depois de
jogar algumas rodadas, proponha que
os alunos pensem nas perguntas feitas,
com a finalidade de aprender a elaborar
questões melhores e a adivinhar mais
rápido. Dicas sobre como fazer isso devem ser registradas e afixadas no mural.
Em seguida, proponha uma nova etapa do jogo, na qual um aluno escolha
uma das figuras tridimensionais montadas e responda às perguntas dos demais. Nessa etapa, forme grupos pequenos. A cada rodada, um dos membros

do grupo escolhe a figura para que os
colegas pensem nas perguntas.
Todas as figuras devem ser da mesma cor e material, para que essas questões não interfiram na elaboração das
perguntas.
É provável que os alunos usem a nomenclatura de que dispõem para fazer
as perguntas: pontas, linhas retas, linhas
curvas, faces etc. Se quiser, informe a
nomenclatura, embora não seja esperado ainda que a turma se aproprie dela.
A coleção de figuras tridimensionais

pág. 36

permite a observação de diversas características: o número de faces e arestas,
a forma das faces, o comprimento das
arestas, a quantidade de vértices etc. A
qualidade das perguntas na intenção de
descobrir a figura vai melhorando à medida que as crianças jogam. Para isso,
proponha a análise das perguntas a fim
de que todos os alunos as aprimorem e
comecem a considerar as propriedades
que foram identificadas pelos colegas,
para descobrir mais rápido a figura tridimensional escolhida.
Para os estudantes que apresentarem dificuldade, selecione somente figuras bem distintas. Por exemplo: cubo e
esfera, pirâmide e cone. Deixe que eles
joguem por um tempo e, só quando conseguirem diferenciar as características
dessas primeiras, apresente outras.
Por outro lado, para aqueles que demonstram facilidade durante as partidas
e não encontrem muitos desafios, selecione figuras mais parecidas como os
diversos prismas (triangular, retangular,
hexagonal etc.), ou as várias pirâmides
com bases diferentes (triangular, retangular, hexagonal etc.).

FIGURAS TRIDIMENSIONAIS
POLIEDROS
PRISMAS

CORPOS
REDONDOS

PIRÂMIDES

Quadrangular

Cilindro

Hexagonal

Cone

Triangular

Esfera

Andrey Silva de Jesus
EM do Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro
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Cone

A proposta é que os alunos identifiquem as figuras com base nas informações apresentadas.

Chame a atenção das crianças para
o tamanho das arestas, perguntando,
por exemplo, sobre a diferença entre o
cubo e o paralelepípedo.
Ao final, proponha a socialização das
respostas, de modo que os alunos tenham de justificar as escolhas eliminando as figuras que não podem ser e quais
permanecem sendo possíveis, até que
cheguem a uma resposta.
O nome das figuras pode ser dito no
final da atividade. A ideia é que os alunos relacionem o nome ao conjunto de
propriedades já discutidas.

rando a competência de escrita. Assim,
uma criança que ainda não escreve convencionalmente pode ditar o texto para
a que já escreve.
Se a dupla escolher a pirâmide de

base quadrada, por exemplo, poderá
descrevê-la da seguinte forma: tem cinco faces, quatro triângulos iguais e um
quadrado, e tem cinco vértices.
Além das representações dessas
figuras, você pode oferecer outras de
modo que cada dupla ou trio fique com
uma delas para observar e registrar as
características. Ao final, um mural pode
ser montado com a imagem e características de diferentes figuras tridimensionais. Se julgar oportuno, você pode
fazer o mesmo para as figuras planas.
Nesse caso, ajude os alunos a fazer os
desenhos garantindo as propriedades
para depois sistematizá-las.

Paralelepípedo

7 Proceda da mesma forma que na atividade 4 considerando, desta vez, as
figuras tridimensionais.

Cubo
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8 Nesta atividade, sugira que os alunos,
em duplas, escolham uma figura tridimensional e escrevam suas características: a quantidade de faces, de arestas
e vértices. Organize as duplas conside-

José
EM Casa da Providência
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contando moedas do cofrinho
pág. 37

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos

• Façam cálculos usando os valores das
moedas do nosso sistema monetário.
• Façam diferentes composições para
1 real.

CONTEÚDOS

• Sistema monetário.
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• Cálculos.
• Sistema de numeração.

TEMPO ESTIMADO
• Sete aulas.

material

• Reproduções de moedas presentes
no anexo do Caderno do aluno.
FERDI
Estourou essa linha. Consegue
arrumar?

Guardar dinheiro é algo que as famílias costumam fazer quando possível.
Elas poupam para as compras do dia a
dia, obter o valor preciso para adquirir
algo planejado, fazer um pagamento e
até mesmo realizar algum desejo.
Após uma conversa sobre a economia que as pessoas podem fazer juntando moedas, os alunos executarão
várias atividades para descobrir o valor
total das moedas reunidas.
Ao longo desta sequência didática,
serão discutidas estratégias de cálculos que favorecem as contagens. Os
agrupamentos ajudam muito, principalmente os que formam 1 real. Nesse
sentido, há diversas situações em que
eles precisarão formar grupos com moedas de igual valor e também outras em
que trabalharão com valores diferentes.
No Caderno do aluno há um anexo
com ilustrações de moedas para serem
recortadas. Ofereça-as para que as
crianças as utilizem sempre que achar
conveniente.
Ao final, há uma proposta para sistematizar quantidades de moedas de
mesmo valor para perfazer 1 real, ou
100 centavos. A informação de que
100 centavos é igual a 1 real precisa
ser dada, pois não é algo que os alunos
descobrem sozinhos.
Para avançar, organize propostas de
jogos simbólicos com “mercadorias”
para serem compradas. Nessas brincadeiras, os alunos podem dispor de
embalagens diversas (limpas e secas)
e colocar preços. As moedas e notas
devem ser entregues a eles para que façam as compras. Na brincadeira, pode
ter um caixa do supermercado e uma
calculadora. As crianças devem controlar o que têm para fazer a compra
desejada e conferir o troco.

CONTANDO MOEDAS DO COFRINHO - CADERNO DO PROFESSOR
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1 Em algumas casas, os pais ou outros parentes costumam dar moedas
que recebem de troco para as crianças guardarem. Converse com os alunos sobre a existência dessas economias. Pergunte:

• Quem tem dinheiro guardado?
• Quem costuma dar moedas ou
notas a vocês?
• Há algum lugar específico para
guardá-las?
• O que fazem com ele.

• Como fazem para saber quanto
têm?
Nessa conversa, observe quem já
teve a experiência de contar moedas
e quem não teve. Proponha algumas
contagens com moedas de papel que
estão nos anexos na página 57 do Caderno do aluno.
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Francisco juntou 11 reais.

Lucas juntou 7 reais e 50 centavos.
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2c e d Depois de propor que os alunos
contem algumas moedas de papel na
atividade 1 e calculem o valor, peça
que façam a atividade 2. Enquanto eles
contam, verifique como chegam ao
resultado e proponha uma discussão
sobre as maneiras de chegar ao total.
É possível que muitos se percam
nos cálculos. Eles podem, por exemplo, contar 1 real e 30 centavos e ainda
ter mais três moedas de 25 centavos
para juntar ao cálculo. Isso poderá trazer alguma dificuldade para chegar ao
resultado. É possível também que os

alunos contem de 10 em 10, embora
ainda não consigam converter os centavos em reais. Outros ainda vão formar grupos de 1 real e contar quanto
têm no final. Depois que eles terminarem a atividade, proponha uma conversa sobre as situações que surgiram
nos pequenos grupos.
Caso não apareça nada como o que
foi pontuado, diga que crianças de outras classes pensaram daquela forma
e proponha a discussão, que deve ser
feita de modo que os alunos reflitam:
• Como os alunos poderiam fazer

para calcular 1 real e 30 centavos
mais três moedas de 25 centavos?
• Os alunos contaram 240 centavos. Quantos reais eles têm?
• Como organizar essas moedas
em grupos de um real?
Outras questões vão aparecer nos
pequenos grupos. Informe aos alunos
que 1 real tem 100 centavos. Estabelecer relações com as medidas pode
ajudar a compreender os registros do
sistema monetário e o significado da
vírgula e dos números que a antecedem e dos que a sucedem.

Leomar Lopes
EM João Pedro dos Santos
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Laura juntou 9 reais e 70 centavos.

4 Pode ser que alguns alunos digam
que separar os valores, como fez
Francisco, facilita a contagem, pois é
possível agrupar as moedas até totalizar 1 real. Depois, é só contar quantos
reais foi possível juntar.

Outros estudantes podem achar
que agrupar as moedas perfazendo
1 real ajuda, independentemente de
separar as moedas por valor. Na verdade, não há certo ou errado. As duas
possibilidades permitem uma boa

discussão no sentido de pensar quanto cabe em 1 real. Ou seja, pode-se
decompor 1 real de diversas formas,
considerando os centavos:
• 50 + 50
• 25 + 25 + 25 + 25
• 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
+ 10 + 10 + 10
•5+5+5+5+5+5+5+5+5
+5+5+5+5+5+5+5+5+
5+5+5
E ainda:
• 50 + 25 + 25
• 50 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
• 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 25 + 50
Peça que os alunos socializem todas as possibilidades encontradas e
apresente outras para ampliar ainda
mais o repertório de cálculos.
Não é esperado que todos consigam compreender e utilizar todas
essas formas de decomposição ou
cálculo. O importante é que avancem
em relação a esses conteúdos.
4º BIMESTRE
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5 Diga aos alunos que, se preferirem,
podem ir anotando as quantidades à
medida que forem agrupando cada real.
Dessa forma, controlam as quantidades
para chegar ao valor total.

Eu contei 5 reais.
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1

2

6 Peça que os alunos utilizem as faces
das moedas recortadas do anexo para
auxiliar na contagem, sobretudo para
aqueles com mais dificuldade em realizar a atividade. É bem provável que
eles contem todas as moedas em todos os casos.
Para os alunos com mais facilidade, é possível ampliar a discussão retomando a ideia de dobro. Junto com
eles, retome o enunciado e chame a
atenção para a forma de organização
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3

5

6

10

das moedas. Faça perguntas como:
• Saber o valor de duas moedas de
50 centavos ajuda a saber o valor
de 4 moedas?
Deixe que eles tentem resolver. Se
achar conveniente dar continuidade à
conversa para as mesmas duplas ou
para uma parte delas, pergunte:
• Há outras possibilidades de usar
o dobro para ajudar a resolver esse
problema?
Depois que os alunos terminarem,

proponha que explicitem as formas
usadas para resolver. Valorize todas
– a contagem das moedas agrupando
reais e o uso de dobros para 2, 4 e
outros.
Mesmo para os alunos que ainda
usam a estratégia de contar moeda por
moeda, essa é uma discussão bastante rica, pois, mesmo não conseguindo
resolver dessa forma, podem acompanhar o raciocínio dos demais e se arriscarem posteriormente.

CONTANDO MOEDAS DO COFRINHO - CADERNO DO PROFESSOR
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Nazaré juntou 15 reais e 50 centavos.

7 Esta atividade complementa a anterior. Ambas, inclusive, podem ser
dadas para verificar quais são as dificuldades dos alunos. Com base nelas, você pode organizar atividades
diversificadas a favor da demanda do
grupo. Por exemplo, para alunos que
não conseguirem resolver essas atividades, proponha novas contagens com

moedas de 1 real e 50 centavos. Para
alunos que resolveram tranquilamente,
aumente o desafio com contagens de
moedas de diversos valores (5, 10 e
25 centavos).
Para facilitar, diga aos alunos que
eles podem ir agrupando e colocando
os valores enquanto contam, se assim
precisarem ou desejarem:
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1

2

8 Peça que os alunos resolvam esta
atividade e observe as formas de decompor 1 real, ou 100 centavos.
Não é esperado que todos consigam fazê-lo de todas as maneiras
propostas na tabela. Esse trabalho
sugere uma ampliação das aprendizagens sobre o sistema de numeração e

4

10

20

do cálculo mental, conhecimentos que
serão usados em outros momentos da
escolaridade.
Outra discussão que pode acontecer depois dessa atividade é sobre os
dobros. Pergunte aos alunos se saber
que 50 é o dobro de 25 ajuda a fazer
os cálculos. Por exemplo:

• 8,00 + 2,50 + 2,50 + 2,00 + 0,50
= 15,50
• 8 + 2 + 2 + 2 = 14
0,50 + 0,50 + 0,50 = 1,50
14 + 1,50 = 15,50

• Preciso de duas moedas de 50
centavos para fazer 1 real. Quantas de 25 centavos preciso para
fazer 1 real?
• Saber o dobro de 25 ajuda a resolver?
• E o dobro de 50, ajuda? Como?
• Saber o dobro do valor da quantidade de moedas de 10 centavos
ajuda a saber a quantidade de
moedas de 5 centavos para perfazer o mesmo valor?
• Se preciso de 4 moedas de 10
centavos para fazer 40 centavos,
quantas moedas de 5 eu preciso
para fazer o mesmo valor?
Essa é uma questão bastante desafiadora e pode ser problematizada
coletivamente. Não é esperado que todos cheguem ao resultado, mas todos
podem ser convidados a pensar sobre
o assunto.
4º BIMESTRE
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introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos

• Avancem na compreensão da leitura
em relógios analógicos e digitais.
• Explorem o funcionamento dos ponteiros nos relógios analógicos.
• Explorem estratégias para calcular intervalos de tempo.

CONTEÚDOS

• Medida de tempo.
• Leitura de horas em relógios analógicos e digitais.
• Iniciação ao registro de horas com
ponteiros.

TEMPO ESTIMADO
• Oito aulas.
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Esta sequência propõe uma aproximação à leitura de horas em relógios
digitais e analógicos, sem a pretensão
de que os alunos se apropriem da leitura e escrita das horas, sobretudo em relógios analógicos. Esse conteúdo será
retomado no 3º ano.
Embora o objetivo não seja que os
alunos leiam e registrem as horas com
competência, é importante que explorem a utilização dos ponteiros na leitura
e no registro. Pode ser que alguns já
compreendam bem o funcionamento
dos ponteiros e o que os números representam nos relógios, no que diz respeito aos minutos.
Se preferir, todas as atividades podem ser feitas coletivamente, promovendo diversas discussões sobre o
tema. O foco principal, nesse momento
da escolaridade, deve ser o que os ponteiros grande e pequeno indicam.
Como será revisitado no 3º ano, é
esperado que os alunos terminem o
quarto bimestre com muitas dúvidas
ainda por não terem se apropriado da
leitura e do registro das horas. Essa
não deve ser uma questão relevante.
O importante é que participem das discussões, de modo que se aproximem
do conteúdo abordado e que as dúvidas
sejam sanadas à medida que retomem
os debates, seja no dia a dia, seja no
ano seguinte, quando forem trabalhar
com o conteúdo novamente.
Nesta sequência didática, há situações em que os alunos precisam calcular intervalos de tempo, com problemas
que envolvem cálculos mais simples. A
ideia é que explorem estratégias de cálculos para chegar aos resultados considerando horas e minutos, ainda que de
forma bastante inicial.
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1 Além dos relógios analógicos e digitais, existem diversos instrumentos
para medir o tempo. Retome quais são
e de que forma costumam ser usados.
Pergunte quais os alunos conhecem e
fale sobre eles.

• Calendário Informa e mede o tempo em dias, meses e anos. Com ele é
possível saber em qual dia da semana
um determinado dia do mês vai cair
ou quantos dias faltam para que essa
data chegue.

• Cronômetro Registra segundos e
milésimos de segundos, geralmente
em competições, já que o tempo entre
um competidor e outro é bem pequeno.
• Ampulheta É um instrumento muito
antigo e marca um intervalo de tempo.
Atualmente é usada em alguns jogos
de tabuleiro.
Se for possível, leve os instrumentos que tiver para ilustrar possíveis comentários no grupo. É bastante provável que os alunos digam que celulares,
computadores e tablets também marcam o tempo. Vale lembrar que esses
aparelhos possuem relógios digitais.
Colocar o horário das atividades da
rotina potencializa a leitura das horas.
Convide os alunos a ver as horas, em
determinados momentos do dia, no relógio da classe.
Peça que os alunos acompanhem
a leitura do texto sobre a origem do
relógio. Durante a leitura, permita que
façam comentários e relatem experiências sobre a medição de tempo e utilização de instrumentos.
4º BIMESTRE
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2 Para essa atividade é interessante encaminhar uma discussão coletiva com
o propósito de os alunos buscarem em
quais momentos eles precisam saber
as horas. Esse levantamento pode ser
listado no quadro, incluindo tanto a necessidade de saber as horas em casa
e também na escola. Um bom questionamento nessa discussão poderia ser:
Qual é a hora que vocês mais aguardam
quando estão na escola? Por quê?
É esperado que os alunos digam horas referentes às atividades de que mais
gostam de fazer: hora do lanche; hora
do intervalo; hora da aula de Matemática; hora da aula de Educação Física,
entre outras. É um momento para ouvir
os alunos, afinal as preferências podem
ser bem diferentes umas das outras. Se
achar que os alunos não têm condições
de realizar a atividade sozinho, propo-
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nha-a como tarefa de casa com a ajuda
dos adultos que moram com eles. Você
também poderá sugerir que copiem
o quadro da atividade numa folha em
branco para levarem para casa. No dia
seguinte, poderão passar os dados da
folha para o caderno.
No ítem b) as crianças são convidadas a comentar sobre o que fazem
no final de semana e, principalmente,
se os horários da rotina mudam e por
que mudam. É um bom momento para
conhecer um pouco mais os alunos no
que diz respeito ao que realizam e com
quem realizam. Pode-se, também, desenhar a tabela da atividade a) no quadro e
incluir uma terceira coluna: “HORÁRIOS
DE FINAL DE SEMANA”. Nesse caso,
como não vão à escola, os horários a
ser preenchidos serão: ACORDAR, FAZER LIÇÕES (quando tiverem) e DORMIR.

QUE HORAS SÃO? - CADERNO DO PROFESSOR
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3 Nesta atividade, proponha que os alunos contem o que sabem sobre a função dos ponteiros e como fazem para
saber as horas. Pergunte se conhecem
a diferença entre os ponteiros e o que
indicam. Explore também outras informações do relógio:
• O que representam os números?
• O que são os pontinhos menores?
O objetivo é fazer com que os alunos compartilhem as hipóteses que
possuem sobre a leitura das horas e

ampliem suas ideias. Não é necessário
encerrar a conversa aqui. Você ainda
voltará a falar sobre esse assunto nas
próximas atividades.
Proponha uma discussão sobre as
diferentes horas citadas pelas crianças
dos quadrinhos. A ideia é que os alunos
possam pensar sobre as respostas dadas, ainda que ler horas seja um desafio muito grande. Eles podem se apoiar
somente na função dos ponteiros, por
enquanto – o pequeno marca as horas

e o grande, os minutos.
No item a), é esperado que a maioria concorde com Luís. Ele considerou
o ponteiro das horas e dos minutos
de forma correta. Ele só não disse a
quantidade de minutos porque o ponteiro maior está sobre o 12, ou seja,
não completou um minuto ainda. Socialmente, é assim que se faz. Dizemos
apenas 5 horas, e não 5 horas e 00
minutos.
Na questão b), espera-se que alguns
alunos respondam que Karina inverteu
o que representa cada ponteiro. Ela
considerou que o grande está marcando as horas e o pequeno, os minutos.
Davi considerou o ponteiro das horas e dos minutos, porém o que está
no 12 não indica 12 minutos, mas que
se passaram 60 minutos – onde acaba
uma hora e começa a outra.
Essa é uma ideia bastante difícil para
as crianças do 2º ano. Por essa razão,
vale indicar todos os pontinhos dos minutos, além dos números, contando-os
um a um na leitura das horas para que
os alunos estabeleçam essas relações
de forma progressiva. É provável que
muitos se confundam nessa leitura por
um bom tempo.

desenho de aluno

Luis Gustavo
EM Luiz Anselmo
4º BIMESTRE
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4 Desta vez, os alunos precisam colocar
os ponteiros indicando cada uma das
horas cheias. Faça a primeira atividade
coletivamente. Para isso, peça que eles
indiquem:
• Onde colocar o ponteiro grande?

pág. 46

52

MATEMÁTICA - 2º ANO

• Onde colocar o pequeno? Por quê?
Pode ser que alguns estudantes tenham muitas dúvidas sobre onde deve
ficar cada um dos ponteiros. Enquanto
resolvem o problema, explique a eles o
que o ponteiro maior e o menor devem

indicar, com o intuito de ajudá-los.
Se for preciso, desenhe o relógio
no quadro com todos os pontinhos que
representam os minutos e ajude-os a
contar de um em um, resolvendo a atividade coletivamente. A ideia é que o
centro da discussão seja o que os ponteiros indicam, ainda que a turma não
use os números do relógio para fazer
a correspondência X 5 – ou seja, se o
ponteiro grande estiver no 1 quer dizer
que são 5 minutos. Eles podem sempre
contar os pontinhos dos minutos de um
em um.
O registro que os alunos construirão
coletivamente ainda é parcial, pois não
tiveram condições de fazer todas as
aprendizagens possíveis sobre a leitura
das horas num relógio analógico.
Deixe as descobertas escritas num
cartaz à vista dos alunos e retome-o
com todos. À medida que forem avançando (durante a realização dessa sequência ou mesmo depois), vá fazendo
as alterações ou mudanças no cartaz.

5 Peça que os alunos acompanhem a
leitura do texto informativo e, enquanto
lê, tire as dúvidas.
Desenhe um relógio no quadro, ilustre o que é lido e convide os alunos a
dar exemplos. Proponha a leitura das
horas. Para isso, vá ajustando o desenho dos ponteiros. Sugira outros horários para a leitura das horas.
Reforce a ideia de que, diferentemente dos centímetros, que precisam
de 100 para compor um metro, o que
compõe uma hora são 60 minutos. A
cada 60 minutos temos uma hora.
A leitura das horas, indicada pelo
ponteiro menor, é mais fácil, mesmo
ele não ficando, necessariamente, em
cima do número que a representa. Explique aos alunos que, para informar
a hora, o ponteiro menor não precisa
estar exatamente em cima do número,
mas entre dois números. Se estiver entre o 4 e o 5, por exemplo, significa
que ainda são 4 horas.
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O ponteiro grande é mais difícil de
ler, pois indica os minutos. Cada número representa que se passaram cinco
minutos. Para saber quantos minutos
se passaram além da hora cheia, basta multiplicar o número em que está o
ponteiro grande por cinco ou fazer a

soma reiterada. Por exemplo, se ele
estiver apontando para o número 2,
quer dizer que passaram duas vezes
cinco minutos = 2 x 5 ou 5 + 5. Quando o ponteiro maior estiver no 12 e o
menor no 3, por exemplo, não passou
nenhum minuto ainda das 3 horas.
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3 horas e 10 minutos

9 horas e 20 minutos

11 horas e 5 minutos

2 horas e 30 minutos

4 horas e 35 minutos

8 horas e 15 minutos

6 Peça que os alunos marquem apenas
a hora do primeiro relógio. É bem possível que alguns leiam as horas do primeiro relógio como “três e dois”, em vez
de “três e dez”. Isso porque o ponteiro
dos minutos está apontando para o 2.
Desenhe o relógio no quadro com todas
as indicações de minutos, reforçando a
observação de que cada pontinho marcado no relógio indica um minuto, que
começa a ser contado a partir do 12.
Vá contando um a um, até chegar aos
dez. Lembre os alunos que o 2, representado no relógio, também indica que
se passaram 5 + 5 minutos (2 x 5).
Essa conta ajuda a saber mais rapidamente quantos minutos se passaram,
pois não é necessário contar um a um.
Algumas crianças também podem
ler as horas desse mesmo relógio
como “duas e três”, sem considerar a

ordem correta dos ponteiros – ou seja,
assumindo que o maior indica as horas e o menor, os minutos. Relembre
a orientação correta para que possam
fazer uma nova leitura.
Tire outras dúvidas que possam
ocorrer durante a leitura das horas dos
três primeiros relógios durante a socialização da resposta.
Mas é importante ter em mente que
não se espera que todos os alunos
aprendam a ver as horas em relógios
analógicos nesse momento da escolaridade. Esta sequência didática propõe
uma aproximação a esse conteúdo,
que será retomado no ano seguinte.
Depois peça que os alunos façam
o restante da atividade e proponha a
socialização coletiva, convidando três
deles para dizer a hora e justificar a
resposta.
4º BIMESTRE
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Eles devem chegar às 15 horas – ou às 3 horas da tarde.

Terminará às 4 horas e 30 minutos – ou às 16 horas e 30 minutos.

7 Para resolver esses problemas, será
preciso conversar com os alunos sobre
o que significa meia hora.
• Quantos minutos tem uma hora?
• Se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos tem meia hora?
Depois que chegarem à resposta,
eles terão o desafio de tirar 30 minutos
de 15h30. Para os alunos com mais dificuldade, sugira que desenhem um relógio com ponteiros indicando a hora e
como ficaria se tirassem meia hora. É
provável que as crianças com mais facilidade resolvam usando cálculos, tirando
30 minutos do horário inicial.
No item seguinte, os alunos precisam aumentar em uma hora o horário
inicial, que é 15h30. Devem considerar
uma informação que está no problema
anterior. Leia-o em voz alta e ajude-os a
compreender o que é pedido.
Da mesma forma como foi sugerido
no primeiro problema, os alunos com
mais dificuldade podem desenhar um
relógio e pensar sobre a alteração dos
ponteiros.
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Ela chegou ao consultório às 3 horas e 20 minutos.

Ela saiu do consultório às 4 horas.

Júlia ficou 40 minutos no consultório.
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8 Proponha que estes problemas sejam
resolvidos coletivamente, mas antes é
preciso ajudar os alunos a compreender a situação. Leia as perguntas em
voz alta e proponha que interpretem as
ilustrações. Ajude-os:
• Como é possível saber a que horas Júlia chegou ao consultório?
• Como é possível saber a que horas ela saiu do consultório?
Deixe que os alunos explorem as
ilustrações para responder a essas
questões.
Ao finalizarem, pergunte como é
possível saber quanto tempo Júlia ficou
no consultório. Dê tempo para que as
crianças pensem em duplas antes de
responder.
Depois peça que compartilhem com
os colegas como fizeram para chegar
ao resultado. Eles podem desenhar o relógio com ponteiros e contar o intervalo
de minutos ou fazer cálculos.
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Ela tem ainda 1 hora e 30 minutos, ou 1 hora e meia.

Ela está acordada há quatro horas.

Júlia fica cinco horas na escola.

9 As horas do dia podem ser representadas por números até 12 ou 24. Isso
porque o dia tem 24 horas. O horário
de 2 horas tanto pode ser da madrugada quanto da tarde, assim como 10

horas pode ser da manhã ou da noite.
Existem as representações 3:00 AM e
3:00 PM.
As horas também podem vir indicadas com números até 24, que é o total

de horas do dia. Significam a mesma
hora até o número 12, ou meio-dia. Depois as horas seguem a ordem dos números, indo do 13 ao 24 – meia-noite.
Como indicam as tabelas abaixo:

HORAS ANTES DO MEIO-DIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HORAS DEPOIS DO MEIO-DIA (representadas de duas maneiras)
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Isso quer dizer que 14 horas são 2
horas da tarde, que 20 horas são 8 horas da noite e assim por diante.
Essa conversa precisa ser feita antes de pedir que os alunos resolvam a
atividade, pois é importante que com-

preendam a relação entre a leitura das
horas antes e depois das 12 horas
(meio-dia).
Após garantir que todos compreenderam que é preciso considerar o horário indicado no celular para resolver

os problemas, proponha que façam a
atividade em pequenos grupos.
Peça que contem aos demais colegas como chegaram aos resultados e
os cálculos ou desenhos que fizeram.

curiosidade
AM e PM são siglas utilizadas para identificar em que período do dia se está.
AM e PM vêm do latim e o significado é Ante Meridiem (antes do meio-dia) e Post
Meridiem (após o meio-dia).
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Atividades de avaliação
Procure interferir o menos possível
nessas atividades e permita que os
alunos resolvam utilizando os recursos
que possuem, buscando estratégias

que julgam adequadas e tomando decisões para chegar às respostas.
Todas as atividades devem ser realizadas individualmente. Peça que os

alunos deixem registrado como pensaram para chegar ao resultado e não
somente as respostas, sobretudo nos
problemas e cálculos.
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1a e b

• 10 + 10 + 1
• 10 + 5 + 6
•4+6+7+3+1

1c e d
• 10 + 10 + 10 + 6
• 10 + 6 + 6 + 7 + 7
• 10 + 10 + 8 + 8

As questões A e B possuem mais de uma
possibilidade de resposta. Leia à direita.

As questões C e D possuem mais de uma
possibilidade de resposta. Leia à direita.

1 Os alunos podem colocar quantas
parcelas acharem necessárias para
chegar ao resultado, porém só devem
considerar as cartas presentes no baralho. Podem ainda usar números redondos e contas que já conhecem. Só
não devem repetir as mesmas contas
nas questões com resultados iguais.

pág. 49
2
Resultado
10
•9+1
•8+2
•7+3
•4+6
•5+5

Estas questões possuem
mais de uma possibilidade
de resposta. Leia à direita.

2 Nesta atividade, os alunos devem colocar apenas duas parcelas para cada
conta, ou seja, um número mais outro
número que será igual ao resultado es-
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perado. As contas da primeira coluna
(resultado 10) podem ajudar a resolver
as contas da terceira coluna (resultado 100). Retome essa questão após

Resultado
50
• 20 + 30
• 25 + 25
• 10 + 40
• 45 + 5
• 40 + 10

Resultado
100
• 90 + 10
• 50 + 50
• 40 + 60
• 20 + 80
• 75 + 25

a socialização coletiva. Explique que,
aqui, ao contrário do que acontece na
atividade 1, eles não devem considerar
apenas as cartas do baralho, e sim fazer uso de quaisquer números. Pode
ser que eles se prendam ao jogo.

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR
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33

41

50

18

3 Peça que as crianças escrevam
como chegaram aos resultados. A resposta certa é importante, mas pensar
em como se chega a ela é parte fundamental do trabalho.
Depois dessa atividade, tire as dúvidas coletivamente. É esperado que
os alunos façam, com tranquilidade, as
três primeiras contas. Em uma delas
(47 – 6), eles vão subtrair somente a
unidade. Alguns alunos podem contar
nos dedos de trás para a frente ou saber de memória que 7 – 6 = 1, então
47 – 6 = 41.
Na conta 56 – 23, as dezenas e as
unidades do subtraendo são menores

do que as do minuendo. As crianças podem decompor os números de acordo
com o valor posicional, por exemplo:
• 56 – 23 =
50 – 20 = 30
6–3=3
30 + 3 = 33
Os alunos podem também manter o
minuendo inteiro e decompor somente
o subtraendo. Por exemplo:
• 56 – 20 = 36
36 – 3 = 33
Ou podem ainda decompor de 10
em 10:
3
• 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 6 =
33

Na conta 69 – 19, as unidades são
iguais e sem dificuldades calcularão:
9–9=0
60 – 10 = 50.
Na conta 35 – 17, isso já não é tão
simples, porque 5 é menor do que 7
e é possível que alguns façam, então,
7 – 5. É esperado que os alunos que
utilizam a decomposição procedam
dessa forma.
Vale ressaltar que as contas de
subtração costumam ser mais difíceis
para os alunos e devem ser discutidas
por mais tempo. Nesse caso, todas podem ser resolvidas da mesma forma.
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56

198

41
277

191

4 Nesta atividade, há contas com reserva e sem reserva. Depois que os
alunos terminarem, tabule e verifique
as dificuldades para discuti-las posteriormente. Elas podem estar relacionadas à organização dos números e
isso implicar na resolução incorreta.
Podem, por exemplo, esquecer-se de

81

18

205

escrever o número que foi transportado sobre o algarismo na casa que representa o respectivo valor, não saber
onde se insere o número transportado
ou errar no cálculo.
Depois proponha uma lista de dicas
para resolver a conta armada e peça
que a turma resolva outros cálculos.
4º BIMESTRE
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João ficou com 50 balas.

5 Assim que os alunos concluírem os
problemas, promova uma socialização
para que contem, uns aos outros, que
estratégia usaram para resolver cada
um deles. Tabule os problemas listando os equívocos cometidos com mais
frequência. Eles serão utilizados como
objeto de estudo e não para dizer quantos erraram ou acertaram. Planeje situações em que os equívocos possam
ser discutidos e retomados.

A cesta ficou com 25 pães de queijo.

Cada criança ficou com 5 bombons.
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2 horas e 10 minutos

11 horas e 50 minutos

4 horas e 25 minutos

8
Quadrado

•Tem quatro faces iguais.
• Tem quatro vértices.
Estas questões possuem mais de uma possibilidade de
resposta. Leia à direita.

Cubo

• Tem oito vértices.
• Tem seis faces.
• Tem seis quadrados.
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Emile Ferreira de Jesus
EM Graciliano Ramos
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anexo
planificações para o jogo
qual é a figura geométrica?

Sequência Que figura é essa?. Use as planificações para montar as figuras utilizadas
na atividade 5 (página 35 do Caderno do aluno e 39 deste caderno).

Prisma de base retangular

Prisma de base triangular
4º BIMESTRE
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Cubo

Pirâmide de base triangular

Cilindro

4º BIMESTRE
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Prisma de base quadrada

Pirâmide de base pentagonal

Pirâmide de base quadrada
4º BIMESTRE
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