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um material com a identidade da rede

Este caderno foi

Prezado aluno,

construído a várias mãos
e tem como fios os
sonhos dos educadores
do município
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É com imensa alegria e satisfação
que a Secretaria Municipal da Educação
compartilha com a comunidade educativa
os Cadernos Pedagógicos de Língua Portuguesa e de Matemática do Programa
Nossa Rede – Ensino Fundamental I. Este
material foi construído a várias mãos, na
certeza de que nossos estudantes podem
ler o mundo para escrever a vida. Ele tem
como fios e tramas os sonhos, as utopias
e o trabalho dos educadores de Salvador
para reinventar a escola como espaço de
aprendizagem para todos. A publicação
de Diretrizes Curriculares Municipais e de

materiais pedagógicos, a realização da
formação continuada de educadores e
a avaliação escolar compõem o escopo
desse programa. Tudo isso para transformar nossa realidade educacional e garantir os direitos de aprendizagem de cada
um dos estudantes da nossa rede.
No conjunto, são 40 cadernos pedagógicos destinados aos estudantes do
1º ao 5º ano – 20 de Língua Portuguesa
e 20 de Matemática – e 40 volumes para
os professores. Essa produção realizou-se com a escuta das vozes dos educadores, por meio de Grupos de Trabalho
e da plataforma virtual, e considerou a
identidade e a autonomia da rede mu-

Fotos: Guilherme Cortizo Bellintani, Cipó - Comunicação Interativa e Manuela Cavadas

nicipal como protagonistas do projeto
político-pedagógico. Esse protagonismo
revelou-se no investimento ético, cognitivo e afetivo de professores, coordenadores pedagógicos e diretores escolares, que assumiram a responsabilidade
de produzir, em regime colaborativo,
esse material. Destacam-se, nesse sentido, três características dos cadernos:
a adequação pedagógica e didática às
identidades educacionais e culturais de
Salvador, a atenção às demandas de
aprendizagem dos estudantes e a inovação pedagógica com referências da
legislação e das pesquisas didáticas.
Fazer a formação continuada e disponibilizar materiais pedagógicos contextualizados nos ritmos, nas cores, nos
sabores, nos saberes e nas rubricas
culturais da nossa cidade é um caminho
para que as transformações assinaladas
nas metas para a educação municipal se
concretizem nos projetos educativos de
cada escola. A urdidura de tais projetos
se dá, sobremaneira, nas conexões que
aproximam os profissionais e os interligam em nome de aprimorar a educação
pública. Está em nossas mãos a tecedura de cenários pedagógicos, em rede,
comprometidos com a aprendizagem
dos estudantes.
Desejamos a todos um excelente ciclo pedagógico!

Os cadernos pedagógicos estão contextualizados nos ritmos, nas
cores, nos sabores, nos saberes e nas rubricas culturais de Salvador

Guilherme Cortizo Bellintani
Secretário Municipal da Educação
1º BIMESTRE
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parceria

Manuela Cavadas

realizando um sonho possível

Transformar a educação
de Salvador é o ideal
de todos os educadores
que aqui atuam
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Fazer com que todas as crianças
tenham uma educação pública de qualidade. Esse é o sonho – e também a
missão – do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep), organização sem
fins lucrativos que iniciou sua atuação
em 2001, no interior da Bahia, formando professores. Logo percebemos que
uma escola não muda somente com a
atuação docente e partimos para a formação de coordenadores pedagógicos,
diretores escolares e equipes técnicas
das secretarias de Educação. Assim,
o Icep foi se tornando uma instituição
de referência no trabalho em redes
colaborativas – conceito de formação
profissional que envolve todo o conjunto de atores da educação, aí incluídos
pais, estudantes e representantes da
sociedade civil –, na busca das transformações desejadas para a melhoria do
ensino nos territórios em que atuamos.
Recebemos, no ano de 2015, o con-

vite para nos tornarmos parceiros da
Secretaria Municipal da Educação de
Salvador (SMED) nas tarefas de: revisão
das Diretrizes Curriculares dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I (do 1º ao
5º ano); produção dos Cadernos Pedagógicos de Língua Portuguesa e de Matemática para estudantes e professores
desse segmento; e formação continuada de educadores dessa mesma etapa.
Não havia a possibilidade de rejeitar
um convite dessa magnitude. Afinal, ajudar a transformar a educação da capital
do nosso estado é mais do que uma
honra: é o ideal de todos os educadores que aqui atuam. Além disso, tivemos
total apoio da SMED para que, nesse
projeto, fosse mantida nossa metodologia de trabalho colaborativo em rede,
promovendo a formação continuada de
educadores aliada à mobilização social.
Para criar os cadernos pedagógicos
que agora você tem em mãos, ocorre-

Fotos: Manuela Cavadas

ram dezenas de encontros, em várias
instâncias. No primeiro foi realizada uma
consulta pública para saber se os educadores de Salvador aceitavam participar
da construção coletiva e ser coautores
dos materiais pedagógicos. A adesão
foi imediata. O entusiasmo contagiou a
todos. Foram criados diversos grupos:
• Grupo de Trabalho Institucional (GTI),
reunindo a equipe técnica da SMED e
das Coordenações Regionais e as coordenadoras do projeto.
• Grupos de Trabalho Regional (GTRs),
formados pelos gestores escolares,
coordenadores pedagógicos e docentes
das dez regionais de Salvador (Cidade
Baixa e Liberdade, Itapuã, Centro, Orla,
Cabula, Cajazeiras, Subúrbio I, Subúrbio
II, Pirajá e São Caetano).
• Grupos de Trabalho Escolar (GTEs),
com os professores de cada unidade escolhendo atividades de sucesso para que
fossem incorporadas ao material.
• Grupo de Gestão e Avaliação, formado
por representantes da SMED e educadores convidados.
Temos certeza de que toda essa mobilização e empolgação estão impressas nas páginas desses cadernos e que
elas contagiarão cada professor e cada
aluno desta rede, desta Nossa Rede!
Aproveitem este material, do qual tanto nos orgulhamos!
Boa aula a todos!

Dos grupos de trabalho à sala de aula, a construção
dos cadernos aliou formação a mobilização

Cybele Amado de Oliveira
Presidente do Icep
1º BIMESTRE
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como é o seu caderno

MUITOS JOGOS E DESAFIOS PARA VOCÊ
Olá!
Ano novo, material novo! Este é o primeiro Caderno
de Matemática de 2016! São quatro no total. Com eles,
você vai ter contato com muitos conteúdos legais dessa disciplina, resolver desafios e apreciar lindas ilustrações criadas por artistas plásticos da Bahia especialmente para você. Tem também jogos bem divertidos!
Os cadernos trazem sequências de atividades com
questões para que você reflita sobre elas e responda.
O objetivo é fazer com que você aprenda a resolver
problemas matemáticos com mais autonomia à medida que avança nos conhecimentos dessa área.
As atividades apresentadas neste caderno podem
ser realizadas de diversas maneiras. Muitas vezes
você vai trabalhar com um colega para que os dois

para fazer
individualmente

hora do
jogo
10
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pensem e discutam antes de decidir qual é a melhor
resposta para dar aos desafios. Em outras, trabalhará
com a turma toda. Em algumas ocasiões, será preciso ler ou fazer cálculos sozinho. Mas não se preocupe! Você vai receber as orientações necessárias
sobre como trabalhar. Se quiser antecipar, preste
atenção na figura localizada ao lado das atividades,
como as que estão abaixo. Por exemplo: se aparecer
a mãozinha com os dois dedos em forma de V, é para
fazer com um colega. Essa organização permanece
até aparecer outro ícone, que pode ser o que tem os
balões iguais aos das tirinhas de quadrinhos – sinal
de que é hora de discutir o assunto entre todos. Se o
desenho for o do peão, todo mundo vai jogar.
Veja o que significa cada ícone e bom estudo!

para fazer
em dupla

para discutir
entre todos

para fazer
em grupo

JOGO DOS RESTOS

FLÁVIA BOMFIM

adição e
subtração
1º BIMESTRE
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adição e subtração
1

Resolva os cálculos a seguir:

35 + 25 = 		

78 + 99 = 		

777 + 555 = 		

78 – 36 = 		

80 – 36 = 		

203 – 108 = 		

2

Observe, abaixo, três procedimentos diferentes criados por alunos do 5º ano
para resolver a conta 47 + 35. Discuta com sua dupla o que cada um deve ter pensado para resolver o cálculo da maneira que fez. Anote abaixo suas explicações:

12
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3

Agora resolva novos cálculos:

a) Escolha uma estratégia, entre as que você analisou na atividade anterior, e a
utilize para resolver os cálculos abaixo:
25 + 36 = 		

57 + 36 = 		

123 + 118 = 		

83 + 99 = 		

84 + 17 = 		

787 + 565 = 		

b) Depois de resolver, compartilhe suas estratégias com as utilizadas por seus colegas,
observando quem usou o mesmo procedimento e quem usou procedimentos diferentes.

4

Observe a conta abaixo e responda quanto valem os algarismos destacados
em roxo:
				 413
				+3 9
				 8 2

5

Troque ideias com seus colegas: todos encontraram os mesmos valores?
Quando se diz que “vai um” significa que vai “um” mesmo? Anote abaixo as conclusões a que chegarem.

6

No caderno, ou numa folha à parte, resolva metade dos cálculos abaixo usando o algoritmo da adição e metade usando outras estratégias de cálculo.
a) 35 + 46 = 			

f) 987 + 365 = 		

b) 73 + 99 = 			

g) 2.530 + 784 = 		

c) 67 + 34 = 			

h) 2.530 + 1.500 = 		

d) 80 + 37 = 			

i) 100.000 + 984 = 		

e) 223 + 318 = 			

j) 123.456 + 1.500 = 		
1º BIMESTRE
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7

As contas abaixo contêm erros. Quais são eles? Explique cada um.

a) 2 3 1 3
+ 4 8
2 7 1

b)

3 13
+ 4 8
7 1 1

c)

1 3 0
+ 4 8
6 1 0

8

É hora de compartilhar as descobertas com os colegas. Que erros vocês
encontraram? O que pode ajudar para não cair neles? Anote abaixo as conclusões
a que chegaram.

9

Pense em uma estratégia para resolver 84 – 38 sem usar o algoritmo da
subtração. A estratégia que você usou na atividade 3 pode ajudar.
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10

Resolva novos cálculos:

a) Utilize uma das estratégias da atividade anterior para resolver as contas abaixo.
40 – 36 = 		

65 – 35 = 		

323 – 218 = 		

90 – 74 = 		

80 – 37 = 		

985 – 367 = 		

b) Depois de resolver os cálculos, compare suas estratégias com as utilizadas por
seus colegas, observando quem usou o mesmo procedimento e quem usou procedimentos diferentes.

11

Maria, uma aluna do 5º ano, propôs para os colegas que essa forma de decompor é uma maneira de explicar o procedimento de empréstimo que usamos no
algoritmo da subtração. Ela tem razão? Exponha seu ponto de vista para os colegas.

				

Segundo Maria, o empréstimo utilizado na conta acima pode ser explicado da seguinte forma:

12

Utilize o algoritmo da subtração para resolver as contas abaixo.

70
– 36

190
– 74

95
– 35

80
– 47

423
– 218

785
– 367

1º BIMESTRE
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13

O que é preciso saber para usar bem o algoritmo da adição e da subtração?
Retome as atividades feitas até aqui e contribua com o grupo para a escrita de uma
lista de dicas para o bom uso desses algoritmos.

14

Utilize as estratégias que julgar mais adequadas para resolver os cálculos
abaixo.
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170 – 36 = 			

885 – 367 = 		

190 – 174 = 			

2.530 – 784 = 			

195 – 135 = 			

2.530 – 1.500 = 		

80 – 27 = 			

100.000 – 984 = 		

423 – 118 = 			

123.456 – 1.500 = 		

JOGO DOS RESTOS

números do
projeto tamar

FLÁVIA BOMFIM
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números do projeto tamar
1

Leia o texto abaixo e descubra como as tartarugas são protegidas:

Projeto Tamar – Praia do Forte

Banco de imagens - Projeto Tamar

O Centro de Visitantes do Projeto Tamar na Praia do Forte, 60 quilômetros ao
norte de Salvador, é um dos mais frequentados do Brasil, atendendo a cerca de
600 mil pessoas por ano, entre membros da comunidade, estudantes, pesquisadores e turistas brasileiros e estrangeiros.
O Projeto Tamar-ICMBio, criado em 1980, é reconhecido internacionalmente
como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação marinha e serve
de modelo para outros países, sobretudo porque envolve as comunidades costeiras
diretamente no seu trabalho socioambiental.
O Tamar protege as cinco espécies de tartarugas marinhas que vivem no Brasil,
todas ameaçadas de extinção, cuidando de cerca de 1.100 quilômetros de praias,
em 25 localidades em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso desses animais, no litoral e em ilhas oceânicas, em nove estados brasileiros.
O nome Tamar foi criado com base na combinação das letras iniciais das palavras tartaruga e marinha, abreviação que se tornou necessária, na prática, por causa do espaço restrito para as inscrições nas pequenas placas de metal utilizadas
na identificação das tartarugas marcadas para diversos estudos.
Veja a seguir algumas curiosidades sobre as cinco espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil:

Tartaruga-cabeçuda
(Caretta caretta)

Tartaruga-de-pente
(Eretmochelys imbricata)

Tartaruga-oliva
(Lepidochelys olivacea)

Distribuição: mares tropicais e
subtropicais de todo o mundo e
também em águas temperadas
Alimentação: caranguejos,
moluscos e mexilhões

Distribuição: mares tropicais
e subtropicais dos oceanos
Atlântico, Índico e Pacífico
Alimentação: esponjas,
anêmonas, lulas e camarões

Distribuição: mares tropicais
e subtropicais dos oceanos
Atlântico, Índico e Pacífico
Alimentação: salpas, peixes,
moluscos, crustáceos,
águas-vivas, ovas de peixe
e eventualmente algas
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Banco de imagens - Projeto Tamar
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NÚMEROS DO PROJETO TAMAR

Tartaruga-verde
(Chelonia mydas)

Tartaruga-de-couro
(Dermochelys coriacea)

Distribuição: mares tropicais
e subtropicais de todo o mundo,
em águas costeiras e ao redor de ilhas
Alimentação: herbívora

Distribuição: todos os mares
tropicais e temperados do mundo
Alimentação: zooplâncton gelatinoso,
como celenterados, pyrossomos e salpas

2

Destaque todos os números que aparecem no texto. Converse com seus colegas e professor sobre as características das diferentes tartarugas. Circule com a
mesma cor as características iguais. Calcule há quantos anos existe o Projeto Tamar.

3

Veja no texto abaixo uma interessante informação sobre a origem das tartarugas marinhas:
O mais antigo registro fóssil de tartaruga marinha no mundo é datado de 110 milhões de anos atrás e foi encontrado no interior do Ceará, no município de Santana
do Cariri, na Chapada do Araripe. A espécie foi nomeada de Santanachelys gaffneyi
e a análise permitiu verificar que as tartarugas marinhas não sofreram muitas modificações entre a Pré-História e os dias atuais.
a) Como se escreve o número 110 milhões usando apenas algarismos? Assinale
com um X a alternativa correta.
( ) 110.000

( ) 11.000.000

( ) 110.00.000

( ) 110.000.00

( ) 110		

( ) 110.000.000

( ) 1.110.000

( ) 1.100.000

b) Registre o que você pensou para escolher uma alternativa e descartar as outras.

1º BIMESTRE
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4

Aos 35 anos, o Projeto Tamar comemora a soltura de 20.000.000 de filhotes
ao mar.
I. Qual alternativa exprime melhor o resultado do trabalho do Projeto Tamar com a
soltura de tartarugas marinhas:
a) Aos 35 anos, o Projeto Tamar já soltou milhares de filhotes de tartarugas marinhas.
b) Aos 35 anos, o Projeto Tamar já soltou milhões de filhotes de tartarugas marinhas.
II. Como saber, rapidamente, ao ler um número, se ele trata de milhares ou milhões?

5

Escreva por extenso que números são estes. Use a tabela abaixo para ajudá-lo a se decidir.
1.000
1.000.000
1.000.000.000
6.582

80.101

3.456.789

303.000.003

5.000.555.055
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Um mil
Um milhão
Um bilhão

NÚMEROS DO PROJETO TAMAR

6

Quanto vale cada algarismo em destaque?

111.111.111 				30.330.000		

3.033.330 				2.222.222		

9.876.543.211				7.824.935

7

Responda às questões abaixo:

a) Qual destes números é noventa e nove milhões, novecentos e nove mil e noventa
e nove? Marque com um X.
( ) 99.909

( ) 99.990.099		

( ) 99.909.099

( ) 99.999.999

b) Escreva uma justificativa, explicando sua resposta.

8

Complete as sequências numéricas abaixo:

a)

10.000

b)

25.000

c) 500.000

30.000
50.000

70.000
100.000

1.500.000

100.000
200.000

250.000
5.000.000

1º BIMESTRE
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9

Leia o texto abaixo junto com sua dupla:

Para o Projeto Tamar, é muito importante saber qual o número de fêmeas em idade
reprodutiva de cada espécie de tartaruga, pois isso ajuda a saber quão ameaçadas
de extinção estão essas espécies.
Tipo de tartaruga

Fêmeas em idade reprodutiva
60 mil

Tartaruga-de-pente

34 mil

Tartaruga-de-couro

34 mil

Tartaruga-verde

203 mil

Banco de imagens - Projeto Tamar

Tartaruga-cabeçuda

Agora escreva quais são as espécies mais ameaçadas de extinção. E quais são as
menos ameaçadas.
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NÚMEROS DO PROJETO TAMAR

10

Localize na reta numérica abaixo a quantidade de fêmeas em idade reprodutiva de cada espécie de tartaruga:

0

20.000

220.000

11

Como você e sua dupla fizeram para escolher o local da reta numérica e
colocar o nome de cada espécie de tartaruga?

12

Em dupla, vamos escrever dicas para ler e escrever sem errar números,
como milhares, milhões ou bilhões.

13

Compartilhe suas ideias com seus colegas de sala e, juntos, escrevam dicas
para ler e escrever números mais extensos, como milhares, milhões e bilhões.

1º BIMESTRE
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multiplicações de números
de 2 algarismos

FLÁVIA BOMFIM
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MULTIPLICAÇÕES DE NÚMEROS DE 2 ALGARISMOS

multiplicações de números de 2 algarismos
1

Resolva os cálculos a seguir. Registre no espaço abaixo como você fez
para chegar a cada resultado.
5x4=

8x6=

12 x 15 =

5 x 40 =

8 x 60 =

12 x 4 =

5 x 400 =

8 x 300 =

12 x 8 =

3x8=

8 x 600 =

12 x 20 =

6x8=

12 x 2 =

15 x 40 =

1º BIMESTRE
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2

Complete os resultados das multiplicações que estão faltando na Tábua de
Pitágoras, abaixo.

X

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

6

8

10

12

14

16

18

20

9

12

15

18

21

24

27

30

16

20

24

28

32

36

40

25

30

35

40

45

50

36

42

48

54

60

49

56

63

70

64

72

80

81

90

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

curiosidade

100

Pitágoras foi um importante matemático e filósofo grego, que nasceu no ano
570 a.C. Desde jovem ele demonstrava grandes conhecimentos de Matemática e Filosofia. Atribui-se a ele o desenvolvimento da tábua de multiplicação, do
sistema decimal, das proporções aritméticas e de vários outros conhecimentos
matemáticos. Sua influência nos estudos futuros da matemática foi enorme, pois
ajudou a construir a base dos conhecimentos matemáticos, geométricos e filosóficos que temos atualmente.
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3

Observe a Tábua de Pitágoras: que relação você encontra entre os resultados
dos quadrinhos em cinza e os resultados que você preencheu?

4

Agora que você descobriu como os resultados das tabuadas se organizam na
Tábua de Pitágoras, discuta com os colegas respostas para as seguintes questões:
a) Por que os resultados se repetem?

b) A diagonal formada pelos quadrados roxos é considerada um eixo de simetria.
Vocês encontram na tabela alguma pista que explique esse nome?

c) Observe os resultados dos quadrados roxos. O que eles têm em comum?

5

Observe os resultados das colunas do 2, do 4 e do 8. Que relação há entre
eles? Faça o mesmo com os resultados das linhas do 3, do 6 e do 9 e com as colunas do 5 e do 10. Registre nas linhas abaixo suas conclusões.

6

2 + 4 = 6. Se somarmos os resultados das colunas (ou linhas) do 2 e do 4,
encontraremos os resultados da coluna (ou linha) do 6? Isso vale para encontrar
outros resultados?
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7

Preencha a tabela abaixo, seguindo o exemplo da primeira linha.

Para encontrar os resultados de:

É possível:

6 x 4 = 24

(4 x 4) + (2 x 4) =
16 + 8 = 24

5x6=

8x3=

7x7=

8

Na atividade 7, você usou a estratégia de decompor um cálculo de multiplicação em dois cálculos menores. Experimente agora decompor o cálculo em três ou
mais cálculos menores, como no exemplo abaixo:

23 x 8 = (10 x 8) + (10 x 8) + (3 x 8) = 184

13 x 7 = 				

27 x 6 = 					

14 x 9 = 				

15 x 5 = 					

18 x 8 = 				

15 x 10 =					

22 x 4 =				

15 x 15 = 					
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9

Converse com seus colegas sobre o que você aprendeu até aqui em relação
às tabuadas e às contas de multiplicação. Escreva abaixo como isso pode ajudá-lo
a resolver novas contas de multiplicação.

10

Veja como Francisco explicou o jeito como faz uma conta de multiplicar.
Depois, responda às perguntas abaixo:

a) É assim que você faz suas contas de multiplicação usando o algoritmo?

b) O que significa “vai o 2”?

c) Por que Francisco deixou um lugar livre à direita dos resultados da multiplicação
quando fez 2 x 75?
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11

José, um aluno do 5º ano, resolveu dessa forma uma conta de multiplicar.

Esse cálculo está correto? Se não estiver, em que pontos ele errou e o que ele
deveria considerar para acertar das próximas vezes? As perguntas a que você respondeu na atividade 10 podem ajudá-lo a resolver essas questões.

12
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Utilize o algoritmo da multiplicação para resolver as contas abaixo.

20
x 16

19
x 12

35
x 21

82
x 17

123
x 12

285
x 15

MULTIPLICAÇÕES DE NÚMEROS DE 2 ALGARISMOS

13

Observe os cálculos abaixo, escolha três para resolver com o algoritmo e
três para resolver com outras estratégias de cálculo (você pode decompor a conta
em duas ou mais, como na atividade 8, ou usar uma estratégia de cálculo pessoal).
15 x 12 = 		

25 x 20 = 		

123 x 45 = 		

192 x 21 = 		

35 x 27 = 		

30 x 15 = 		

14

Junte-se com um colega e comparem se os cálculos que vocês escolheram
para resolver por meio do algoritmo e por meio de outras estratégias foram os
mesmos. Conversem sobre suas escolhas e quando é melhor usar o algoritmo e
quando é melhor usar outras estratégias. Anote as conclusões:
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ADIVINHE QUAL TRIÂNGULO

ADIVINHE QUAL TRIÂNGULO
1

Junto com sua dupla, você vai construir quatro triângulos de papel. Para isso,
vocês vão precisar de duas folhas de papel sulfite e uma tesoura.
a) Dobre a primeira folha na diagonal, conforme a ilustração abaixo, e corte com
cuidado na dobra, para obter o primeiro par de triângulos.

b) Pegue uma das pontas da segunda folha de papel e leve até o lado maior, dobrando com cuidado, como mostra a figura abaixo. Isso vai deixar a maior parte
da folha “dupla” e um pedaço da folha sem estar coberta (a parte dobrada forma
um triângulo e, acima, um retângulo). Com uma régua, trace uma linha no encontro
dessas duas figuras. Corte cuidadosamente sobre a linha desenhada com a régua.
E, em seguida, corte a diagonal para obter o segundo par de triângulos. Divida os
triângulos com sua dupla, de forma que cada um de vocês tenha um triângulo de
cada tipo. Vocês vão usá-lo na próxima atividade.

2

Observe agora os dois triângulos que você construiu na atividade anterior:
em que eles são parecidos? Em que eles são diferentes? Você pode sobrepor um
triângulo ao outro ou dobrá-los ao meio para testar suas hipóteses. Anote suas
observações abaixo.
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3

Compartilhe com o grupo suas ideias e construa, junto com seus colegas,
uma lista do que foi possível observar nos dois triângulos.

4

O jogo que vamos conhecer agora envolve a comparação de triângulos. Leia
as regras e prepare-se para participar de uma partida.
Jogo - Adivinhe qual triângulo
Material
• Cartela de triângulos da página 38
Participantes
• Dois ou quatro jogadores
Objetivo do jogo
• Descobrir primeiro qual foi o triângulo escolhido pelo professor
Preparação
• A sala se organiza em grupos de forma que todos tenham o caderno aberto na
página das cartelas e possam ver o quadro e o professor
Modo de jogar
1. O professor escolhe em segredo um dos triângulos.
2. Cada grupo, na sua vez, pode fazer uma pergunta ao professor, que pode ser
respondida com sim ou não.
3. O professor anota no quadro a pergunta e a resposta, antes de passar para o
próximo grupo.
4. Se o grupo achar que com a resposta para sua pergunta e o conjunto das
perguntas e respostas anteriores pode descobrir qual o triângulo, pode dizer ao
professor.
5. O grupo que descobrir primeiro qual é o triângulo que o professor escolheu
ganha o jogo.

5

Agora é o momento de jogar! Discuta com seu grupo que perguntas fazer na
vez de vocês e participe de uma partida.
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6

Ao jogar, surgiu alguma dúvida? Alguma pergunta foi melhor do que outras?
Anote abaixo suas impressões para, em seguida, compartilhá-las com o grupo.
Ao jogar, meu grupo
teve dúvidas quando:

Meu grupo fez uma
boa jogada quando:

7

Agora que você já conhece as regras do jogo, está pronto para o próximo
nível: cada grupo só pode fazer uma pergunta do tipo “é o triângulo número 1 (ou
2, ou 3 etc.)?” por partida. Então reserve essa pergunta para quando estiver certo
de poder usá-la para ganhar. Jogue três partidas com seu grupo e anote abaixo as
perguntas feitas:

Perguntas da partida 1

Perguntas da partida 2

Perguntas da partida 3

8

Retome as perguntas feitas nas partidas anteriores e converse com seus
colegas sobre quais as melhores para ganhar o jogo. Anote abaixo as conclusões
de seu grupo:
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9

Para fazer boas perguntas, é preciso observar as características dos triângulos. O quadro abaixo sintetiza essas características. Estude-o e pense em boas
perguntas para uma próxima partida.
Critérios para classificação de triângulos:

Ângulos

Os ângulos menores
que 90º são chamados
ÂNGULOS AGUDOS

O ângulo de 90º
é chamado
ÂNGULO RETO

Os ângulos maiores
que 90º são chamados
ÂNGULOS OBTUSOS

A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180º.
O triângulo é chamado de
ACUTÂNGULO se possui
todos os ângulos agudos
60º

No triângulo EQUILÁTERO
os três lados são iguais

30º

30º

No triângulo ESCALENO os
três lados são diferentes

60º

60º

20º

60º

70º

50º

Lados

O triângulo é chamado
O triângulo é chamado de
de RETÂNGULO se possui OBTUSÂNGULO se possui
um ângulo reto, ou seja,
um ângulo obtuso
de 90º
130º

No triângulo ISÓSCELES
dois de seus lados são
iguais e chamamos de
base o lado diferente

80º
60º

60º

40º

110º
35º

35º

10

Discuta com seu grupo suas ideias para boas perguntas e prepare-se para
novas partidas. Anote abaixo perguntas que podem ser feitas e participe de novas
partidas com o professor.

11

Pelas perguntas que já haviam sido feitas, o grupo de Miguel estava certo de
que o triângulo escolhido pela professora estava entre os triângulos 2, 3, 4 e 5 da
página 38.
a) Que pergunta ou perguntas podem ter sido feitas?

36

MATEMÁTICA - 5º ANO

ADIVINHE QUAL TRIÂNGULO

b) Que pergunta o grupo de Miguel pode fazer agora?

12

O grupo de Mariane, ao chegar sua vez de jogar, já sabia que o triângulo tinha
todos os lados diferentes. Há uma pergunta que permita ganhar o jogo independentemente do triângulo escolhido? Se não, quais são as boas perguntas possíveis?

13

Manuela Cavadas

Escolha um dos triângulos da cartela da página 38 e anote todas as características que puder sobre ele.
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1

2

3

4

5

6

7

8

38

MATEMÁTICA - 5º ANO

JOGO DOS RESTOS

desafio das
tartarugas

FLÁVIA BOMFIM
1º BIMESTRE

39

DESAFIO DAS TARTARUGAS
Regras do jogo
Material
• Um conjunto de oito cartas do jogo Desafio das tartarugas, que você encontra na
página 57 deste caderno
Participantes
• Dois jogadores
Objetivo do jogo
• Obter primeiro 50 pontos
Preparação
• Organizar a mesa com as cartas embaralhadas e com a face virada para baixo
Modo de jogar
1. O preparo: os jogadores tiram na sorte para ver quem vai embaralhar e dar as
cartas. O sorteado embaralha as oito cartas e distribui uma para o colega e outra
para si mesmo, sucessivamente, até acabarem. Cada jogador fica com quatro cartas, das quais deve escolher duas para o desafio.
2. A rodada: os jogadores viram uma de suas cartas com a face para cima e
comparam para ver quem tem os maiores valores nos itens massa (peso) e comprimento. Aquele que tiver a carta com a tartaruga de maior massa (peso) anota
10 pontos. Da mesma forma, aquele que tiver a tartaruga com maior comprimento
anota 10 pontos. Jogam a segunda carta na mesa e procedem às comparações e
ao registro de pontos.
3. A partida: os jogadores devem repetir as rodadas até que um deles consiga
chegar a 50 pontos e vença o jogo.

1

Recorte o conjunto de cartas da página 57. Observe os valores e, em seguida, leia as regras do jogo e jogue uma partida com sua dupla. Use as linhas abaixo
para anotar as dúvidas que você e seu parceiro tiverem ao jogar.
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2

Compartilhe com seus colegas que estratégias você usou para comparar os
valores das cartas e que dúvidas surgiram durante a partida. Registre as principais
dúvidas do grupo e como fizeram para resolvê-las.

3

Jogue partidas com três de seus colegas e anote abaixo os resultados:
Partida 1

Seus
pontos

Pontos do
seu colega

Partida 2
Seus
pontos

Pontos do
seu colega

Partida 3
Seus
pontos

Pontos do
seu colega
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4

Sabendo que 100 centímetros equivalem a 1 metro, anote no quadro abaixo
quanto os valores em centímetros ali registrados valem em metros.
Centímetros

Metros

100
55
73
123
170
285
400
315
198

5

Converse com sua dupla e responda: qual conta devemos fazer para calcular
o resultado de uma conversão de centímetros para metros?

6

Sabendo que 1.000 gramas equivalem a 1 quilograma, anote no quadro abaixo quanto os valores em gramas ali registrados valem em quilogramas.
Gramas
1.000
500
3.500
25.000
43.000
85.500
400
31.500
198.000
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7

Converse com sua dupla e responda: qual conta devemos fazer para calcular
o resultado de uma conversão de gramas para quilogramas?

8

Compartilhe com os colegas qual estratégia você usou nas conversões de
centímetros para metros e de gramas para quilogramas e discutam como é possível fazer o caminho inverso: converter valores que estão em metros para centímetros e valores que estão em quilogramas para gramas. Ao final, complete o quadro.
Para converter...
Metros em
centímetros

9

Centímetros
em metros

Quilogramas
em gramas

Gramas em
quilogramas

Há uma carta no jogo que ganha sempre? Qual é ela e por que isso ocorre?

medidas
Grama: unidade métrica de peso igual a um milésimo de um quilograma.
Quilograma: unidade de base da massa no Sistema Internacional
de Unidades (SI). É aceita no dia a dia como uma unidade de peso (a
força gravitacional agindo sobre um determinado objeto). Um quilograma é quase igual à massa de um litro de água.
Metro: desde 1983, foi oficialmente definido como o comprimento
do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo
de 1/299.792.458 de um segundo.
Quilômetro: unidade de comprimento no sistema métrico equivalente a mil metros.
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COMPARAÇÃO DE REPRESENTAÇÕES DECIMAIS

comparação de representações decimais
1

Observe os preços da ilustração abaixo e discuta com sua dupla se, na experiência de vocês, esses produtos têm esse preço mesmo, são mais baratos ou
mais caros do que os que vocês encontram no bairro em que moram. Anotem as
observações no espaço a seguir.

2

Assinale o maior número de cada um dos pares de números abaixo.

( ) 1,01 e ( ) 1,1			

( ) 1,2 e ( ) 1,19

( ) 12,3 e ( ) 1,23			

( ) 1,999 e ( ) 2,01

curiosidade

Você sabia que 1 centavo corresponde à centésima parte de 1 real – ou, em
outras palavras, do resultado da divisão de 1 real por 100?
A palavra centavo surgiu da junção das palavras centum+avos. Centum é a
forma como se diz 100 em latim. Ela inicia a palavra e vem seguida de avos,
também de origem latina, usada em matemática para nomear nas frações um
denominador maior que 10. Então, “centavo” tem na sua origem uma referência
a uma parte de 100 e é usado no sistema monetário de vários países para referir-se à fração centesimal de uma unidade da moeda oficial.
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3

Registre duas ou três maneiras diferentes de formar, com moedas, os valores
abaixo:
a) R$ 0,50

b) R$ 3,05

c) R$ 1,25

d) R$ 2,75

Agora responda:
e) Quanto vale o algarismo 5 em cada uma das escritas dos itens a e b?

f) Quanto vale o algarismo 2 em cada uma das escritas dos itens c e d?
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Frações decimais
0,1

1
10

Lê-se um décimo

0,01

1
100

Lê-se um centésimo

0,001

1
1.000

Lê-se um milésimo

As frações com denominador 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000 etc. são
chamadas frações decimais.
Ao simplificarmos uma fração decimal, dividindo o numerador pelo denominador, temos como resultado uma representação decimal.
Por exemplo:
25
100

25 : 100 = 0,25

2
10

2 : 10 = 0,2

183
100

183 : 100 = 1,83

vinte e cinco centésimos

dois décimos

um inteiro e oitenta e três centésimos

Anote agora dois outros exemplos de frações decimais, seguindo o modelo
acima:
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4

Veja a reta numérica abaixo. Ela está dividida em três segmentos do mesmo
tamanho:
0

1

2

3

0,5 é metade de 1. Para inserir o número 0,5 nessa reta, medimos a distância entre
o ponto 0 e o ponto 1 e, ao encontrar o ponto médio entre eles, marcamos o 0,5,
como está indicado em azul, abaixo:
0

0,5

1

2

3

Agora marque o ponto 1,5 e explique como fez para encontrar o lugar que ele
ocupa na reta:
0

0,5

1

2

3

5

Veja a reta numérica abaixo. Ela está dividida em três segmentos do mesmo
tamanho:
0

1

2

3

Sabemos que 0,25 (que corresponde a 25/100) é metade de 0,5 (que corresponde
a 50/100). Para inserir o número 0,25 nessa reta, primeiro localizamos onde fica o
0,5, como foi feito na atividade anterior:
0

0,5

1

2

3

Depois, medimos a distância entre o ponto 0 e o ponto 0,5 e dividimos essa distância ao meio para encontrar o ponto médio entre 0 e 0,5 e marcamos aí um pequeno
traço com 0,25.
0

0,25 0,5

1

2

3

Agora marque os pontos 1,25 e 1,75 e explique como fez para encontrar o lugar
que eles ocupam na reta:
0
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0,5

1

2

3
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6

Observe a reta numérica abaixo e escreva quais são as representações decimais indicadas com as letras A, B e C. Depois compartilhe com o grupo como fez
para descobrir a localização delas.

2

A

B

C

3

7

Construa uma reta numérica com os pontos: 0,75 • 1 • 1,5

8

Faça os cálculos e complete a tabela abaixo.

O número:

Multiplicado
por 10 dá:

Multiplicado
por 100 dá:

0,17
0,87
1,25
2,04
1,006
12,03
33,33
12,121
10,501
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9

Faça os cálculos e complete a tabela abaixo.

O número:

Dividido
por 10 dá:

Dividido
por 100 dá:

1
1,87
10,25
200,1
1,6
12,03
33,33
12,121
10,501

10

Converse com seus colegas e anote abaixo o que acontece com uma representação decimal nas multiplicações e divisões por 10 e por 100.

11

E no caso de uma multiplicação ou de uma divisão por 1.000? O que muda
nas casas decimais do número 1.111,1111?
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12

Decomponha as representações decimais abaixo, seguindo o modelo:

5,43 = 5 + 0,4 + 0,03 (5 inteiros, 4 décimos e 3 centésimos)
2,31 =

3,2 =

4,555 =

0,24 =

12,12 =

1,212 =

1,5 =

23,232 =
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13

Escreva as representações decimais abaixo na forma de frações decimais.
Os exemplos podem ajudá-lo:
0,2 = 2
10

0,75 = 75
100

1,212 = 1.212
1.000

0,8 =

0,55 =

0,313 =

1,4 =

2,8 =

2,85 =

2,851 =

10,33 =

103,3 =

14 Como

você explicaria para um colega a maneira de escrever um número
decimal na forma de fração?

15

Compare as representações decimais de cada linha abaixo e anote o símbolo <
se o primeiro for menor que o segundo ou o símbolo > se o primeiro for maior que o
segundo.

16

1,2

1,02

0,1

0,01111

2,9

2,999

3,999

4,1

2,121

2,122

12,04

12,039

Que critérios você usou para comparar as representações decimais da atividade anterior? Discuta com seus colegas e ajude a construir uma lista de critérios.
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atividades de avaliação
Nome:
Ano:

1

Data:

Leia o texto abaixo e responda à pergunta:

Há aproximadamente 65 milhões de anos, a tartaruga marinha Archelon ischyrus
habitou os oceanos da região onde hoje se localiza a América do Norte. O nome
científico significa tartaruga grande, muito adequado, visto se tratar do maior representante conhecido do grupo das tartarugas. Ela tinha de 3 a 4 metros de comprimento e pesava entre 1,5 e 2 toneladas.
a) Se fôssemos escrever 65 milhões usando algarismos, como ficaria? Assinale
com um X a alternativa correta.
( ) 65.000		
( ) 650.000
( ) 65.000.000
( ) 65

2

A forma correta de ler 20.000.000.000 é:

( ) 20 mil

3

( ) 20 milhões		

( ) 20 bilhões		

( ) 20 trilhões

Observe a conta de adição abaixo e responda às perguntas a seguir:
4 17 15
– 1 4 6
5 1 1

a) O resultado dessa conta está correto?

b) Se não está, qual foi o erro cometido? Qual o resultado correto?
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4

Escolha três contas entre as que estão abaixo para resolver com o algoritmo
e três para resolver com outras estratégias de cálculo.
175 – 65 = 		

218 – 99 = 		

985 – 467 = 		

394 – 283 = 		

104 – 74 = 		

523 – 218 = 		

5

Resolva os cálculos abaixo:

a) 25 x 15 = 		

b) 132 x 33 = 		

c) 12 x 20 = 		

d) Escolha um deles e explique passo a passo como você fez para resolver.

6

Fernando fez as seguintes anotações para calcular 245 x 150:
200
40
5
200
40
5

x
x
x
x
x
x

100
100
100
50
50
50

= 20.000
= 4.000
=
500
= 10.000
= 2.000
=
250

245 x 150 = 36.750
a) O cálculo de Fernando está correto?
b) Explique a estratégia de Fernando para fazer essa multiplicação.
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números racionais e operações com números racionais
7

Construa uma reta numérica com os pontos: 0,5 • 1 • 1,5

8

Faça os cálculos e complete a tabela abaixo.

O número:

Multiplicado
por 10 dá:

Multiplicado
por 100 dá:

Dividido
por 10 dá:

Dividido
por 100 dá:

0,47
1,97
11,25
25,04
139,006

grandezas e medidas
9

Sabendo que 100 cm é equivalente a 1 m, preencha as lacunas no quadro.
Centímetros

Metros

100

1

78
0,89
283
4,7
885
4.000
400
1

1º BIMESTRE
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tartaruga-de-carapaça-achatada
Nome científico: Natator depressus

Distribuição: águas ao redor
da Austrália, Papua-Nova Guiné e
Timor, no Oceano Pacífico
Alimentação: algas, moluscos,
águas-vivas, camarões e peixes
Comprimento: 1 m de carapaça
Massa (peso): 90.000 g

10

Qual o peso em quilogramas da tartaruga-de-carapaça-achatada?



espaço e forma
11

Miguel mostrou a Pedro uma folha com três triângulos desenhados:

O primeiro com três lados iguais, o segundo com um ângulo reto e dois lados iguais
e o terceiro com um ângulo reto e todos os lados diferentes. E explicou a Pedro
que se tratava de um jogo: ele escolheria um dos triângulos e Pedro poderia fazer
duas perguntas para descobrir qual triângulo ele havia escolhido, mas só valiam
perguntas que pudessem ser respondidas com sim e não.
Pedro pensou e fez a primeira pergunta: “O triângulo que você escolheu tem um
ângulo reto?”
a) Essa é uma boa pergunta? Por quê?

b) Miguel respondeu que sim, que o triângulo escolhido tinha ângulo reto. Qual pergunta Pedro poderia fazer, então, para descobrir o triângulo escolhido?
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tartaruga-cabeçuda

Massa (peso): 86.000 g

Massa (peso): 140 kg

1º BIMESTRE

Massa (peso): 160.000 g

Comprimento: 143 cm de
carapaça

Alimentação: ervas, folhas e
plantas

Distribuição: mares tropicais e
subtropicais de todo o mundo, em
águas costeiras e ao redor de ilhas

Nome científico: Chelonia mydas

Massa (peso): 25 kg

Comprimento: 0,7 m de
carapaça

Alimentação: frutas, talos,
folhas, sementes e algas

Distribuição: Bacia Amazônica

tartaruga-da-amazônia

Comprimento: 110 cm de
carapaça

Comprimento: 1,36 m de
carapaça

Nome científico: Podocnemis expansa

Alimentação: esponjas,
anêmonas, lulas e camarões

Alimentação: caranguejos,
moluscos e mexilhões

tartaruga-verde

Distribuição: mares tropicais
e subtropicais dos oceanos
Atlântico, Índico e Pacífico

tartaruga-de-pente

Nome científico: Eretmochelys imbricata

Distribuição: mares tropicais e
subtropicais de todo o mundo e
também em águas temperadas

Nome científico: Caretta caretta

Massa (peso): 42 kg

Comprimento: 0,7 m de carapaça

Alimentação: salpas, peixes,
moluscos, crustáceos, águas-vivas,
ovas de peixe e algas

Distribuição: mares tropicais e
subtropicais dos oceanos Atlântico,
Índico e Pacífico

tartaruga-oliva

Nome científico: Lepidochelys olivacea

Massa (peso): 400 kg

Comprimento: 1,78 m de
carapaça

Alimentação: zooplâncton
gelatinoso, como celenterados,
pyrossomos e salpas

Distribuição: todos os mares
tropicais e temperados do mundo

tartaruga-de-couro

Nome científico: Dermochelys coriacea

Massa (peso): 50.000 g

Comprimento: 70 cm de
carapaça

Alimentação: caranguejos,
moluscos, camarões e mexilhões

Distribuição: na fase adulta,
vive apenas no Golfo do México

tartaruga-de-kemp

Nome científico: Lepidochelys kempii

Massa (peso): 90.000 g

Comprimento: 1 m de carapaça

Alimentação: algas, moluscos,
águas-vivas, camarões e peixes

Distribuição: águas ao redor
da Austrália, Papua-Nova Guiné e
Timor, no Oceano Pacífico

Nome científico: Natator depressus

tartaruga-de-carapaça-achatada

DESAFIO DAS TARTARUGAS

DESAFIO DAS TARTARUGAS
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