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Aos Professores do 5º ano do Ensino Fundamental das Escolas 

Estaduais de Minas Gerais 
 

Olá Professor(a), 

 

O Programa de Intervenção Pedagógica – PIP, implantado em 2008 em todas as escolas da rede 

estadual de Minas Gerais, a cada ano tem se mostrado relevante, ao indicar a melhoria do 

desempenho dos alunos nas avaliações externas a nível estadual e nacional. O resultado do Ideb
1
 de 

2011 valida todo o esforço e o comprometimento dos educadores de Minas Gerais: a média 6.0 

alcançada nos anos iniciais do Ensino Fundamental é semelhante ao desempenho de sistemas 

educacionais de países desenvolvidos.  

Assim, nos gráficos abaixo, apresentamos a série histórica do desempenho em Matemática no 

Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública/Programa de Avaliação da Educação Básica - 

Simave/Proeb. 

 

Observamos no gráfico à esquerda que, de 2006 a 2010, os resultados da proficiência média do 

Simave/Proeb, em Matemática, melhoraram sucessivamente; em 2011 observamos uma ligeira 

queda, o que poderia indicar uma tendência estatística de estabilização. Porém, voltamos a crescer 

nos anos de 2012 e 2013.  

                                                           
1
 Ressalta-se que o Ideb é um indicador que sintetiza, além do fluxo escolar, também a média de proficiência 

padronizada em Língua Portuguesa e Matemática. 
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Vale ressaltar que desde 2009, a proficiência média na rede estadual de Minas Gerais é superior a 

225 pontos, ou seja, encontra-se no padrão recomendado. Esse padrão, considerado de desempenho 

satisfatório, indica a construção, pelos alunos, das habilidades previstas para a etapa de ensino. Ao 

olharmos o segundo gráfico, que sinaliza a distribuição dessa média de alunos por padrão de 

desempenho, observamos, nas três últimas edições do Proeb, o sucessivo aumento no padrão 

recomendado, assim como a redução do baixo desempenho. Contudo, analisando sob outro aspecto, 

observamos que na última edição, 38,3% dos alunos ainda não alcançaram as habilidades básicas 

dessa área de conhecimento.  

Como trabalhamos na perspectiva de garantir os direitos de aprendizagem a todos os alunos, sem 

que nenhum fique para trás, precisamos continuar com ações para vencer o desafio que o Programa 

de Intervenção Pedagógica nos propõe todos os dias: pensar, criar e implementar novas estratégias 

no ensino da matemática, tornando-a mais significativa e próximo das questões sociais vivenciadas 

cotidianamente por nossos alunos.  

No intuito de contribuir com seu trabalho em sala de aula, preparamos este caderno com muito 

carinho. Por meio dele, você terá a oportunidade de ampliar o trabalho já previsto em seu 

planejamento. O presente caderno foi construído tendo como base habilidades básicas, porém 

fundamentais do ensino da matemática contempladas na Matriz Curricular de Matemática do Ciclo 

da Alfabetização e Complementar da SEE/MG. Aborda os eixos: Espaço e Forma, Grandezas e 

Medidas, Números e Operações e Tratamento da Informação. E para facilitar a leitura e manuseio, 

ele foi organizado de forma linear. Contudo, ao implementá-lo em sala de aula, você, professor, 

poderá recorrer às lições de forma não sequencial, atendendo às necessidades pedagógicas dos 

alunos. É preciso atentar-se, apenas, para os conhecimentos que são pré-requisitos, ou seja, aqueles 

que foram trabalhados nas lições anteriores e que precisam ser retomados com os alunos para a 

construção do novo conhecimento em questão. 

 Destacamos que em todas as lições procurou-se trabalhar com a habilidade desde a sua forma mais 

simples à mais complexa, por entender, que as diferentes maneiras de se trabalhar tem relação direta 

com o grau de dificuldade da mesma. Podemos exemplificar recorrendo aos dados apresentados 

pela avaliação do Simave/Proeb de 2013 onde, por exemplo, o descritor D4-Reconhecer uma figura 

plana (triângulo, quadrilátero e pentágono) de acordo com o número de lados, considerada uma 

habilidade relativamente fácil, em uma determinada questão, 83% dos alunos tiveram êxito, em 

outra, na sua forma mais complexa, o índice de acerto foi de 40%. Podemos ilustrar ainda, o D20 - 

Identificar diferentes representações de um mesmo número racional, considerada uma habilidade 

difícil que também apresenta variações quanto ao percentual de acerto, onde, em uma questão 70% 

dos alunos acertaram, em outra, o índice de acerto foi inferior a 30%. Esses dados reforçam a 
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relevância de se desenvolver nos alunos todas as habilidades, partindo do simples/básico para o 

mais complexo. 

 Como o principal objetivo deste material é a intervenção pedagógica em habilidades matemáticas 

ainda não consolidadas pela turma, este caderno vem com o propósito de dialogar com sua prática e 

com o seu planejamento dentro das habilidades simples/básicas –  aquelas que devemos assegurar 

que todos os nossos alunos aprendam, uma vez que, como já é de conhecimento de todos, a Matriz 

Curricular de Matemática é muito mais ampla do que as propostas aqui descritas. 

Por assim dizer, destacamos ainda, que o livro didático continua sendo um instrumento eficiente e 

necessário, principalmente por não anular o papel do professor de mediador insubstituível dentro do 

processo de ensino-aprendizagem. Coracini (1999) nos diz que "o livro didático já se encontra 

internalizado no professor (...) o professor continua no controle do conteúdo e da forma (...)", 

reafirmando que, o que torna o livro didático e o que irá tornar as 20 lições especiais de matemática 

propostas neste material eficientes,  é justamente a maneira como o professor irá utilizá-lo junto aos 

alunos. 

Vamos, então, conhecer como este material foi preparado para você, professor. Como dito 

anteriormente, esse caderno está divido pelos quatro eixos da matemática, a saber: (I) grandezas e 

medidas, (II) espaço e forma, (III) números e operações e (IV) tratamento da informação. Em cada 

eixo, oferecemos algumas lições que objetivam trabalhar cada habilidade em sua totalidade, ou seja, 

quais conhecimentos precisam ser ensinados para que o aluno consiga compreender o objetivo que 

está por trás de cada habilidade. Por fim, cada lição está dividida em seções, as quais são 

demarcadas por símbolos e serão detalhadas a seguir: 

 

 

PALAVRAS AO PROFESSOR 

 

Essa seção vem sempre acompanhada de uma explicação sobre a habilidade que será trabalhada na 

lição. Dialoga com o professor, mostrando a principal relevância de se trabalhar tal habilidade no 

espaço escolar. 

 

 

CONTEXTUALIZANDO 

 

Nessa seção, temos sempre um texto-base para subsidiar a discussão que será desenvolvida na lição. 

Ele serve de pretexto para o trabalho com as habilidades. Tem como princípio a 

interdisciplinaridade, uma vez que os diferentes textos aqui apresentados perpassam por outras 

áreas do conhecimento.  

Olá! 

Xxxxxxx
xxxxxxx 
xxxxxxx 
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TROCANDO IDEIAS 

 

Nesse momento, privilegia-se a oralidade. Você, professor, interage com os alunos e esses com seus 

pares, construindo sentido/significado para os conceitos em pauta. Configura-se na oportunidade de 

refletir sobre o que foi discutido na seção “Contextualizando” confirmando ou não as hipóteses 

levantadas. Ressalta-se que são atividades que privilegiam a oralidade, mas que não exclui a 

possiblidade, de nesse momento, os alunos também realizarem produções que demandem de escrita, 

pesquisa, etc. 

 

 

EXERCITANDO O CONHECIMENTO 

 

Depois de contextualizar, levantar e confirmar hipóteses, expor ideias e refletir sobre elas num 

exercício de coletividade, em que é preciso saber a hora de falar, de ouvir, de construir e trocar 

conhecimentos, essa seção propõe atividades que poderão ser desenvolvidas em grupo, 

individualmente e quase sempre com apresentações para o coletivo/a turma. Neste momento os 

alunos colocarão em práticas os conhecimentos adquiridos, tendo ainda a possibilidade de comparar 

estratégias diferentes para se chegar a um resultado, confrontando, também no momento da prática 

suas ideias. O número de atividades sugeridas nessa seção vai variar dependendo da lição. Cabe a 

você, professor, ver o que está adequado a sua turma ou o que demanda adaptações para atender sua 

realidade e às necessidades dos educandos.  

 

 

CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 

 

Nessa seção, algumas questões avaliativas já utilizadas em avaliações externas são sugeridas aos 

professores como uma possibilidade de diagnóstico de tudo que foi proposto na lição. Aqui, o 

professor terá a possibilidade de verificar se os alunos consolidaram a habilidade trabalhada, ou se 

ela precisa ser retomada. O professor poderá, ainda, ampliar o trabalho dessa seção, discutindo com 

os alunos o objetivo da questão avaliada e os caminhos que cada opção de resposta apontava, nos 

moldes das revistas pedagógicas do SIMAVE/Proeb de matemática. 

Aproveitamos a oportunidade para ressaltar que os boletins pedagógicos do SIMAVE/Proeb 

constituem-se um importante instrumento de estudo para os professores e que deve, sempre que 

possível, ser objeto de análise e discussões nas reuniões pedagógicas. 

Desejamos a você, professor(a), um bom trabalho! 

Equipe Pedagógica do PIP 

Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais 

  

1 
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Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

1ª LIÇÃO – Representações Planas do Espaço 

 

Eixo: 

Competência: 

Espaço e Forma 

Localizar objetos e representações no espaço.  

Habilidade: 
Identificar a localização de pessoas ou objetos em mapas, croquis e 

outras representações gráficas. 

Objetivos: 

Descrever caminhos desenhados em mapas; 

Identificar objetos localizados à frente/atrás, à esquerda/direita, 

próximo/distante; 

Localizar objetos situados entre outros dois objetos; 

Estabelecer pontos de referência para interpretar e representar a 

localização de objetos e pessoas em mapas e croquis. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
Representações planas do espaço. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 

 

Professor, o objetivo principal desta 1ª lição é trabalhar com os alunos o desenvolvimento da 

habilidade de “identificar a localização de pessoas ou objetos em mapas, croquis e outras 

representações gráficas” a qual está relacionada à capacidade de “utilizar o conhecimento 

geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela” da Matriz 

Curricular de Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

Vivemos num mundo em que, constantemente, precisamos nos movimentar, localizar objetos, ruas 

e cidades em mapas ou em outras representações gráficas. Portanto, nessa lição iremos propor 

atividades que exijam dos alunos, por exemplo, desenhar no papel trajetos diversos, identificar 

pontos de referências, além da localização de pontos turísticos, casas, dentre outros, em mapas e 

croquis. Para ampliar o trabalho com essa habilidade, algumas brincadeiras são interessantes para 

serem realizadas com as crianças como: cabra cega, caça ao tesouro, batalha naval, localização de 

peças do xadrez no tabuleiro, dentre outras. 

Por acreditar que o ensino da Matemática deve ocorrer de forma contextualizada visando assegurar 

o “letramento matemático”, que consiste na capacidade de identificar e compreender o papel da 

Olá! 
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Matemática no mundo moderno, a interdisciplinaridade também se fará presente nessa lição. Assim, 

as atividades e questionamentos propostos podem ser ampliados de maneira que os alunos 

percebam como os conhecimentos matemáticos estão presentes em seu dia-a-dia. 

 

        CONTEXTUALIZANDO 

Professor, inicie a aula convidando os alunos a lerem o texto “Bicicletando” de Eduarda Borges. 

Você poderá lançar mão de diversificadas estratégias de leitura (silenciosa, coletiva, compartilhada, 

individual em voz alta, etc...). 

 

BICICLETANDO 

Eduarda Borges 

 

Numa tarde ensolarada, João e sua mãe saíram a passeio pelas alamedas da vizinhança em direção 

à praça. João se divertia pedalando a nova bicicleta que ganhara de Natal, enquanto sua mãe 

admirava-o com orgulho. 

Lá chegando, a mãe acomodou-se em seu banco predileto enquanto João circulava animadamente 

ao redor da praça. Por alguns instantes a mãe não o enxergava oculto pelas grandes árvores, mas 

ficava sossegada, pois conhecia a habilidade de João. 

Cada vez que passava pelo banco da mãe, João acenava e ela olhava-o envaidecida. 

Depois de passar várias vezes pela mãe, o menino resolveu demonstrar aquilo que tinha 

aprendido. 

_ Olhe, mamãe, estou dirigindo a bicicleta sem uma das mãos! 

_ Muito bem! 

Alguns minutos depois, o filho volta dizendo: 

_ Mamãe, sem as duas mãos! 

E a mãe apreensiva, lhe diz: 

_ Cuidado, querido, não a deixe embalar na descida. 

Mais alguns minutos e ela se vira à direita para vê-lo, vindo em sua direção. Agora, equilibrando-

se sobre a bicicleta: 

_ Veja mãe, sem um pé! 

E na volta seguinte: 

_ Mãããeee, sem os dentes! 

Pobre Joãozinho...   

Fonte: Disponível em: http://professorarui.blogspot.com.br/2013/04/textos-para-interpretar.html 

 

xxxxxxx
xxxxxxx 

http://professorarui.blogspot.com.br/2013/04/textos-para-interpretar.html
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Após a leitura, converse com os alunos sobre o texto fazendo algumas perguntas, como por 

exemplo: 

 O que vocês acharam dessa história?  

 Vocês acham que Joãozinho era habilidoso com a bicicleta? Por quê?  

 Vocês consideram Joãozinho um menino corajoso? 

 Há alguma palavra no texto que vocês não sabem o significado? Se sim, circule-a(s). A partir da 

leitura do texto, o que vocês acham que essa(s) palavra(s) significa(m)?  

 Vamos procurar o significado dela(s) no dicionário? (Professor ajude os alunos a procurarem as 

palavras no dicionário e a socializarem o significado delas com os colegas. Assegure, em 

especial, que todos saibam o significado da palavra alameda). 

Professor, convide os alunos a pensarem sobre o cenário da história, perguntando-os: 

 Onde acontece?  

 Vocês imaginam que esse lugar é longe ou perto da casa de Joãozinho? Por quê? 

 Como é esse lugar? O que encontramos lá? 

 Se tivéssemos que desenhar o trajeto da casa do Joãozinho até a praça, de que forma o faríamos? 

 Vamos ilustrar o caminho percorrido por Joãozinho e sua mãe? Atentem-se às pistas que 

constam no texto e que não podem faltar em seu desenho, como a identificação da casa do 

Joãozinho, as alamedas (ruas com muitas árvores) e a praça (com bancos e grandes árvores).                                                                                                                      

Os alunos poderão fazer a ilustração no caderno ou em um papel à parte, caso o professor queira 

fazer uma exposição dos trabalhos. 

Disponibilize um momento para que os alunos apresentem os desenhos uns para os outros. 

 

          TROCANDO IDEIAS  

 

Professor, converse com os alunos sobre os desenhos que eles produziram. Ressalte que a esse tipo 

de produção damos o nome de CROQUI – esboço ou rascunho que não exige grande precisão, 

refinamento gráfico. Peça que eles verifiquem, por exemplo, se o tamanho das casas que eles 

desenharam é maior ou menor que o banco da praça, etc.. 

Alguns espaços também podem ser representados por uma PLANTA BAIXA – desenho de uma 

construção, como por exemplo, casas, salas de aula, prédio escolar, etc.. 

Outra forma de representação do espaço são as MAQUETES – uma representação reduzida de 

grandes estruturas de arquitetura ou engenharia. Mostre aos alunos os exemplos a seguir e pergunte-

os se eles já viram uma maquete de perto ou se já construíram uma. 
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Fonte: https://www.google.com.br/search?q=maquete&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AGZOU9uxAaXo0gHb0YGYAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=699 

 

Em seguida, apresente aos alunos a “figura 1: MAPA” – representação visual de uma região, no 

processo chamado planificação. Apresente a figura na mídia (Datashow) para que todos possam 

visualizá-la ou, caso ache necessário, reproduza a figura, em folha a parte, para os alunos. Diga-os 

que esse mapa representa o bairro que Joãozinho mora. 

Explore a imagem com os alunos, mostrando a regularidade das ruas, das avenidas, da praça, etc.. 

Peça que eles observem e respondam: 

 Qual é o nome da rua da casa de Joãozinho? 

 Qual é o nome da praça que Joãozinho foi com a mãe? 

 Qual(is) rua(s) Joãozinho e sua mãe passaram ao sair de casa em direção a praça Raul Sores? 

 A casa de Joãozinho fica entre quais ruas? 

 Qual é o nome da rua atrás da casa de Joãozinho? 

 Quais avenidas cruzam a Praça Raul Soares? 

 Qual é o nome da avenida que tem saída para a cidade de São Paulo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=maquete&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AGZOU9uxAaXo0gHb0YGYAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=699
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Figura 1: Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.hotelbhpalace.com.br/localizacao.shtm 

 

Divida a turma em 4 ou 5 grupos de no máximo 6 alunos e informe-os que na próxima aula cada 

grupo construirá uma maquete da sala de aula. Por isso, é importante que eles acordem entre si os 

materiais que cada um vai trazer (exemplos: caixinhas de fósforo, papéis coloridos, palitos de 

picolé, cola, tesoura, etc.).  

Peça-os que observem todo o espaço e discutam que tipo de material pode ser utilizado para 

confecção/representação dos diferentes objetos presentes na sala de aula, como por exemplo, as 

carteiras e cadeiras dos alunos, mesa do professor, porta(s), janela(s), etc..  

Solicite como dever de casa que os alunos providenciem os materiais necessários para confecção da 

maquete e meia folha de isopor para montagem da mesma.  

Professor, providencie para a próxima aula diferentes tipos de plantas baixas ou solicite-as, como 

dever de casa, conforme sugestão do quadro abaixo.  

Observação: As plantas baixas poderão ser retiradas de sites da internet, encartes de imobiliárias, 

jornais e revistas especializados em construção ou a planta baixa do imóvel da família. Para a 

realização da atividade é importante que as plantas baixas estejam impressas. Cada grupo deverá 

trazer, também, uma cartolina. 

Sugestão para as plantas baixas que os grupos deverão trazer: 

 

Casa do Joãozinho 
Casa do 

Joãozinho 

http://www.hotelbhpalace.com.br/localizacao.shtm
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Grupo 1 Planta baixa de uma casa  

Grupo 2 Planta baixa de um apartamento 

Grupo 3 Planta baixa de um banco 

Grupo 4 Planta baixa de um escritório 

Grupo 5 Planta baixa de um consultório 

 

         EXERCITANDO O CONHECIMENTO 

As atividades sugeridas nessa seção poderão ser trabalhadas na ordem que melhor atender ao 

planejamento do professor. 

 

Atividade 1: Converse com os alunos sobre as plantas baixas que eles trouxeram de casa. Dê aos 

grupos 10 minutos para analisarem as plantas baixas, identificando todos os objetos nelas 

representados, bem como as portas, escadas (se houver), etc.. 

Cada grupo terá de 30 a 40 minutos para reproduzir a planta baixa que trouxe em cartolina. Oriente 

os alunos a construírem uma legenda para identificação de todos os elementos da planta baixa. Faça 

um exemplo de legenda no quadro. 

Sugestão de legenda: 

 

 Mesas //// Janelas 

 Cadeiras 
__ 
__ portas 

 

Professor, após a confecção dos trabalhos, permita que cada grupo apresente sua respectiva 

produção aos demais colegas. Em seguida, exponha as produções no espaço da sala de aula, ou em 

algum espaço da escola. 

Observação: Uma variação ou complementação dessa atividade é a exploração da planta baixa da 

escola e/ou da sala de aula com os alunos. 

 

Atividade 2: Os grupos irão confeccionar uma maquete, representando o espaço da sala de aula. 

Disponibilize uma aula para que os alunos a construa. Professor, você será o mediador de todo o 

trabalho das crianças, fazendo as intervenções que julgar necessário. 

Antes da confecção da maquete, faça alguns questionamentos aos alunos, como por exemplo: “Que 

objeto é maior: o armário da sala ou a carteira dos alunos?”. Faça-os perceber que a representação 

de um determinado espaço por meio de maquete, como a sala de aula, deve ser proporcional ao 

espaço real. 

Quando as maquetes estiverem prontas, os alunos poderão apresentá-las aos colegas de outras salas, 

pois essa ação viabiliza o desenvolvimento da oralidade e comunicação das crianças. 

1 

6 
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Atividade 3: Inicie esta atividade explorando oralmente a localização de seus alunos na sala de 

aula, tendo alguns pontos como referência. Pergunte-os, por exemplo: Quem está mais próximo à 

porta?; Quem se senta à frente de...?; Quem se senta atrás de...?; Quem está à direita de...?; Quem 

está à esquerda de...?; Quem se senta mais distante da mesa da professora...? etc. 

Após a exploração oral, apresente aos alunos a seguinte planta baixa de uma sala de aula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peça aos alunos que completem as frases abaixo, a partir da análise do desenho acima: 

 

Fábio senta à frente de  ____________________________________________________________. 

Atrás de Isabele senta-se ___________________________________________________________. 

À direita de Matheus senta-se _______________________________________________________. 

À esquerda Luís senta-se ___________________________________________________________. 

Alan senta-se de frente para  ________________________________________________________. 

À frente de Giovana senta-se ________________________________________________________. 

O primeiro aluno que se senta na fileira próximo às janelas é  ______________________________. 

O segundo aluno que se senta na fileira de frente para a professora __________________________. 

O terceiro aluno que se senta na fileira do meio é ________________________________________. 

O último aluno que se senta na fileira próximo às janelas é ________________________________. 

Dos alunos que se sentam perto da janela, quem está mais próximo da professora? _____________. 

Dos alunos que se sentam na fileira do meio, quem está mais distante da professora? ___________. 

Quantos alunos têm nessa turma? ____________________________________________________. 

 

ALAN 

LARISSA 

FÁBIO 

EVELLYN 

LUÍS HELOISA 

MATHEUS 

ISABELE 

ISADORA 

GABRIEL 

ALANA 

GIOVANA 

Professora SELENA 

JA
N

ELA
S 

QUADRO 

P
O

R
TA
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Atividade 4: Solicite aos alunos que descrevam o trajeto que realizam de suas respectivas casas até 

a escola, detalhando alguns pontos de referência que se destacam, como por exemplo, os diferentes 

tipos de comércios, casas, árvores, etc., ressaltando o posicionamento dos mesmos (à direita, à 

esquerda, à frente de, atrás de, próximo de, etc.). 

 

Atividade 5: Professor, peça aos alunos que observem os desenhos abaixo e digam a localização de 

cada um deles, identificando a linha e a coluna a que correspondem (se necessário, explique aos 

alunos o que são linhas e colunas).  

Todos os desenhos referem-se a objetos que os alunos utilizam em sala de aula. 

 

 1 2 3 4 5 

A 

 

 

 

 

 

B 
 

  

 

 

C 
 

   

 

D 

 

  

  

 

Escreva a localização de cada um dos objetos acima, relacionando a linha à coluna: 

 

MOCHILA ___________________ LIVRO ___________________ 

APONTADOR ___________________ BORRACHA ___________________ 

LÁPIS ___________________ RÉGUA ___________________ 

CADERNO ___________________ FOLHA DE PAPEL ___________________ 
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        CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 

 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “Identificar a localização de pessoas ou objetos em mapas, 

croquis e outras representações gráficas”. Estas questões servem como diagnóstico, para verificar 

aquilo que precisa ser retomado com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

1 – Observe o desenho abaixo: 

 

Dos alunos que se sentam perto da janela, quem está mais distante da professora? 

 

A) Bruna  

B) Luiza  

C) Rafael 

D) Rodrigo 

 

 

-----
----- 
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2. Observe o quadro abaixo. 

 

Qual é a posição da flor nesse quadro? 

 

A) E1. 

B) F2. 

C) G3. 

D) H2. 

 

3. Considere, no desenho abaixo, as posições dos livros numa estante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você está de frente para essa estante. O livro de Música é o terceiro a partir da sua 

 

A) esquerda na prateleira do meio. 

B) direita na prateleira de cima. 

C) esquerda na prateleira de cima. 

D) direita na prateleira do meio. 
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Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

2ª LIÇÃO – Retas e segmentos de retas 

 

Eixo: 

Competência: 

Espaço e Forma 

Identificar figuras geométricas e suas propriedades 

Habilidade: 
Identificar posições relativas de retas no plano (paralelas e 

concorrentes). 

Objetivos: 

Identificar retas em situações do cotidiano; 

Reconhecer segmentos de retas em situações do cotidiano; 

Reconhecer retas paralelas pelas suas características; 

Identificar e representar retas paralelas e retas concorrentes. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
Retas, segmento de retas, retas paralelas e retas concorrentes. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, o objetivo principal dessa 2ª lição é trabalhar com os alunos o desenvolvimento da 

habilidade de “identificar posições relativas de retas no plano (paralelas e concorrentes)” a qual 

está relacionada à capacidade de “utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a 

representação da realidade e agir sobre ela” da Matriz Curricular de Matemática do Ciclo da 

Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

A discussão com os alunos sobre o que são retas e o que são segmentos de retas é fundamental para 

a aprendizagem das figuras geométricas, pois para os aprendizes associarem as diferentes formas 

geométricas aos objetos presentes em nosso cotidiano, eles precisam ser capazes de perceber 

objetos e lugares que dão ideia de reta e segmento de reta. 

Assim sendo, alguns conceitos precisam ser assimilados pelos estudantes, em especial, o que são 

retas paralelas e retas concorrentes. A aprendizagem dessa habilidade pelos alunos se dá pela 

experiência visual desses tipos de retas para que depois então, eles consigam transpor esse 

aprendizado para situações cotidianas, como por exemplo, explicação da localização de uma 

determinada rua que pode ser paralela à... ou concorrente à...  

Enfim, como dissemos na lição anterior quando o ensino da matemática é contextualizado torna a 

aprendizagem significativa e com isso, conceitos abstratos tornam-se mais fáceis de serem 

internalizados e usados. 

Olá! 
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          CONTEXTUALIZANDO 
 

Professor, inicie a aula distribuindo cópias para os alunos do texto abaixo: 

Fonte:  http://miscelaneacult.wordpress.com/2012/02/24/falando-sobre-msp-novos-50/ 

 

Em seguida, solicite que os alunos façam a leitura do texto. Você poderá propor diferentes 

estratégias de leitura, como, por exemplo, a leitura individual silenciosa ou oral, a leitura coletiva 

ou compartilhada. 

Após a realização da leitura, questione os alunos sobre o texto lido. Segue abaixo, como sugestão, 

algumas perguntas que podem ser feitas a partir da leitura desse texto: 

 Vocês conhecem esse gênero textual? 

 Vocês relacionam esta tirinha a outro texto? (no caso à música Aquarela de Toquinho). 

 Alguém conhece a letra da música que diz: “... e com cinco ou seis retas é fácil fazer um 

castelo...”? 

 Vocês acham que é possível desenhar um castelo com apenas cinco ou seis retas? 

 Por que o autor da tirinha utilizou o desenho do Cebolinha? 

 No último quadrinho, onde as retas estão evidentes? 

Garanta que toda turma participe da conversa sobre o texto, demonstrando o que os alunos 

entenderam sobre o mesmo.  

Logo em seguida, questione os alunos sobre os conhecimentos que eles possuem sobre retas e diga-

lhes que “retas” será o tema desta lição. 

 

          TROCANDO IDEIAS  
 

Professor, neste momento, você irá conversar com os alunos sobre os conceitos que subsidiam o 

trabalho com a habilidade de identificar posições relativas de retas no plano (paralelas e 

concorrentes).  

xxxxxxx
xxxxxxx 

  

http://miscelaneacult.wordpress.com/2012/02/24/falando-sobre-msp-novos-50/
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Inicialmente, apresente para a turma o conceito de reta retirado de algum dicionário. Você pode 

solicitar que eles próprios façam a consulta e ditem as definições para que você as registre no 

quadro. 

Selecione entre as definições apresentadas, a definição de reta referente à matemática. 

Segue abaixo um conceito sobre reta, disponível no site da Wikipédia: 

Em matemática, uma RETA é um objeto geométrico infinito com uma única dimensão, o 

comprimento. Trata-se da menor distância imaginável entre dois pontos distintos no plano. 

 

Discuta com eles o que entenderam e mostre-os que as retas, como são infinitas, devem ser 

representadas com setas nas extremidades para evidenciar a sua continuidade e que, sempre as 

nomeamos por uma letra minúscula. 

 

 

 

 

 

Peça que os alunos tentem se lembrar de lugares ou imagens que nos remetem a ideia de retas. 

Apresente a eles algumas imagens (pode ser com o auxílio do Datashow), como os exemplos abaixo 

que dão ideias de retas, em especial, por que não conseguimos identificar o fim. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresente, também, alguns objetos do cotidiano escolar como: lápis, caneta, régua, entre outros, e 

explore-os, falando que nesses objetos conseguimos definir as extremidades, ou seja, onde 

começam e onde terminam. Diga-lhes que esses objetos nos remetem a SEGMENTOS DE 

RETAS, ou seja, dois pontos limitados de uma reta. Esses segmentos de reta podem ser 

representados da seguinte forma: 

 

 

r t h 

Uma estrada reta A linha do horizonte A linha do horizonte 
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Logo em seguida, proponha a seguinte atividade aos alunos: 

Na folha pontilhada, usando apenas segmentos de reta produzam um desenho:  

 

 

 

Percorra entre as carteiras dos alunos e verifique se todos compreenderam a atividade, ou seja, se 

estão utilizando apenas segmentos de reta. Peça que todos os alunos pintem os seus desenhos e faça 

a exposição dos mesmos no mural da sala. 

Apresente para a turma um desenho produzido a partir desse mesmo comando. 



 

22 

 

 

Peça que os alunos observem a gravura e questione-os:  

 Quantos segmentos de reta vocês conseguem perceber nesta figura?  

Relembre-os da música “Aquarela” e fale que, dificilmente, desenharíamos um castelo com cinco 

ou seis retas (na verdade, segmentos de retas). 

Diga aos alunos que neste desenho há dois tipos de retas: paralelas e concorrentes. 

Professor, explique-os que RETAS PARALELAS são aquelas que não se encontram e que 

RETAS CONCORRENTES são aquelas que se encontram em um único ponto. 

Diga aos alunos que neste desenho encontramos retas paralelas e retas concorrentes. Desafie-os a 

encontrar no desenho apresentado por você duas retas paralelas e duas retas concorrentes 

(disponibilize um tempo para os alunos analisarem e sinalizarem no desenho quais são as retas 

paralelas e concorrentes). 

Depois de um tempo, mostre o desenho abaixo para os alunos: 
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Faça a seguinte brincadeira – Você fala dois segmentos de retas e os alunos dizem se são paralelas 

ou concorrentes: 

 

 Segmento de reta AB com BC?  Segmento de reta LM com MO? 

 Segmento de reta EF com DG?  Segmento de reta PR com QS e DG? 

 Segmento de reta HI com IK?  Segmento de reta ED com IK e NO? 

 Segmento de reta ED com LM?  Segmento de reta EF com ED? 

 Segmento de reta ED com PQ?  Segmento de reta NO com OM? 

 

           

          EXERCITANDO O CONHECIMENTO 
 

Atividade 1: Para essa atividade, vamos precisar de duas folhas de papel ofício para cada aluno. 

1ª folha: Professor, peça que os alunos dobrem a folha ao meio (posição da folha na horizontal). 

Em seguida, diga-lhes para dobrar ao meio uma das metades da folha. Após essa etapa, os alunos 

deverão abrir a folha e, com a régua, traçar a reta r sobre uma das marcas da dobra e a reta s sobre a 

outra marca.  

Terminada a atividade pergunte aos alunos: Como se chama as retas que vocês traçaram? Por quê? 

 

1 

6 

A 

B 

C 

D E 

F 
G 

H 

I 

J 

K 
L M 

N O 

P Q 

R S 
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Ilustrações: Fabiana Magalhães e Juliana Malheiros (SEE).  

 

2ª folha: Professor, agora peça aos alunos para pegarem a segunda folha de papel e dobrá-la ao 

meio (posição da folha na horizontal) como fizeram anteriormente. Em seguida, peça-os para 

abrirem a folha e traçar uma reta m sobre a marca da dobra. Após essa etapa, peça-os que dobre 

novamente a folha ao meio, agora no outro sentido (posição da folha na vertical) e oriente-os a 

desdobrar a folha e traçar uma reta n sobre a nova marca da dobra.  

Terminada a atividade pergunte aos alunos: Como se chama as retas que vocês traçaram? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrações: Fabiana Magalhães e Juliana Malheiros (SEE).  

 

Ao final dos trabalhos os alunos deverão colar as respectivas folhas no caderno e abaixo de cada 

uma delas elaborar uma definição sobre o que entenderam de cada conceito discutido na atividade, 

ou seja, o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes. 

 

Atividade 2: A partir do mapa do bairro de Joãozinho trabalhado na 1ª lição, proponha algumas 

atividades de identificação de retas paralelas e concorrentes, para que as crianças respondam 

oralmente: 
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Figura 1: Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: http://www.hotelbhpalace.com.br/localizacao.shtm 

 

 Quais são as ruas paralelas a Rua Ouro Preto? 

 Quais ruas são paralelas a Rua Guajajaras? 

 Quais são as ruas concorrentes a Rua Goitacazes? 

Em seguida, peça que os alunos se organizem em 5 grupos e que, a partir da observação/leitura do 

mapa, preencham o cartaz que estará exposto na sala. Professor, para reprodução do cartaz que 

deverá ser relativamente grande, você terá como modelo o quadro que aparece na sequência da 

orientação para a realização desta atividade. 

 

Orientação: 

1º passo: Diga aos alunos que cada grupo será nomeado com o nome de uma das ruas/avenidas que 

aparecem no mapa. Veja sugestão abaixo: 

Grupo 1 – Rua Araguari 

Grupo 2 – Rua Guajajaras  

Grupo 3 – Rua São Paulo  

Grupo 4 – Rua Mato Grosso 

Grupo 5 – Avenida Augusto de Lima 

 

 

 

Casa do Joãozinho 
Casa do 

Joãozinho 

http://www.hotelbhpalace.com.br/localizacao.shtm
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2º passo: Reproduza o quadro modelo em um cartaz grande. 

Distribua fichas do comprimento de um papel A4 com largura de aproximadamente 10 cm. Diga 

aos grupos que nesse momento eles deverão identificar no mapa as respectivas ruas/avenidas que 

deram nome aos grupos. 

Após identificarem, peça-lhes para escrever nas fichas os nomes das ruas/avenidas (cada ficha 

deverá receber apenas um nome de rua ou avenida) que são paralelas e concorrentes a rua/Avenida 

identificada pelo grupo. 

Em seguida peça-lhes para afixar as fichas no cartaz. 

 

GRUPOS RUAS PARALELAS RUAS CONCORRENTES 

1 
Rua Araguari 

  

2 
Rua Guajajaras 

  

3 
Rua São Paulo 

  

4 
Rua Mato Grosso 

  

5 
Avenida Augusto de Lima 

  

 

Cada grupo deverá escolher um participante para apresentar suas respectivas respostas no cartaz. 

Professor, como a correção será feita coletivamente, se achar necessário, projete o mapa com 

auxílio do Datashow.  

Ao final da apresentação de cada grupo, peça que a turma confirme se as fichas foram afixadas 

corretamente, fazendo as devidas intervenções. Enfim, garanta que todos participem no momento da 

correção dando sua opinião e contribuições para o grupo que estará apresentando. 

Observação: Professor, você poderá realizar atividades semelhantes a essa utilizando mapas do 

bairro ou cidade onde residem os alunos. 

 

Atividade 3: Convide os alunos para realizar um passeio ao redor da escola. Os alunos deverão 

identificar quais são as ruas paralelas e concorrentes à rua que fica o portão de entrada da escola. 

Em seguida, ao retornar para a sala de aula, solicite que os alunos façam um desenho/mapa que 

represente as ruas paralelas e/ou concorrentes à rua que fica o portão de entrada da escola. 

Professor, se possível, pesquise na internet o mapa com a localização da escola e proponha que os 

alunos identifiquem no bairro pontos de referências que temos nas ruas paralelas e/ou concorrentes 

à rua que fica o portão de entrada da escola. 
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        CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “Identificar posições relativas de retas no plano (paralelas e 

concorrentes)”. Estas questões servem como diagnóstico, para verificar aquilo que precisa ser 

retomado com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

1. Observe o mapa abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste mapa temos ruas e alamedas. Quais são paralelas? 

A) Alameda Barão de Campinas e Alameda Barão de Limeira. 

B) Rua Ana Cintra e Alameda Barão de Campinas. 

C) Rua Helvétia e Alameda Barão de Campinas. 

D) Rua Helvétia e Alameda Barão de Limeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----
----- 
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2. Observe o mapa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quais ruas são concorrentes? 

 

A) Ruas Anta e Tatu. 

B) Ruas Jacaré e Tatu. 

C) Ruas Jabuti e Tatu. 

D) Ruas Sapo e Tatu. 
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Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

3ª LIÇÃO – Sólidos geométricos e suas planificações 

 

Eixo: 

Competência: 

Espaço e Forma 

Identificar figuras geométricas e suas propriedades 

Habilidade: 
Relacionar figuras tridimensionais (cubo e bloco retangular) com suas 

planificações. 

Objetivos: 

Identificar a planificação de cubo e bloco retangular; 

Montar os sólidos geométricos cubo e bloco retangular a partir de suas 

respectivas planificações; 

Distinguir poliedros de não poliedros; 

Reconhecer os quadriláteros que formam o cubo e o bloco retangular. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
Figuras tridimensionais / sólidos geométricos. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, o objetivo principal dessa 3ª lição é trabalhar com os alunos o desenvolvimento da 

habilidade de “relacionar figuras tridimensionais (cubo e bloco retangular) com suas 

planificações” a qual está relacionada à capacidade de “utilizar o conhecimento geométrico para 

realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela” da Matriz Curricular de 

Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

É importante considerarmos que em todos os lugares nos deparamos com diferentes formas 

geométricas: arredondadas, não arredondadas, dentre muitas outras. Assim sendo, para se 

desenvolver a habilidade de identificar e relacionar figuras tridimensionais às suas respectivas 

planificações, é imprescindível o manuseio de objetos concretos que tenha a forma parecida com as 

de figuras tridimensionais. 

Nesta lição, o cubo e o bloco retangular serão os objetos de estudo relacionados à habilidade 

supracitada. No entanto, ressaltamos que, embora o foco dessa lição seja apenas esses dois 

poliedros, é importante que os demais sólidos geométricos, como por exemplo, a pirâmide e os 

prismas de base triangular e pentagonal e os não poliedros, como o cilindro, o cone e a esfera, 

também sejam apresentados aos alunos, para permitir-lhes a ampliação de seus conhecimentos em 

relação aos conceitos aqui estudados. Por isso, professor, reforçamos que as lições apresentadas 

Olá! 
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nesse caderno não substituem seu planejamento, mas tem como principal objetivo ajudá-lo a tornar 

o processo ensino-aprendizagem de matemática cada vez mais interessante, prazeroso e 

significativo. 

  

       CONTEXTUALIZANDO 
 

Como nas lições anteriores, apresentaremos nessa seção um texto para introduzir o trabalho. Para 

tanto, é necessário que sejam providenciadas cópias do texto para todos os alunos. Este mesmo 

texto subsidiará o trabalho da próxima lição (lição 4). 

Ressaltamos que o texto sugerido permite um trabalho interdisciplinar, com as disciplinas de 

Língua Portuguesa em que poderão ser explorados sobre o gênero textual, a finalidade do texto e o 

contexto de circulação; em Geografia com a exploração da localização no mapa do estado de São 

Paulo entre outros aspectos.  

 

Abaixo, segue o texto adaptado do sítio eletrônico www.portaldoholanda.com.br. Proponha, 

inicialmente, a leitura do texto utilizando diferentes estratégias: leitura feita por você ou por um 

aluno leitor, leitura coletiva ou compartilhada ou leitura individual. 

 

CUBO MÁGICO É DISCIPLINA ESCOLAR EM SÃO PAULO 

Você já brincou com cubo mágico? 

Esse brinquedo, que completou 40 anos em 2014, foi inventado pelo arquiteto  

Erno Rubik. 

O colégio Joana D’arc tornou essa brincadeira uma disciplina. Desde o início  

deste semestre, alunos do 3º ao 8º ano têm uma aula por semana onde aprendem  

a montar um cubo mágico. 

Rafael Gandolfo, ex-recordista sul-americano de montagem de cubo mágico com os pés e delegado 

da Associação Mundial de Cubo Mágico no Brasil, é responsável por ministrar as aulas para os 

estudantes.  

“Existe um método para você aprender, uma sequência de movimentos e uma ordem para realiza-

los”, explica Gandolfo em entrevista ao jornal “Folha de S. Paulo”. 

Dos 50 minutos da aula, normalmente de 10 a 15 são voltados para a parte prática, enquanto o 

restante é focado em puro treino. Ainda de acordo com o professor, o brinquedo ultrapassou os 

limites da sala de aula e já está presente no horário de brincadeiras no intervalo. 

Além de desenvolver o raciocínio lógico, o cubo mágico ainda tem servido para melhorar o 

convívio dos alunos nas aulas. “Muitos alunos quietinhos acabam aprendendo rápido. Aí, os que 

não são tão quietos vêm conversar com eles para pedir ajuda”, completou. 

Fonte: Texto adaptado do site http://www.portaldoholanda.com.br/coluna-1/cubo-magico-e-disciplina-escolar-em-sao-paulo#.U1_1l7dOVdg 

xxxxxxx
xxxxxxx 

http://www.portaldoholanda.com.br/
http://www.portaldoholanda.com.br/coluna-1/cubo-magico-e-disciplina-escolar-em-sao-paulo#.U1_1l7dOVdg
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Professor, agora faça alguns questionamentos sobre o texto com os alunos, como, por exemplo: 

 O que a escola Joana D’arc pretende ensinar aos seus alunos?  

 Quais são os resultados que essa escola vem observando? 

 Vocês já ouviram falar sobre Rafael Gandolfo? 

 Para você qual a importância de uma aula prática? 

 Vocês sabem dizer o nome de outros objetos que possuem a forma de um cubo? 

Após a realização da leitura e da conversa sobre o texto, você poderá promover um debate com os 

alunos sobre o que eles acharam da inserção desta disciplina na rotina escolar, deixando-os 

opinarem, justificando seus respectivos posicionamentos. 

 

         TROCANDO IDEIAS  

 

Professor, para o desenvolvimento dessa seção, solicite com antecendência que os alunos tragam 

de casa diferentes objetos de formatos variados, podendo ser brinquedos, enfeites, embalagens, etc. 

Leve, também, a título de complemento, alguns objetos como embalagens de creme dental, caixa 

de sabonete, embalagem de caldo de carne, rolo de papel higiênico, entre outros. 

Solicite, ainda, que os alunos levem (quem tiver em casa) um cubo mágico, preferencialmente, 

montado (existem alguns sites que dão dicas de como montá-lo). 

 

Diga aos alunos que o cubo é uma figura tridimensional, ou seja, ele possui comprimento, largura e 

profundidade. Para reforçcar essas dimensões, mostre-as no cubo. Ressalte que no ambiente há 

vários objetos que se assemelham ao cubo, como, por exemplo, o dado.  

Explore com os alunos o cubo mágico, perguntando-os quantas cores eles conseguem enxergar e 

explique que cada cor corresponde a uma FACE do cubo, ou seja, a um lado do cubo. Explique que 

no cubo todas as faces possuem a mesma medida.  

Em seguida, diga aos alunos que além das faces, há outros dois elementos presentes no cubo: as 

ARESTAS que são os encontros de duas faces e os VÉRTICES que é o ponto comum entre três ou 

mais arestas. Aponte no cubo todos esses elementos: faces, arestas e vértices, incentivando os 

alunos a observarem estes elementos no cubo mágico. 

Ressalte também que, assim como o cubo, existem outros tipos de figuras tridimensionais e, que 

todas figuras tridimensionais são chamadas de SÓLIDOS GEOMÉTRICOS. Explore com eles 

algumas dessas figuras relacionando-as aos seus nomes. Apresente os desenhos a seguir: 
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Professor, ao trabalhar com esses desenhos explore as caracterísitcas de cada um deles, dando 

atenção especial ao bloco retangular comparando-o com o cubo. 

Agora, professor, organize a sala em semicírculo e coloque todos os objetos trazidos pelos alunos 

no centro da sala, de forma que fiquem visíveis a todos. Proponha à turma a fazer uma divisão dos 

objetos em dois grupos:  

1º grupo – objetos que possuem formas arredondadas, ou seja, corpos redondos; 

2º grupo – objetos que não possuem formas arredondadas. 

Realize a seguinte dinâmica:  

Cada aluno se levanta, escolhe um objeto, observa-o e classifica-o em um dos grupos acima, 

justificando sua resposta, e se necessário, tentando rolar o objeto para comprovar sua justificativa.  

Peça que a turma valide as respostas dadas pelos alunos e faça as intervenções que julgar 

necessárias. 

Após a classificação de todos os objetos, explique aos alunos que o grupo de objetos que não 

possuem formas arredondadas é denominado POLIEDROS e o grupo de objetos que possuem 

corpos arredondados é denominado NÃO POLIEDROS. 

Retome as imagens dos SÓLIDOS GEOMÉTRICOS trabalhados anteriormente e peça que os 

alunos os definam como POLIEDROS e NÃO POLIEDROS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

TETRAEDRO BLOCO RETANGULAR CUBO 

 

POLIEDROS 

ESFERA CONE CILINDRO 

NÃO 

POLIEDROS 

TETRAEDRO BLOCO RETANGULAR CUBO 

ESFERA CONE CILINDRO 
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Peça que os alunos comparem os dois grupos e que construam no caderno definições com suas 

próprias palavras, criando um conceito para objetos poliédricos e não poliédricos. 

Em seguida, peça aos alunos que, a partir das características do bloco retangular e do cubo, separem 

do grupo dos POLIEDROS todos os objetos e embalagens que são semelhantes a essas duas 

figuras. 

Peça, agora, que os alunos, a partir da manipulação dos objetos e embalagens, observem as 

semelhanças e diferenças entre o cubo e o bloco retangular. Conduza-os à discussão sobre o 

tamanho e quantidade de suas faces, arestas e vértices. 

 

         EXERCITANDO O CONHECIMENTO 
 

Atividade 1: Planificando sólidos geométricos. 

Divida a turma em seis grupos.  Entregue a cada grupo dois sólidos geométricos, um cubo e um 

bloco retangular (pode ser embalagens utilizadas na seção anterior ou sólidos geométricos montados 

a partir de moldes).  

Peça aos alunos que, com cuidado, planifiquem os sólidos geométricos, observando suas 

características.  

Recolha as planificações feitas pelos grupos, misture-as e entregue duas para cada grupo, 

independente do formato (cubo ou bloco retangular).  

Desafie os alunos de cada grupo a dizerem quais os sólidos geométricos referem-se às planificações 

recebidas, justificando sua resposta (ressalte que o desafio consiste em reconhecer as figuras a 

partir de suas planificações e, que por isso, eles não deverão montar a figura para responder ao 

desafio).  

Convide a turma a validar, ou não, as respostas de cada grupo e faça as intervenções que julgar 

necessárias (é muito importante que os alunos percebam as características que definem cada um 

destes sólidos geométricos e que precisam estar presentes em suas planificações, como por 

exemplo, a semelhança de tamanhos das faces opostas). 

 

Atividade 2: Montando sólidos geométricos a partir de moldes diversos.   

Organize os alunos em dupla e disponibilize para cada dupla diferentes moldes dos sólidos 

geométricos. Em seguida, peça aos alunos que levantem hipóteses, a partir das planificações 

recebidas, sobre quais sólidos geométricos eles irão formar. 

Garanta que os alunos vinquem de forma correta os traçados das planificações e percebam que cada 

dobra feita corresponde às arestas do poliedro. Peça que os alunos nomeiem os sólidos geométricos 

montados e exponha-os na sala de aula. 

 

 

 

1 

6 
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Atividade 3: Relacionando sólidos geométricos às suas planificações. 

Dividas a turma em 5 grupos. Disponibilize para cada grupo alguns moldes para que eles possam 

recortar e montar (sugestão na página seguinte). Mas antes que eles iniciem a atividade, desafie-os a 

pensar na seguinte situação: 

“Ana, uma garotinha esperta que estuda na Escola Só Sucesso, descobriu que o cubo pode ser 

planificado de diferentes maneiras. Ela ficou muito feliz com a descoberta e apresentou todas as 

possibilidades para seus colegas. Alguns olharam e acreditaram nela, outros não. E vocês?”  

Vocês acham que é possível termos mais de uma maneira de planificar o cubo? Observem os 

moldes que vocês receberam. 

O desafio de vocês é descobrir se todas as planificações apresentadas por Ana referem-se realmente 

ao cubo.  
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Após a montagem, questione os alunos: 

 Como se chamam os quadriláteros que formam as faces dos cubos?  

 Observem as faces opostas. Que relação existe entre elas? Elas possuem mesmo tamanho? 

 Quantas arestas tem cada face?  

 As arestas são todas do mesmo tamanho?  

 Quantos vértices possui o cubo? 

 Quantas arestas se encontram em cada vértice do cubo? 

 

Agora, convide os alunos a refletirem sobre outra situação: 

“João, um garotinho que, também estuda na Escola Só Sucesso, planificou caixas de formato 

retangular e levou para sua professora ver. Ela disse: 

_João, você tem certeza que todas essas planificações são do sólido geométrico: bloco retangular? 

João respondeu: 

_Sim, professora! 

Será que João, como Ana, descobriu diferentes maneiras de se planificar o bloco retangular? O 

que vocês acham?” 

Observem os moldes que João apresentou a sua professora.  

Pintem as faces: cores iguais para tamanhos iguais. Agora, montem as figuras e descubram se as 

mesmas correspondem aos blocos retangulares. 
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Após a montagem, questione os alunos: 

 Como se chamam os quadriláteros que formam as faces dos blocos retangulares planificados por 

João?  

 Podemos ter blocos retangulares formados por quadriláteros diferentes? Quais? 

 Existem semelhanças entre as faces dessa figura? Se sim, quais?  

 Observem as faces opostas. Que relação existe entre elas? Elas possuem mesmo tamanho? 

 Quantas arestas tem cada face?  

 As arestas são todas do mesmo tamanho?  

 Quantos vértices possui o bloco retangular? 

 Quantas arestas se encontram em cada vértice do bloco retangular? 

 

          CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “relacionar figuras tridimensionais (cubo e bloco retangular) 

com suas planificações”. Estas questões servem como diagnóstico, para verificar aquilo que precisa 

ser retomado com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

1. Guilherme ganhou de aniversário um presente que veio em uma embalagem com a forma 

apresentada abaixo. 

 

 

 

 

Qual o desenho que representa a planificação dessa embalagem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----
----- 
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2.  Veja o sólido abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das planificações desse sólido é: 
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Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

4ª LIÇÃO – Figuras planas 
 

Eixo: 

Competência: 

Espaço e Forma 

Identificar figuras geométricas e suas propriedades 

Habilidade: 
Reconhecer uma figura plana (triângulo, quadrilátero e pentágono) de 

acordo com o número de lados. 

Objetivos: 

Perceber conceitualmente as diferenças entre o quadrilátero, triângulo e 

pentágono; 

Reconhecer as características próprias das figuras planas; 

Identificar figuras planas em sólidos geométricos planificados. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
Figuras tridimensionais e figuras planas. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 

 

Professor, o objetivo principal dessa 4ª lição é trabalhar com os alunos o desenvolvimento da 

habilidade de “reconhecer uma figura plana (triângulo, quadrilátero e pentágono) de acordo com 

o número de lados” a qual está relacionada à capacidade de “utilizar o conhecimento geométrico 

para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela” da Matriz Curricular de 

Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

A partir das atividades referentes às figuras tridimensionais abordadas na lição anterior, essa lição 

propõe um estudo sobre figuras planas com o intuito de que os alunos percebam a relação existente 

entre elas. O trabalho com essa habilidade pressupõe que os alunos reconheçam figuras planas a 

partir dos seus respectivos números de lados, percebendo, por exemplo, que uma figura plana que 

possui três lados é chamada de triângulo.  

Ressalta-se que nessa lição, o triângulo, o quadrilátero e o pentágono serão os objetos de estudo 

relacionados à habilidade supracitada. No entanto, destacamos que, embora o foco dessa lição seja 

apenas essas figuras planas, é importante que outras figuras planas, como, por exemplo, o 

hexágono, o heptágono, o octógono, o decágono, dentre outros, também sejam apresentadas aos 

alunos, para permitir-lhes a ampliação de seus conhecimentos em relação aos conceitos aqui 

estudados.  

Olá! 
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       CONTEXTUALIZANDO 
 

O texto base para contextualização dessa lição é o mesmo da lição anterior “CUBO MÁGICO É 

DISCIPLINA ESCOLAR EM SÃO PAULO” disponível no sítio eletrônico 

www.portaldoholanda.com.br. 

 

.            TROCANDO IDEIAS 

 

Professor, retome com os alunos a discussão sobre o que é FACE em um sólido geométrico 

(garanta que todos participem com um sólido geométrico em mãos, pode ser qualquer um dos 

sólidos utilizados na lição 3).  

Peça aos alunos para escolherem uma das faces do sólido e para a apoiarem sobre uma folha de 

papel. Em seguida, peça para contorná-la (explique a atividade no quadro, escolha uma caixa de 

sapato, por exemplo, apoie-a no quadro e a contorne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peça que todos realizem a atividade individualmente, mas que solicitem a ajuda de um colega, se 

necessário. 

Deixe que cada aluno fale um pouco sobre o contorno que fez. Analise com eles as figuras 

contornadas e identifique se eles já as conhecem e se sabem nomeá-las. 

Explique para os alunos que a figura formada pelo contorno que eles fizeram é chamada de 

FIGURA PLANA, e que são as figuras planas que formam as faces dos sólidos geométricos. 

Após a atividade construa, coletivamente, em um cartaz, uma definição para figura plana. Deixe que 

os alunos demonstrem o que entenderam e falem com suas palavras o que é esse conceito. Esse 

cartaz, depois de revisado, coletivamente, deverá ficar exposto na sala. 

 

           EXERCITANDO O CONHECIMENTO 
 

Atividade 1: Divida a turma em 4 grupos. 

Entregue a cada grupo uma folha com figuras planas. Peça-lhes que as recortem em seu contorno.  

  

 

xxxxxxx
xxxxxxx 

  

1 

6 

http://www.portaldoholanda.com.br/
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Oriente que após recortarem todas as figuras, os grupos deverão nomeá-las. De acordo com o 

critério criado por eles, classificá-las em quatro grupos distintos. 
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Após a realização da atividade, cada grupo deverá apresentar a forma como organizou as figuras, 

bem como quais foram os critérios utilizados para nomeá-las e classificá-las em quatro grupos 

(importante que todos os grupos apresentem, pois poderão ter utilizado critérios diferentes que 

enriquecerão a aula). 

À medida que os grupos forem apresentando, leve-os a perceber que um dos critérios para 

classificar as figuras pode ser o número de lados. Se necessário, explique para turma o que é lado 

em uma figura plana. 

 

LADO em uma figura plana é cada um dos segmentos de reta que ela possui. Para que exista uma 

figura plana, ela precisa ter duas dimensões: comprimento e largura. 

 

Observação: Professor, se necessário retome com os alunos o conceito de RETA – um objeto 

geométrico, infinito com uma única dimensão: comprimento. 

 

Em um cartaz grande, reproduza o quadro abaixo: 

 TRÊS LADOS QUATRO LADOS CINCO LADOS SEIS LADOS 

    

1º 

GRUPO 

    

2º 

GRUPO 

    

3º 

GRUPO 

    

4º 

GRUPO 

    

 

Cada grupo deverá preencher o quadro acima. Para isso, deverão eleger um representante para 

afixar no espaço em branco, na linha em que o aparece o nome do grupo, as figuras separadas pelo 

grupo que atendem ao critério descrito na respectiva coluna. 

Corrija, coletivamente, a atividade, solicitando a validação da turma e fazendo as trocas que forem 

necessárias. 

Para finalizar o quadro, apresente à turma as fichas contendo os subtítulos de cada coluna (linha 

verde do quadro), a saber: Triângulo, Quadrilátero, Pentágono e Hexágono. Pergunte a eles em qual 

das colunas colocaremos as ficha com os subtítulos: Pegue, por exemplo, a ficha do triângulo e 

pergunte-os: Na segunda? Na terceira? Na quarta? Na quinta? Por quê? (faça estes questionamentos 

com todas as fichas). 
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Observação: Professor, os alunos poderão separar os polígonos pela quantidade de vértices ou de 

ângulos, pois alguns já desenvolveram essa percepção. Fique atento e não exclua definições já 

conhecidas por seus alunos. 

 

Atividade 2: A partir do quadro montado na atividade 1, solicite que os alunos criem definições 

para as figuras planas trabalhadas de acordo com seus respectivos números de lados.  

Distribua o formulário abaixo para cada um dos alunos. 

 

FIGURAS 

PLANAS 
DEFINIÇÃO A PARTIR DO Nº DE LADOS 

TRIÂNGULO 
 

 

QUADRILÁTERO 
 

 

PENTÁGONO 
 

 

HEXÁGONO 
 

 

 

Após os alunos realizarem a atividade, diga-lhes que a partir da socialização das respostas, eles 

produzirão uma definição coletiva para cada uma das figuras planas. E para isso, pelo menos quatro 

alunos irão ler suas respectivas definições e a partir delas a turma produzirá uma definição única. (o 

professor será o escriba dessa atividade). 

Ao final, solicite que os alunos anotem no caderno as definições criadas pela turma a partir das 

produções individuais. 

 

Para ajudar na elaboração dos conceitos na coletividade, se necessário, retome com os alunos que 

toda figura de três lados é chamada de triângulo, de quatro lados de quadrilátero, de cinco lados de 

pentágono e de seis lados de hexágono.  

Observação: Para realização das atividades 1 e 2 você poderá lançar mão do Tangram como 

recurso complementar. 

 

Atividade 3: Peça aos alunos que pesquisem outras figuras formadas por mais de seis lados. Peça-

lhes ainda que pesquisem os significados dos prefixos: tri, tetra, penta, hexa, etc, dizendo em que 

outras situações esses prefixos são utilizados, exemplificando com outras palavras como triciclo, 

pentacampeão entre outras. 
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Atividade 4: Organize a turma em duplas e peça que eles identifiquem nas planificações a seguir, o 

nome dos respectivos sólidos geométricos e os nomes das figuras planas que aparecem nas 

planificações. 

Peça que cada dupla coloque seus nomes na atividade e as recolha.  

Redistribua as folhas entre as duplas, atentando-se para que as duplas não peguem a própria 

atividade e peça que elas façam as correções necessárias.  

Discuta a atividade coletivamente. 

Observação: Os sólidos geométricos planificados A, D e F não foram foco do trabalho na lição 

anterior. Caso os alunos não reconheçam essas figuras, aproveite a atividade para explorá-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

NOMES DA DUPLA:____________________________________________________ 

PLANIFICAÇÃO SÓLIDO GEOMÉTRICO FIGURAS PLANAS 

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

A 

D 

E 

F 

G 
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        CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 

 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “Reconhecer uma figura plana (triângulo, quadrilátero e 

pentágono) de acordo com o numero de lados”. Estas questões servem como diagnóstico, para 

verificar aquilo que precisa ser retomado com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

1. Clarice comprou um tapete para sua casa, composto por quatro figuras geométricas, como 

representado abaixo. 

 

 

 

 

 

Qual é o nome dessas figuras? 

 

A) Pentágono.  

B) Triângulo. 

C) Trapézio. 

D) Losango. 

Observação: Chame a atenção dos alunos para as figuras que COMPÕEM o tapete e não para sua 

forma final. 

 

 

2.  Joana usou linhas retas fechadas para fazer este desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantas  figuras de quatro lados foram desenhadas? 

 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

-----
----- 
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Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

5ª LIÇÃO – Quadriláteros 
 

Eixo: 

Competência: 

Espaço e Forma 

Identificar figuras geométricas e suas propriedades 

Habilidade: 
Identificar quadriláteros (quadrado, retângulo, trapézio, 

paralelogramo, losango) observando as posições entre seus lados. 

Objetivos: 

Classificar quadriláteros quanto à posição relativa de seus lados; 

Reconhecer retângulos, losangos, quadrados, trapézios e 

paralelogramos. 

Objeto(s) de 

Ensino/conteúdo(s): 
Quadriláteros 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, o objetivo principal dessa 5ª lição é trabalhar com os alunos o desenvolvimento da 

habilidade de “identificar quadriláteros (quadrado, retângulo, trapézio, paralelogramo, losango) 

observando as posições entre seus lados” a qual está relacionada à capacidade de “utilizar o 

conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela” 

da Matriz Curricular de Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

Para o desenvolvimento dessa habilidade os alunos devem ser estimulados a observar os 

quadriláteros no ambiente em que vivem. Para tanto, favoreça situações de aprendizagem que 

permita aos alunos explorarem o ambiente escolar, a própria casa, assim como, identificarem em 

jornais, revistas e internet, objetos ou fotos de elementos naturais que tenham a forma parecida com 

a de um quadrilátero plano.  

As noções de retas paralelas e de retas perpendiculares, ou seja, de paralelismo e 

perpendicularidade, bem como a noção de ângulo, principalmente de ângulo reto, são fundamentais 

para que os alunos consigam desenvolver a habilidade de classificar os quadriláteros. 

É importante, também, que os alunos construam quadriláteros em diferentes posições, com o auxílio 

de régua ou palitos, a fim de observarem que as características que definem os quadriláteros 

independem da posição que eles ocupam em uma folha de papel, por exemplo. 

 

 

Olá! 
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       CONTEXTUALIZANDO 
 

Nesta seção, você encontrará um texto para embasar a discussão dessa lição. 

O texto selecionado é uma charadinha que pode ser transcrita no quadro ou feita oralmente por 

você.  

Lembre-se de que ao trabalhar com gêneros textuais, como charadinhas, piadas, charges, etc., é 

preciso deixar que os alunos façam inferências, levantem e confirmem hipóteses. 

Prepare os alunos para a leitura do texto. Faça a leitura com bastante entonação, incentivando-os a 

pensar sobre o que o texto propõe e, se possível, trabalhe outras charadas na aula de Língua 

Portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a leitura, deixe que as crianças levantem hipóteses sobre a resposta. 

Peça que os alunos ilustrem a charadinha e discutam a resposta correta.  

Compare o quarto retangular do texto com outros ambientes da escola que também possuem quatro 

cantos, como a sala de aula, a quadra de esportes, etc. 

 

           TROCANDO IDEIAS 
 

Professor, vamos nessa seção discutir alguns conceitos importantes. Então, sugerimos que a partir 

da ilustração que os alunos fizeram você apresente a eles os quadriláteros abaixo, fazendo algumas 

perguntas (a cada pergunta cole ou desenhe no quadro, a figura destacada e seu respectivo nome). 

Comece apresentando o formato do quarto da charadinha – o RETÂNGULO e em seguida faça as 

perguntas: 

 O quarto da charadinha possui formato de um RETÂNGULO. Quantos cantos ele tem? 

 Se o quarto da charadinha fosse  em formato de um QUADRADO, quantos cantos ele teria? 

xxxxxxx
xxxxxxx 

  

Um quarto retangular tem 

4 cantos, cada canto tem 

um gato, cada gato vê 3 

gatos, quantos gatos têm 

no quarto? 
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 Se o quarto da charadinha fosse em formato de um TRAPÉZIO, quantos cantos ele teria? 

 Se o quarto da charadinha fosse em formato de um PARALELOGRAMO, quantos cantos ele 

teria? 

 Se o quarto da charadinha fosse em formato de um LOSANGO, quantos cantos ele teria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diga aos alunos que todas essas figuras planas são QUADRILÁTEROS, ou seja, são polígonos 

com quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos. Discuta com os alunos o que é ângulo e, se 

necessário, solicite que eles pesquisem o conceito de ângulo. 

Em seguida, convide-os, a dialogar sobre cada um dos quadriláteros:  

 Vamos descobrir as características de cada quadrilátero citado? 

 

RETÂNGULO 

O quarto retangular da charadinha estudada na seção Contextualizando nos remete a um retângulo. 

A partir do desenho do retângulo ilustrado no quadro, mostre aos alunos, apontando com uma 

régua, a posição dos lados paralelos na horizontal e na vertical. Explore lados opostos. Aponte os 

VÉRTICES e os ÂNGULOS retos, ou seja, os ângulos de 90º - dê exemplos cotidianos de onde 

podemos visualizar a presença de ângulos retos, como o encontro de um poste com a rua ou da 

parede com o chão da sala, etc..  

Retângulo é um quadrilátero e como todo quadrilátero possuem 4 lados (sendo, os lados opostos 

paralelos), 4 vértices e 4 ângulos retos. 

Observação: E importante variar as posições de desenho das figuras. 

 

 

 

QUADRADO TRAPÉZIO PARALELOGRAMO LOSANGO RETÂNGULO 
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Solicite que os alunos, com o auxílio de uma régua, desenhem um retângulo no caderno e que 

próximo à figura relatem tudo que sabem e que descobriram sobre essa figura. 

 

QUADRADO 

A partir do desenho do quadrado ilustrado no quadro, mostre para os alunos, apontando com uma 

régua, a posição dos lados paralelos. Explique para eles a importância da régua e do esquadro, pois 

para termos um quadrado, precisamos garantir que os lados tenham a mesma medida.  

O quadrado é um quadrilátero que possui quatro lados iguais (sendo, os lados opostos paralelos), 

quatro vértices e quatro ângulos retos. 

 

 

 

 

 

 

Sugira que os alunos construam no caderno um quadrado, utilizando quatro palitos de fósforo, 

observando a posição dos ângulos e relatem tudo que sabem e descobriram sobre o quadrado. 

Convide os alunos a refletir um pouco mais, fazendo a eles a seguinte pergunta: Quais são as 

características comuns entre o retângulo e o quadrado? (a resposta pode ser dada de forma coletiva, 

tendo o professor como escriba).  

 

LOSANGO 

A partir do desenho do losango ilustrado no quadro, mostre para os alunos, apontando com uma 

régua, a posição dos lados paralelos. Assim, como no quadrado, o uso da régua para desenhar um 

losango, é essencialmente importante para garantir que os lados tenham a mesma medida. 

Os losangos são quadriláteros que possuem lados opostos paralelos, quatro lados de mesma medida, 

quatro vértices e quatro ângulos que podem variar no tamanho. 

 

 

 

 

Solicite que os alunos construam um losango no caderno e que em seguida, relatem tudo que sabem 

e descobriram sobre esse quadrilátero, citando nome de objetos ou paisagens que lembram a forma 

de um losango. 

Convide-os, agora, a refletir mais um pouco, respondendo, coletivamente, as seguintes perguntas: 

 Quais são as características comuns entre o losango e o retângulo?  

 Quais são as características comuns entre o losango e o quadrado? 
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PARALELOGRAMO 

A partir do desenho do paralelogramo ilustrado no quadro, mostre para os alunos, apontando com 

uma régua, a posição dos lados paralelos e diga-lhes que os lados paralelos possuem a mesma 

medida.  

Explique aos alunos que esse desenho é o mais utilizado para representar um paralelogramo. Fale 

que há outros quadriláteros que também são considerados paralelogramos por possuírem lados 

opostos paralelos. 

Os paralelogramos são os quadriláteros que possuem os lados opostos de mesmo comprimento e 

paralelos. Possuem quatro vértices, quatro ângulos e quatro lados que podem ou não variar em suas 

medidas. 

 

 

 

 

 

Solicite que os alunos construam um paralelogramo no caderno e que em seguida relatem tudo que 

sabem e descobriram sobre esse quadrilátero, citando nomes de objetos ou paisagens que lembram a 

forma de um paralelogramo. 

Convide-os, ainda a refletir mais um pouco, coletivamente, fazendo-lhes a seguinte pergunta: 

Qual é a característica do paralelogramo que está presente no retângulo, quadrado e no losango? 

 

TRAPÉZIO  

A partir do desenho do trapézio ilustrado no quadro, mostre para os alunos, apontando com uma 

régua, a posição do par de lados paralelos e as diferentes formas do trapézio. Por ser uma figura um 

pouco mais desconhecida ofereça informações e questione os alunos se eles reconhecem paisagens 

e objetos que lembram o formato de um trapézio. 

O trapézio é um quadrilátero que possui 4 lados,  4 vértices, e 4 ângulos que podem variar em seus 

tamanhos. Uma característica fundamental do trapézio e que ele apresenta apenas um par de lados 

paralelos. 

 

 

 

 

 

Solicite que os alunos representem uma das formas do trapézio no caderno e que em seguida 

relatem tudo que sabem e descobriram sobre este quadrilátero. 
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Após toda a discussão, retome as figuras desenhadas por você no quadro e proponha que os alunos 

preencham o quadro abaixo, utilizando um (X) para cada característica dos quadriláteros 

apresentados. 

Os alunos poderão consultar as anotações feitas sobre cada quadrilátero e discutir com os colegas. 

Essa tabela deverá ser colada no caderno e servir como material de consulta sempre que necessário. 

Analise com os alunos as características comuns e as diferenças entre os quadriláteros. 

 

 4 lados 

4 lados com 

medidas 

iguais 

4 ângulos 

retos 

2 pares de 

lados 

paralelos 

1 par de 

lados 

paralelos 

QUADRADO      

RETÂNGULO      

LOSANGO      

PARALELOGRAMO      

TRAPÉZIO      

 

 

          EXERCITANDO O CONHECIMENTO 
 

Atividade 1: Trabalhando com  palitos. 

Solicite, antecipadamente, que os alunos levem para a escola palitos de picolé, de fósforo ou de 

dente, que tenham o mesmo tamanho.  

Organize a sala em 5 grupos e dê as seguintes orientações: 

 Vamos, em grupo, construir alguns quadriláteros. Vocês devem ficar atentos às instruções que 

irei dar.  

 Cada grupo terá 5 minutos para se organizar e montar o quadrilátero solicitado. Vocês podem 

consultar a tabela com as características de cada quadrilátero.  

 Todos no grupo devem auxiliar. Marcará ponto o grupo que cumprir a tarefa correta e no tempo 

a ela destinado. 

Vocês irão construir: 

1- Um retângulo utilizando doze palitos. 

2- Um losango utilizando 8 palitos. 

3- Um trapézio utilizando 7 palitos. 

4- Um paralelogramo utilizando 6 palitos. 

5- Um quadrado utilizando 8 palitos. 

 

1 

6 
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Professor, você poderá utilizar diferentes variações para essa atividade.  

Pode solicitar, por exemplo, que os alunos levem bala de goma (jujuba) e as utilizem como vértices 

das figuras. Nesse caso, o palito apropriado é o de dentes, que por ter as pontas afiadas, facilita a 

perfuração das jujubas. Se for utilizar essa variação, atente-se para o número de palitos usados para 

formar cada um dos quadriláteros; são 4 palitos apenas. 

Outra variação é utilizar canudinhos e massinhas de modelar, ou ainda, solicitar que os alunos 

montem as figuras colando-as com o auxílio de fita adesiva em folhas de rascunho. 

Não se esqueça de... 

 Marcar o tempo de execução de cada desafio; 

 Circular entre os grupos no momento da atividade, garantindo a interação e a participação de 

todos os alunos; 

 Solicitar que os alunos lavem as mãos se forem realizar a atividade utilizando balas; 

 Intervir, se necessário.  

 

Atividade 2: Observando os quadriláteros.  

Para essa atividade, vamos precisar de revistas para recorte e encartes de supermercados, solicite-os 

com antecedência aos alunos.  

A atividade poderá ser feita em duplas. 

Cada dupla deverá montar um mini verbetes ilustrado dos quadriláteros.  

Explique para os alunos que VERBETE se constitui em um texto escrito, de caráter informativo, 

destinado a explicar um conceito. Encontramos verbetes em dicionários ou enciclopédias.  

Explique que eles irão montar um mini verbetes sobre os quadriláteros estudados, e para isso, irão 

buscar nas revistas e encartes objetos, embalagens ou paisagens que lembram o formato destes 

quadriláteros. 

No momento da atividade, circule entre as carteiras, tire dúvidas e oriente os alunos na produção 

escrita e na adequação das figuras/imagens que irão ilustrar os quadriláteros. 

Professor, depois de construídos os verbetes, auxilie os alunos a grampeá-los no formato de livreto. 

Solicite, ainda, que eles coloquem o nome da dupla autora e exponha o material para o restante da 

escola. 

Segue o modelo dos mini verbetes para serem reproduzidos. 

 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
in

i 
v

e
r

b
e

t
e

s
 

Q
U

A
D

R
IL

Á
T

E
R

O
S

 

A
u

t
o

r
e

s
: 

R
E

T
Â

N
G

U
L

O
 

C
o
n
ce

it
o
:_

_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

Il
u
st

ra
çõ

es
  



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q
U

A
D

R
A

D
O

 

C
o
n
ce

it
o
:_

_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

 

_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
 

Il
u
st

ra
çõ

es
  

L
O

S
A

N
G

O
 

C
o
n
ce

it
o
:_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
 

Il
u
st

ra
çõ

es
  



 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
R

A
P

É
Z

IO
 

C
o
n
ce

it
o
:_

_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
 

Il
u
st

ra
çõ

es
  

P
A

R
A

L
E

L
O

G
R

A
M

O
 

C
o
n
ce

it
o
:_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
 

Il
u
st

ra
çõ

es
  



 

56 

        CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “identificar quadriláteros (quadrado, retângulo, trapézio, 

paralelogramo, losango) observando as posições relativas entre seus lados”. Estas questões 

servem como diagnóstico, para verificar aquilo que precisa ser retomado com alguns alunos ou com 

toda a turma.  

 

1.  Alice e suas amigas desenharam algumas figuras geométricas. Veja o que cada uma desenhou. 

 

Quem fez o desenho de um retângulo? 

 

A) Flávia. 

B) Glória. 

C) Vitória. 

D) Alice. 

 

 

2. Vera está fazendo um curso de dobradura. Ela fez um cisne usando duas cores de papel. 

Veja como ele ficou. 

 

Vera percebeu que a parte mais escura do cisne tem a forma de um 

A) losango. 

B) retângulo. 

C) paralelogramo. 

D) trapézio. 

-----
----- 
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Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

6ª LIÇÃO – Estimando medidas 

 

Eixo: 

Competência: 

Grandezas e Medidas 

Estimar e comparar grandezas  

Habilidade: 
Estimar medidas de grandezas, utilizando unidades de medidas 

convencionais ou não. 

Objetivos: 

Realizar estimativas sobre quantidades em diferentes contextos; 

Expressar informalmente ideias matemáticas por meio da linguagem 

oral; 

Justificar uma afirmação, produzindo explicações e argumentos 

plausíveis; 

Comparar grandezas de mesma natureza. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 

Estimativas e unidades de medidas convencionais e não convencionais 

de comprimento e volume. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas 

         

         PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, o objetivo principal da 6ª lição é trabalhar com os alunos o desenvolvimento da 

habilidade “estimar medidas de grandezas, utilizando unidades de medidas convencionais ou 

não” a qual está relacionada à capacidade de “construir noções de grandezas e medidas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano” da Matriz Curricular de 

Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

Ressalta-se que, desde o início da humanidade, quando o homem começou a construir, por exemplo, 

suas casas, plantações e ruas, logo se percebeu a necessidade de buscar meios para efetuar 

medições. Assim, pode-se dizer que a primeira referência de medidas de comprimento foi o próprio 

corpo humano: o pé, o palmo, etc. Com o tempo e pelo fato das pessoas possuírem medidas físicas 

diferentes uma das outras, começou-se a estabelecer padrões únicos de medidas, surgindo, 

inicialmente, as barras de pedra, como unidade de medida de mesmo comprimento. Dessa forma, a 

cada descoberta e a cada necessidade, os homens foram buscando alternativas para medir as mais 

diversas grandezas, não só o comprimento, mas também a massa, o volume, a temperatura e o 

tempo, todas presentes no cotidiano. Atualmente contamos, também, com unidades de medidas 

padronizadas que surgiram para facilitar a vida e a comunicação entre as pessoas. 

Olá! 
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A partir desse contexto, e por acreditar que o ensino da matemática deva ocorrer de forma 

contextualizada e interdisciplinar visando assegurar o “letramento matemático”, nessa lição, iremos 

trabalhar com os alunos os conceitos de medidas e grandezas, bem como, a necessidade de adoção 

de unidades padrão de medidas na sociedade. Ressaltamos que para a realização de algumas 

atividades propostas na lição é importante atentar-se para o que os alunos já sabem operar com 

números decimais e, se necessário, auxiliá-los, tornando possível a realização das atividades. 

 

        CONTEXTUALIZANDO 
 

Professor, inicie a aula convidando os alunos a realizarem uma atividade utilizando materiais 

concretos: duas caixas de sapatos (uma pequena (infantil) e uma grande (adulto)) e 

aproximadamente 25 caixas de gelatina e 10 caixas de creme de leite. Antes de realizar essa 

atividade com as crianças, você, professor, deverá providenciar os materiais e poderá contar com a 

ajuda das crianças, solicitando, previamente, que eles tragam os mesmos de casa. 

 Numere as caixas de sapato, colocando o número 1 na caixa maior e o número 2 na caixa menor; 

 Pegue a caixa nº 1, deixa-a aberta e em seguida mostre aos alunos apenas 1 caixinha de gelatina 

e pergunte-os: Qual é o máximo de caixinhas de gelatina, na posição vertical (em pé) cabem 

nesta caixa de sapato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os alunos deverão anotar a resposta em uma folha e dobrá-la ao meio. Combine que após a 

medição da capacidade de armazenamento da caixa, eles olharão o número anotado, porém não 

poderão falar se acertaram ou erraram a quantidade. 

 Em seguida, coloque a turma em círculo e coloque as caixinhas de gelatina, uma a uma, dentro 

da caixa, contando em voz alta. Cada aluno, verifica o número que anotou, dobrando novamente 

a folha. 

 Escolha um (a) aluno(a) e pergunte-o: Quantas pessoas você acha que acertaram a resposta? 

Após a resposta deste aluno, todos os demais irão abrir suas respectivas folhas, exibindo o 

resultado anotado.  

xxxxxxx
xxxxxxx 

1 
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 Depois de verificar quem estimou com maior precisão, proceder da mesma forma com a caixa 

menor, a nº 2 e as caixinhas de creme de leite realizando a mesma dinâmica anterior. Lembre-se 

de dizer aos alunos que a caixa de creme de leite deverá ocupar o espaço, sendo colocada na 

posição vertical (em pé). 

 

 

 

 

 

 

 

 Para finalizar essa atividade, entregue às crianças uma folha como a do modelo abaixo, para que 

as quantidades sejam anotadas e comparadas. 

 

CAIXAS 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

QUANTIDADE 

VERIFICADA 

 

  

 

 

 
 

 

 Após a realização das anotações referentes à atividade realizada, converse com os alunos 

fazendo algumas perguntas, como, por exemplo: 

O que vocês observaram nas caixas (tanto na menor, quanto na maior) que fizeram com que 

estimassem esses valores? A quantidade estimada por vocês, na caixa 1, se aproximou da 

quantidade verificada? E na caixa 2? 

Quem acertou ou aproximou do resultado de apenas uma das caixas, acha que isso aconteceu por 

quê? 

2 
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Fizemos essa atividade apenas olhando os tamanhos das caixas, que outra estratégia poderia ser 

utilizada para saber quantas caixinhas de gelatina e cremes de leite cabem nas respectivas caixas de 

sapato, sem ter que ocupá-las para saber a quantidade? 

  

          TROCANDO IDEIAS  
 

Professor, após desenvolver essa atividade com os alunos, explique-lhes que a primeira atividade 

que realizaram foi a de ESTIMAR, e que a estimativa está relacionada ao ato de encontrar um 

valor, uma medida ou uma quantidade aproximada, a partir de uma avaliação visual. E que em um 

segundo momento, vocês fizeram a medição para verificar quem estimou com maior precisão.  

Diga aos alunos que a MEDIDA é uma forma de comparar duas grandezas da mesma espécie ou 

natureza, por exemplo, dois comprimentos, duas áreas, dois volumes. Ao comparar, geralmente não 

basta saber se é maior ou menor, pesado ou leve, etc., é preciso saber o quanto é maior, menor, mais 

pesado ou mais leve, por isso temos que medir. 

Assim, as GRANDEZAS são atributos dos objetos que podem ser medidos, como o volume, a 

massa e o comprimento. 

Diga aos alunos que eles irão medir alguns objetos, utilizando medidas não convencionais. As 

medidas não convencionais, ainda são muito utilizadas. Mas hoje contamos com recursos que nos 

dão maior precisão nas medidas de comprimento, como a régua, a trena, o metro, etc.. Vamos então, 

medir alguns objetos em sala de aula, utilizando nosso corpo. Assim, mediremos utilizando 

unidades de medida não convencionais como o passo, o palmo, a braça, a jarda, o pé, a polegada. 

Mostre aos alunos as imagens abaixo, para que eles saibam como cada uma dessas medidas não 

convencionais é representada: 

  

POLEGADA PALMO PÉ 

   

PASSO JARDA BRAÇA 
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Divida a turma em grupos e peça-lhes que com base nas representações das medidas acima, 

preencha as lacunas no quadro abaixo: 

 

B
O

R
R

A
C

H
A

  Qual das medidas é a mais apropriada para medir o tamanho de uma borracha?______________  

 Fazendo uma estimativa quantos(as)___________precisaremos para representar o tamanho da 

borracha?_____________  

 Confirme sua estimativa utilizando essa medida não convencional.  

 Vocês estavam corretos?______Se a resposta for não, qual foi a medida encontrada?__________ 

C
A

N
E

T
A

 

 Qual das medidas é a mais apropriada para medir o tamanho de uma caneta?_________________  

 Fazendo uma estimativa quantos(as)_____________precisaremos para representar o tamanho da 

caneta?_____________ 

 Confirme sua estimativa utilizando essa medida não convencional.  

 Vocês estavam corretos?______Se a resposta for não, qual foi a medida encontrada?__________ 

C
A

D
E

R
N

O
 

 Qual das medidas é a mais apropriada para medir o tamanho de um caderno?________________  

 Fazendo uma estimativa quantos(as)____________precisaremos para representar o tamanho do 

caderno?_____________ 

 Confirme sua estimativa utilizando essa medida não convencional.  

 Vocês estavam corretos?______Se a resposta for não, qual foi a medida encontrada?__________ 

J
A

N
E

L
A

 

 Qual das medidas é a mais apropriada para medir o tamanho da janela? ____________________  

 Fazendo uma estimativa quantos(as)____________ precisaremos para representar o tamanho da 

janela? ______________ 

 Confirme sua estimativa utilizando essa medida não convencional.  

 Vocês estavam corretos?______Se a resposta for não, qual foi a medida encontrada?__________ 

Q
U

A
D

R
O

 

 Qual das medidas é a mais apropriada para medir o tamanho do quadro? ___________________ 

 Fazendo uma estimativa quantos(as)____________precisaremos para representar o tamanho do 

quadro? _____________ 

 Confirme sua estimativa utilizando essa medida não convencional.  

 Vocês estavam corretos?______Se a resposta for não, qual foi a medida encontrada?__________ 

S
A

L
A

 D
E

 

A
U

L
A

 

 Qual das medidas é a mais apropriada para medir o comprimento da sala de aula? ____________ 

 Fazendo uma estimativa quantos(as) __________ precisaremos para representar o comprimento 

da sala de aula? _______ 

 Confirme sua estimativa utilizando essa medida não convencional.  

 Vocês estavam corretos?______Se a resposta for não, qual foi a medida encontrada?__________ 
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M
E

S
A

 D
O

 

P
R

O
F

E
S

S
O

R
  Qual das medidas é a mais apropriada para medir o tamanho da mesa do professor? __________ 

 Fazendo uma estimativa quantos(as)_______precisaremos para representar o comprimento da 

mesa do professor?______ 

 Confirme sua estimativa utilizando essa medida não convencional.  

 Vocês estavam corretos?______Se a resposta for não, qual foi a medida encontrada?__________ 

P
O

R
T

A
 

 Qual das medidas é a mais apropriada para medir a altura da porta? _______________________ 

 Fazendo uma estimativa quantos(as) _____________ precisaremos para representar a altura da 

porta?________________ 

 Confirme sua estimativa utilizando essa medida não convencional.  

 Vocês estavam corretos?______Se a resposta for não, qual foi a medida encontrada?__________ 

L
IV

R
O

 

 Qual das medidas é mais apropriada para medir o tamanho de um livro? ____________________ 

 Fazendo uma estimativa quantos(as)____________precisaremos para representar o tamanho do 

livro? _______________ 

 Confirme sua estimativa utilizando essa medida não convencional.  

 Vocês estavam corretos?______Se a resposta for não, qual foi a medida encontrada?__________ 

C
A

D
E

IR
A

 

 Qual das medidas é mais apropriada para medir a altura de uma cadeira? ___________________ 

 Fazendo uma estimativa quantos(as)____________precisaremos para representar a altura da 

cadeira?________________ 

 Confirme sua estimativa utilizando essa medida não convencional.  

 Vocês estavam corretos?______Se a resposta for não, qual foi a medida encontrada?__________ 

         

 

         EXERCITANDO O CONHECIMENTO 
 

Atividade 1: Em grupo, os alunos deverão observar na tabela abaixo os valores equivalentes a 

medidas não convencionais, utilizadas na atividade anterior. A partir desses dados, deverão 

completar o quadro que está abaixo da tabela: 

 

1 POLEGADA 2,54 cm 

1 PALMO 22 cm 

1 PÉ 30,48 cm 

1 PASSO 70 cm 

1 JARDA 91,44 cm 

1 BRAÇA 220 cm 

 

 

 

 

 

1 

6 
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? 

Qual é a medida aproximada, em centímetros, do(a)... 

 

Borracha:______________________________________________________________________ 

Caneta:_______________________________________________________________________ 

Caderno: _____________________________________________________________________ 

Janela: ______________________________________________________________________ 

Quadro:  _____________________________________________________________________ 

Sala de aula: __________________________________________________________________ 

Mesa do professor:_____________________________________________________________ 

Porta: _______________________________________________________________________ 

Livro: _______________________________________________________________________ 

Cadeira: _____________________________________________________________________ 

 

Em seguida, com a mediação do(a) professor(a), os grupos deverão socializar os valores 

encontrados. 

 

Atividade 2: Observe as imagens abaixo, e faça as estimativas, justificando suas respostas: 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

  

 

Qual é a capacidade ocupada do segundo jarro? 

 

800 ml 

   ml        
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Qual é a altura do menino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é a distância entre o papai e a mamãe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é a altura do menino? 

 

Em seguida, com a mediação do(a) professor(a), os alunos socializarão os valores estimados e sua 

respectiva justificativa. 

 

        CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “estimar medidas de grandezas, utilizando unidades de medidas 

convencionais ou não”. Estas questões servem como diagnóstico, para verificar aquilo que precisa 

ser retomado com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

 

-----
----- 

200 cm 
 ? cm 

210 cm 

? cm 

? cm 

165 cm 
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1. Todos os objetos estão cheios de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual deles pode conter exatamente 1 litro de água? 

 

A) A caneca.  

B) A jarra.  

C) O garrafão.  

D) O tambor.  

 

 

 

2. Observe as figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela é mais alta que Júnior. Ela tem 142 centímetros. Quantos centímetros aproximadamente 

Júnior deve ter? 

 

A) 81 cm. 

B) 144 cm. 

C) 136 cm. 

D) 50 cm. 

 

 

 

 

 

CANECA JARRA GARRAFÃO TAMBOR 
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Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

7ª LIÇÃO – Unidades de medidas padronizadas 

 

Eixo: 

Competência: 

Grandezas e Medidas 

Utilizar Sistemas de Medidas 

Habilidade: 

Resolver situação-problema utilizando unidades de medida 

padronizadas, como km, m, cm, mm, bem como as conversões entre l e 

ml e as conversões entre tonelada e kg. 

Objetivos: 

Fazer estimativas de medidas e conferi-las por meio de instrumento 

padronizado; 

Perceber a relação entre o metro e o quilômetro, o metro e o 

centímetro, o metro e o milímetro, o metro e o decímetro e etc; 

Perceber a relação entre o quilograma e o grama, quilograma e 

tonelada, quilograma e o miligrama e etc; 

Perceber a relação entre o litro e o mililitro e etc; 

Comparar grandezas de mesma natureza com unidades padronizadas; 

Conhecer e aplicar o símbolo de cada unidade de medida; 

Perceber qual é a unidade de medida mais adequada pra medir o 

comprimento de um determinado objeto; 

Resolver situações-problemas utilizando unidades de medida 

padronizada. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
Unidades de medidas de comprimento, massa e volume. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas 

         

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, o objetivo principal da 7ª lição é trabalhar com os alunos o desenvolvimento da 

habilidade “resolver situação-problema utilizando unidades de medida padronizadas, como km, 

m, cm, mm, bem como as conversões entre l e ml e as conversões entre tonelada e kg” a qual está 

relacionada à capacidade de “construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da 

realidade e a solução de problemas do cotidiano” da Matriz Curricular de Matemática do Ciclo da 

Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

Olá! 
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As unidades de medidas padronizadas, como vimos na lição anterior, surgiram para facilitar a vida e 

a comunicação entre as pessoas no que diz respeito à medição das diferentes grandezas 

(comprimento, massa, volume, temperatura e tempo). Nesta lição, iremos trabalhar com os alunos 

situações-problema que os ajude a: utilizar adequadamente os diferentes instrumentos de medida; 

compreender a relação entre as unidades de medidas (o metro e o quilômetro, o metro e o 

centímetro, o metro e o milímetro, o metro e o decímetro e, o centímetro e o milímetro); comparar 

grandezas de mesma natureza e assim resolver problemas do dia a dia.  

Assim, o desenvolvimento dessa habilidade, em especial, só será significativa se o ensino fizer com 

que os alunos percebam sua relevância e aprendam a aplicar os conhecimentos adquiridos 

(letramento matemático) nas mais diversas situações, como por exemplo, quando vai fazer uma 

receita – momento em que diferentes unidades de medida são utilizadas, como o tempo de 

cozimento: horas e minutos e a quantidade dos ingredientes: litro, quilograma, colher, xícara, pitada 

e outro, etc.  

 

        CONTEXTUALIZANDO 
 

Como em algumas das lições anteriores, apresentaremos nesta seção um texto para introduzir a 

discussão sobre unidades de medidas padronizadas. Para tanto, é necessário que seja providenciada 

cópias do texto para todos os alunos.  

Ressaltamos que o texto sugerido permite um trabalho interdisciplinar, em especial com as 

disciplinas de Educação Física (prática da atividade em questão – corrida com obstáculos) e Língua 

Portuguesa (questionamentos sobre o gênero textual e sua finalidade, o contexto de circulação, etc). 

 Professor proponha a leitura do texto, utilize diferentes estratégias, como: leitura feita por você 

ou por um aluno leitor, leitura coletiva, compartilhada ou leitura individual; 

 Converse com a turma: Vocês sabem que gênero textual é esse? Com qual finalidade este texto 

foi escrito? Que tipo de pessoa vocês acreditam que é o público leitor desse tipo de texto? Este 

texto foi veiculado em que tipo de suporte? Como vocês descobriram isso? Vocês já ouviram 

falar ou já viram pessoas realizando este esporte? Vocês já participaram de alguma corrida 

com/sem obstáculos?  

 Solicite que os alunos circulem no texto todas as expressões/termos que dão ideia de grandeza 

(comprimento, massa, volume, temperatura e tempo); 

 Deixe os alunos dizerem quais as expressões/termos, que eles circularam e vá anotando no 

quadro, só faça interferências em expressões que não dão ideia de grandeza, perguntando ao(s) 

aluno(s): Que grandeza temos aqui? Vocês concordam turma? Esta palavra dá ideia de 

comprimento? Dá ideia de volume? Dá ideia de massa/peso? Dá ideia de temperatura? Dá ideia 

de tempo? (leve-os a refletir, até que eles mesmos concordem em retirar a palavra do quadro). 

xxxxxxx
xxxxxxx 
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 Em seguida, peça que os alunos listem as palavras que estão no quadro em seus respectivos 

cadernos, no formato de um quadro, conforme o exemplo abaixo. As crianças deverão 

dizer/escrever a qual grandeza se refere os termos/expressões que eles circularam no texto. 

TERMOS/EXPRESSÕES GRANDEZA 

2000 METROS COMPRIMENTO 

80 KG MASSA 

...... ...... 

...... ...... 

 

 Deixe as crianças socializarem as respostas, fazendo as intervenções que julgar necessário. 

Garanta que todos preencheram o quadro corretamente. 

 
  

Corridas com obstáculos 

 

 

 

 

 

 

                                                   A prova feminina nos campeonatos mundiais de Osaka 2007 

 

 

As corridas com obstáculos são provas de atletismo que fazem parte do programa olímpico. São 

corridas que têm no percurso barreiras que os atletas têm que saltar. 

Tem como provas padrão 2000 metros e 3000 metros com obstáculos, sendo essa última uma prova 

olímpica masculina e feminina. Cada volta na pista terá 4 obstáculos e 1 fosso de água. Na prova de 

3000 metros o atleta terá que saltar 28 vezes sobre os obstáculos e 7 vezes sobre o fosso de água. Já 

na prova de 2000 metros os atletas saltam 18 vezes sobre os obstáculos e 5 vezes sobre o fosso. 

As barras dos obstáculos devem ser pintadas com faixas em branco e preto, ou em outras cores 

fortemente contrastantes, a largura mínima é de 3,94m e altura tem variações: para provas 

masculinas medem 91,4cm e para provas femininas 76,2cm. O obstáculo do fosso deve ter 3,66m 

de largura e deve ser fixado ao solo. Todos os obstáculos deverá pesar entre 80kg e 100kg. O fosso 

tem 3,6m x 3,6m de superfície e fundo inclinado, com profundidade máxima de 76cm, que vai 

diminuindo gradualmente até atingir o nível da pista. 

O atleta não poderá passar por baixo dos obstáculos, ou passar pelo lado. Se isso ocorrer ele será 

desqualificado da prova. 

Fonte: Texto adaptado do site http://pt.wikipedia.org/wiki/Corridas_com_obst%C3%A1culos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atletismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%ADmpico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barreira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atleta
http://pt.wikipedia.org/wiki/3000_metros_com_obst%C3%A1culos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corridas_com_obst%C3%A1culos
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          TROCANDO IDEIAS  
 

Professor, após desenvolver essa atividade com os alunos, explique-lhes que cada termo/expressão 

são na verdade UNIDADES DE MEDIDAS DE GRANDEZA criadas através do Sistema 

Internacional de Unidades (SI) para padronizar unidades fundamentais para cada tipo de grandeza, 

as quais podem ser também representadas por seus respectivos símbolos. Essa padronização muito 

contribui para evitar interpretações erradas na leitura das medidas, ou seja, quando vocês leram 80 

kg inferiram que se trata de massa/peso e não de comprimento, isso só foi possível por causa da 

padronização das unidades de medidas. O quadro abaixo é representado, respectivamente por 

grandeza, unidade base de medida e símbolo. Vamos LER? 

 

GRANDEZA UNIDADE BASE DE MEDIDA SÍMBOLO 

COMPRIMENTO METRO m 

MASSA GRAMA g 

CAPACIDADE LITRO l 

 

Vamos agora conversar sobre essas grandezas – comprimento, massa e volume. Começaremos com 

a grandeza COMPRIMENTO que como vocês viram tem como unidade base de medida o metro 

(m). Para representar comprimentos superiores ao metro, usam-se os seus múltiplos: quilometro 

(km), hectômetro (hm) e decâmetro (dam) e para representar comprimentos inferiores ao metro, 

usam-se os seus submúltiplos: decímetro (dm), centímetro (cm) e milímetro (mm). Observe o 

esquema abaixo: 

 

  

 

km hm dam m dm cm mm 

 

 

 

Vamos conversar sobre o esquema das unidades de medida de comprimento: 

 

Para transformar um valor X que está em metros para decímetros precisamos _________________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em metros para decâmetros precisamos _________________ 

o valor X por ________________. 

  

X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 

÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 
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Para transformar um valor X que está em metros para centímetros precisamos _________________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em metros para hectômetros precisamos ________________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em metros para milímetros precisamos _________________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em metros para quilômetros precisamos _________________ 

o valor X por ________________. 

 

Faça as conversões das unidades de comprimento, tendo como referência os valores em metros. 

CONVERSOR DE UNIDADES DE COMPRIMENTO 

Quilômetro (km)  Quilômetro (km)  

Hectômetro (hm)  Hectômetro (hm)  

Decâmetro (dam)  Decâmetro (dam)  

Metro (m) 2.000 Metro (m) 3.000 

Decímetro (dm)  Decímetro (dm)  

Centímetro (cm)  Centímetro (cm)  

Milímetro (mm)  Milímetro (mm)  

De acordo com os resultados que vocês encontraram, podemos constatar que as provas de corridas 

com obstáculos medem em quilômetros, respectivamente, ____________km e _____________ km. 

 

Vamos agora conversar sobre a grandeza MASSA que como já vimos possui como unidade base de 

medida o quilograma (kg). Ressalta-se, no entanto, que as unidades de medida de MASSA estão 

relacionadas ao grama (g). Assim, para representar quantidades de massa superiores ao grama (g), 

usam-se os múltiplos: decagrama (dag), hectograma (hg) e quilograma (kg) e para representar 

quantidades de massa inferiores ao grama (g), usam-se os submúltiplos: decigrama (dg), centigrama 

(cg) e miligrama (mg). Além destes, é muito frequente aparecer a tonelada (ton). Observe o 

esquema abaixo: 

 

 

 

kg hg dag g dg cg mg 

 

 

 

X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 

÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 
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÷ 1000 

x 1000 

Vamos conversar sobre o esquema das unidades de medida de massa: 

 

Para transformar um valor X que está em gramas para decigramas precisamos _________________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em gramas para decagramas precisamos ________________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em grama para centigramas precisamos _________________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em gramas para hectogramas precisamos ________________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em gramas para miligramas precisamos _________________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em gramas para quilogramas precisamos ________________ 

o valor X por ________________. 

Agora observe o esquema abaixo: 

 

 

 

ton kg 

 

 

 

 

Vamos conversar sobre o esquema: 

 

Para transformar um valor X que está em quilogramas para tonelada precisamos _______________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em toneladas para quilogramas precisamos ______________ 

o valor X por ________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

Faça as conversões das unidades de massa, tendo como referência os valores em quilograma. 

CONVERSOR DE UNIDADES DE MASSA 

Tonelada (ton)  Tonelada (ton)  

Quilograma (kg) 80 Quilograma (kg) 100 

Hectograma (hg)  Hectograma (hg)  

Decagrama (dag)  Decagrama (dag)  

grama (g)  grama (g)  

Decigrama (dg)  Decigrama (dg)  

Centigrama (cg)  Centigrama (cg)  

Miligrama (mg)  Miligrama (mg)  

 

De acordo com os resultados que vocês encontraram, podemos constatar que os obstáculos 

utilizados nas provas de corridas com obstáculos pesam em gramas, respectivamente, ___g e ___ g. 

 

Vamos agora conversar sobre a grandeza CAPACIDADE que como já vimos possui como unidade 

base de medida o litro (l). Para representar capacidades superiores ao litro, podem-se usar os seus 

múltiplos: decalitro (dal), hectolitro (hl) e quilolitro (kl) e para representar volumes inferiores ao 

litro, usam-se os seus submúltiplos: decilitro (dl), centilitro (cl) e o mililitro (ml). Observe o 

esquema abaixo: 

 

 

 

kl hl dal l dl cl ml 

 

 

 

 

Vamos conversar sobre o esquema das unidades de medida de massa: 

 

Para transformar um valor X que está em litros para decilitro precisamos ____________________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em litros para decalitro precisamos ____________________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em litros para centilitro precisamos ____________________ 

o valor X por ________________. 

X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 

÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 
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Para transformar um valor X que está em litros para hectolitro precisamos ___________________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em litros para mililitros precisamos ____________________ 

o valor X por ________________. 

Para transformar um valor X que está em litros para quilolitros precisamos ___________________ 

o valor X por ________________. 

 

Faça as conversões das unidades de volume, tendo como referência os valores em litro. 

CONVERSOR DE UNIDADES DE VOLUME 

Quilolitro (kl)  Quilolitro (kl)  

Hectolitro (hl)  Hectolitro (hl)  

Decalitro (dal)  Decalitro (dal)  

litro (l) 3 litro (l) 4 

Decilitro (dl)  Decilitro (dl)  

Centilitro (cl)  Centilitro (cl)  

Mililitro (ml)  Mililitro (ml)  

 

Suponhamos que os atletas que participam de corridas com obstáculos bebem entre 3 litros e 4 litros 

de água por dia. Essa quantidade de água em mililitro corresponde _________ml e ___________ml. 

 

        EXERCITANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, para realização das atividades 1 e 2 que serão realizadas em grupos, necessitaremos de 

alguns materiais. Por isso, solicite-os aos alunos com antecedência.  Para tanto, cada grupo deverá 

providenciar 1 garrafa pet de 2 litros, um copo pequeno de plástico descartável, um copo grande de 

plástico descartável, um copo de medidas (cozinha), um rolo de barbante, uma régua, uma fita 

métrica e uma trena. 

   

Atividade 1: Professor, divida a turma em grupos de no máximo 4 ou 5 pessoas e antes de propor a 

atividade propriamente dita, faça com que os alunos percebam como os instrumentos de medidas de 

comprimento (régua, fita métrica e trena) são formados, deixando-os manusear, enquanto você 

direciona o que é importante observar. Segue algumas sugestões de perguntas: 

 

 

 

 

1 

6 
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 Em quantas partes a régua está dividida? E a fita métrica? E a trena? Como vocês descobriram 

isso? 

 Cada parte desses instrumentos correspondem a 1 centímetro, certo? Quantas partes estão 

divididas os centímetros? Como vocês descobriram isso? Qual é o nome dessas partes? 

 Após terem observado esses instrumentos, em quais situações a régua é o instrumento d medida 

de comprimento mais apropriado? Por quê? E a fita métrica? Por quê? E a trena? Por quê? 

Peça aos grupos para responderem os desafios propostos a seguir. Destaque que em cada grupo, 

deverão ter pessoa(s) responsável(is) pelo registro, pessoa(s) responsável(is) pelo manuseio dos 

instrumentos de medida (realizaram a medição) e pessoa(s) responsável(is) pela aferições das 

medidas relatando os resultados encontrados a(s) pessoa(s) responsável(is) pelo registro. 

Os grupos poderão utilizar outros instrumentos que os auxiliem na medição, como, por exemplo, o 

giz branco e o barbante. 

 

DESAFIOS 
INSTRUMENTO 

ADEQUADO 

RESULTADOS 

ENCONTRADOS 

Qual é a altura da pessoa mais alta do grupo?   

Qual é a altura da pessoa mais baixa do grupo?   

Quanto é a diferença de altura entre essas pessoas?   

Quanto mede a largura, o comprimento e a espessura do 

livro de matemática? 
  

Quanto é o comprimento de uma caneta?   

Quanto mede a altura da porta da sala de aula?   

Quanto mede a largura da janela da sala de aula?   

Régua Fita métrica Trena 
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Quanto mede a largura e o comprimento do quadro da 

sala de aula? 
  

Quanto mede o palmo de uma das pessoas do grupo?   

Qual é a largura da quadra de esportes?   

Quanto mede o pé da pessoa do grupo que calça a menor 

numeração? 
  

Quanto mede a altura da mesa do professor?   

 Professor quando os grupos terminarem a atividade, deixe-os socializar os resultados 

encontrados, os instrumentos e as estratégias utilizadas, realizando as intervenções que jugar 

necessário.  

 

Atividade 2: Agora os alunos irão realizar alguns experimentos para estimar medidas de volume. 

Como na atividade anterior, no grupo deverá haver pessoas para realizar as ações propostas pelo 

professor e pessoas responsáveis pelo registro das experiências. 

Antes de propor as ações retome algumas questões como os alunos que foram estudados na seção 

trocando ideias dessa lição. Segue algumas sugestões de perguntas a serem feitas aos alunos que 

subsidiaram os experimentos a seguir. Deixe-os manusear as garrafas pet e os copos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qual é a capacidade liquida da garrafa pet? Como vocês descobriram isso?  

 Qual é a capacidade liquida dos copos? Eles possuem a mesma capacidade? Com base e que 

vocês afirmam que eles possuem capacidades diferentes? 

 Quanto vocês acreditam que é a capacidade do copo menor? Quanto será então, a capacidade do 

copo maior? Nesse momento, o professor anota no quadro as estimativas dos grupos, conforme 

modelo abaixo: 

 

 

 

 

 

garrafa pet de 2 litros copos descartáveis 

pequenos e grandes 
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GRUPO COPO MENOR COPO MAIOR 

1 ........ ......... 

2 ........ ......... 

3 ........ ......... 

4 ........ ......... 

 

 Antes de verificarmos qual grupo acertou ou mais se aproximou do resultado me respondam com 

base na aula que tivemos na seção trocando ideias: Quantos mililitros (ml) em tenho em 1 litro 

de água? E nesta garrafa de 2 litros cabem quantos ml de água?  

 Acordamos então, que na garrafa pet cabe até 2000 ml de água? Então eu quero que duas pessoas 

de cada grupo encham uma garrafa pet e descubra quantos copos pequenos de água é a 

capacidade da garrafa. Tragam os resultados e peçam aos colegas do grupo para anotar. Em 

seguida, façam o cálculo da capacidade do copo. 

 Repitam o mesmo procedimento com o copo maior. 

GRUPO _____ 

  

Quantidade de 

copos 

Quantidade de 

ml por copo 

Quantidade de 

copos 

Quantidade de 

ml por copo 

 

2 l ou 2000 ml 

    

Resultado encontrado utilizando o 

copo de medidas 

Resultado encontrado utilizando o 

copo de medidas 

  

 

 Professor encha o copo pequeno de água e vire no copo de medidas e mostre aos alunos. Cada 

grupo deverá registrar no formulário o resultado encontrado. Repita o mesmo procedimento com 

o copo maior.  

 Recolha os formulários e os afixe no quadro, fazendo as seguintes reflexões com os alunos:  

 Todos os grupos colocaram a mesma quantidade de copos pequenos de água dentro da garrafa? 

 Todos os grupos colocaram a mesma quantidade de copos grandes de água dentro da garrafa? 

 Qual foi o cálculo que vocês fizeram para descobrir a capacidade de cada copo? Todos os grupos 

encontram o mesmo resultado? 

 Os resultados foram os mesmo do copo de medida? 

 No inicio da atividade, vocês fizeram algumas estimativas. Quais foram os grupos que acertaram 

ou se aproximaram do resultado?  



 

78 

5 kg 
3 kg 

5 kg 3 kg 

Este pacote pesa _______________. Este pacote pesa _______________. 

 Professor deixe que os alunos comentem cada uma de suas perguntas e faça as intervenções que 

julgar necessário. 

 

Atividade 3: Heloísa tem uma balança de dois pratos e dois pesos de 3kg e 5kg. Com essa balança 

e esses pesos ela medir o peso de alguns pacotes. Observe as imagens e descubra o peso dos 

pacotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tia Fabiana deu a sua sobrinha Larissa 1 kg de farinha de trigo. Larissa vai fazer um bolo e usará 

400 g da farinha. Quantos gramas farinha de trigo ela ainda terá para fazer outras receitas? 

 

 

 

 

 

Ilan irá fazer um churrasco para ele e dois amigos. Ele foi ao açougue e comprou 1 kg de picanha, 

500g de lombo, 300g de asas de frango e 400g de contra filé. Qual foi a quantidade de carne 

comprada por Ilan? 

 

 

 

 

 

         
        CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “Resolver situação-problema utilizando unidades de medida 

padronizadas, como km, m, cm, mm, bem como as conversões entre l e ml e as conversões entre 

-----
----- 
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tonelada e kg”. Estas questões servem como diagnóstico, para verificar aquilo que precisa ser 

retomado com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

1. Para fazer uma receita, Regina precisa de 1 kg de carne. Ao retirar o pacote de carne da 

geladeira, vê que ele tem apenas 625 gramas. 

De quantos gramas de carne ela ainda precisa para fazer a receita? 

 

A)  375 gramas. 

B)  325 gramas. 

C)  425 gramas. 

D)  485 gramas. 

 

 

2. A distância da escola de João à sua casa é de 2,5 km. A quantos metros corresponde essa 

distância? 

A) 25 m. 

B) 250 m. 

C) 2.500 m. 

D) 25.000 m. 

 

 

3. Rita comprou três pedaços de fitas coloridas. Uma fita mede 1,48m, outra mede 1,09m e a 

terceira, 0,80m. Quantos metros de fita ela comprou? 

A) 1,89 cm. 

B) 2,28 cm. 

C) 3,37 cm. 

D) 2,57 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

8ª LIÇÃO – Medidas de tempo 
 

 

Eixo: 

Competência: 

Grandezas e medidas 

Estimar e comparar grandezas 

Habilidade: 

Estabelecer relações entre unidades de medidas de tempo (milênio, 

século, década, ano, mês, semana, quinzena, dia, hora, minuto, 

semestre, trimestre e bimestre) na resolução de situação- problema. 

Objetivos: 

Saber consultar um calendário; 

Utilizar medidas de tempo: dia, semana, mês, ano, década, século e 

milênio; 

Resolver situações-problema utilizando medidas de tempo. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
Medidas de Tempo 

Duração: Aproximadamente 5 aulas 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 

 

Professor, o objetivo principal dessa 8ª lição é trabalhar com os alunos o desenvolvimento da 

habilidade de “estabelecer relações entre unidades de medidas de tempo (milênio, século, década, 

ano, mês, semana, quinzena, dia, hora, minuto, semestre, trimestre e bimestre) na resolução de 

situação- problema” a qual está relacionada à capacidade de “construir noções de grandezas e 

medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano” da Matriz 

Curricular de Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da SEE/MG. 

As relações entre unidades de medida de tempo serão o foco de trabalho dessa lição. Sendo assim, 

para que os alunos consolidem este conhecimento é importante que saibam quais são as medidas de 

tempo presentes no nosso cotidiano.  

Para promoção da aprendizagem relativa a esse conhecimento, as atividades oferecidas aos alunos 

podem partir do seu contexto social e diário, como por exemplo, estimar o tempo que se gasta de 

casa a escola ou calcular uma data do retorno ao médico a partir do dia da consulta, verificando, 

ainda, o respectivo dia da semana, dentre outras situações do cotidiano. 

O tempo é a grandeza que aparece nas mais variadas experiências e, por isso, é fundamental saber 

interpretar as relações entre as suas unidades.  

Olá! 
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        CONTEXTUALIZANDO 
 

Como em algumas das lições anteriores, apresentaremos nessa seção um texto para introduzir a 

discussão sobre unidades de medidas de tempo. Para tanto, é necessário que sejam providenciadas 

cópias do texto para todos os alunos.  

Ressaltamos que o texto sugerido permite um trabalho interdisciplinar, em especial com disciplina 

de História. E todo o conhecimento desenvolvido na lição pode e deve ser trabalhado na perspectiva 

interdisciplinar, envolvendo pesquisas que auxiliem o aluno a estabelecer relações de tempo e, 

consequentemente, relações entre as unidades de medidas de tempo. Você, poderá fazer com que os 

alunos levantem hipóteses sobre o texto que será lido. 

 

AMPULHETA 

Os fenícios, povo que viveu em terras do atual Líbano por volta do ano 

1000 a.C., descobriram o segredo da fabricação do vidro. Os antigos 

egípcios tiveram a ideia de medir o tempo utilizando vidro e areia, e 

criaram um aparelho, que os romanos antigos denominaram ampulla, que 

quer dizer “redoma”. Esse aparelho, que é usado ainda hoje, é conhecido 

em português como ampulheta ou relógio de areia.  

A ampulheta é um dos meios mais antigos de medir o tempo e é 

constituída por duas redomas que se comunicam por um orifício através 

do qual a areia contida na redoma superior passa para a inferior. A 

passagem de toda a areia corresponde a um tempo-base predeterminado. 

Depois, basta inverter a posição da ampulheta para que o processo volte 

a ocorrer.  

Eram frequentemente utilizadas em navios (onde se usavam ampulhetas de meia hora), em igrejas 

e, no início da utilização do telefone, servia, em alguns locais, para contar o tempo despendido 

numa chamada (no Norte de Portugal, por exemplo, esta prática era comum em algumas casas 

comerciais). 

Ela foi empregada especialmente quando se tratava de medições de curta duração, uma vez que sua 

pouca precisão não permitia observações de maior amplitude. Tinha, no entanto, características 

importantes e valiosas: era facilmente transportável e seu manejo muito simples, podendo ser usada 

em qualquer lugar com muita comodidade. 

Disponível em: http://professor-josimar.blogspot.com.br/2011/03/da-sala-de-aula-para-o-blog-ampulheta.html 

Solicite que os alunos leiam o texto. Uma boa estratégia para leitura desse texto seria pedir que os 

alunos realizem uma leitura individual silenciosa, circulando no texto palavras que forem 

desconhecidas. Uma segunda leitura poderia ser coletiva, já que a primeira leitura permitiu que os 

alunos se familiarizassem com o texto. 

xxxxxxx
xxxxxxx 

http://professor-josimar.blogspot.com.br/2011/03/da-sala-de-aula-para-o-blog-ampulheta.html
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Após a leitura, converse com os alunos sobre o texto. Questione se eles já viram uma ampulheta; se 

conhecem alguma atividade, que ainda hoje, utiliza a ampulheta para marcar o tempo; se eles sabem 

o que quer dizer o termo “por volta do ano 1000 a.C.. Pergunte-lhes, ainda, quanto tempo eles 

estimam que uma ampulheta pode marcar. Muito tempo ou pouco tempo?  

 

           TROCANDO IDEIAS  
 

Professor, nessa seção alguns conceitos são importantes de serem abordados com os alunos. Como 

as medidas de tempo estão muito presentes em nossa vivência em sociedade, estamos sugerindo 

que a discussão sobre esses conceitos partam dos conhecimentos prévios que os alunos já possuem. 

Você, professor, será o mediador nessa discussão, favorecendo o entendimento dos alunos sobre 

relações entre as medidas de tempo. 

 

Inicialmente, questione-os sobre os marcadores de tempo que temos na atualidade: 

Quais marcadores de tempo vocês conhecem? 

Quando queremos marcar uma hora quais instrumentos podem ser utilizados? 

 E quando queremos marcar um dia? Ou os dias que faltam para um evento? 

Deixe que os alunos comentem sobre a utilização, do relógio, do cronômetro, do calendário entre 

outros. 

É importante que os alunos percebam que utilizamos as medidas de tempo com muita frequência. 

Então, solicite que eles falem sobre fatos cotidianos, relatando quanto tempo eles gastam no trajeto 

casa-escola, quanto tempo eles gastam para tomar banho, quantas horas dormem por dia, quanto 

tempo falta para comemorar o próximo aniversário, se faltam dias, semanas ou meses, etc.. 

Em seguida, convide-os a elaborar uma lista com as medidas de tempo que eles conhecem. Você 

poderá ser o escriba da turma.  

Leve para a sala de aula um calendário do ano vigente e o explore com os alunos. Inicie, pedindo 

que eles identifiquem o ano do calendário. 

Diga a eles que os anos são divididos em 12 meses. Peça que eles identifiquem os meses no 

calendário, apontando, por exemplo, o primeiro e o último mês do ano, o mês de seu aniversário, o 

mês atual, etc. 

Professor, analise com eles quais são os meses que possuem 31 dias, os que possuem 30 dias e 

aquele que possui apenas 28 ou 29 dias. 

Desafie-os a somar os dias de cada mês e dizer quantos são os dias que compõe um ano. 

Mostre-os a identificação dos dias da semana e questione-os perguntando quantos dias temos em 

uma semana. Peça-os, ainda, para identificar qual é o primeiro e o último dia da semana. 

Desafie os alunos a pensarem nas palavras que utilizamos para demarcar períodos no ano (semestre, 

trimestre e bimestre), perguntando-os: 
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 Temos dois semestres no ano. Se o ano tem 12 meses, quantos meses temos em cada semestre? 

 Temos quatro trimestres no ano. Se o ano tem 12 meses, quantos meses temos em cada 

trimestre? 

 Temos seis bimestres no ano. Se o ano tem 12 meses, quantos meses temos em cada bimestre? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://bobodacorte.com.br/2014/01/06/calendario-do-automobilismo-nacional-2/uns-22/ 

 

Pergunte aos alunos quais informações eles possuem sobre o dia. Questione-os: Vocês sabem 

quantas horas tem um dia? Quantos minutos tem uma hora? E quantos segundo tem um minuto? 

Proponha aos alunos de dever de casa uma pesquisa, em que eles deverão registrar no caderno o 

tempo que se tem em: um milênio; um século; uma década, um ano e; o que é o ano bissexto. 

Ao corrigir, quando os alunos derem suas respectivas respostas, conduza outras reflexões referentes 

às relações existentes entre as unidades de medida de tempo, como por exemplo, um milênio tem 

http://bobodacorte.com.br/2014/01/06/calendario-do-automobilismo-nacional-2/uns-22/
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1000 anos, ou 100 décadas ou 10 séculos, etc. Proponha a análise destas relações entre as diferentes 

unidades de medida de tempo. 

 

           EXERCITANDO O CONHECIMENTO 
 

 Atividade 1: Organize a sala em semicírculo, distribua fichas com as medidas de tempo (quadro 

abaixo), no chão, de forma visível a todos. Solicite que um aluno escolha uma das fichas para 

preencher o cartaz com frases lacunadas que você irá afixar no quadro.  

A cada frase que for completada, converse com a turma sobre o que podemos fazer no período de 

tempo em questão, por exemplo: “o que conseguimos fazer em um minuto?; o que fazemos durante 

uma semana?; existe algum evento que dura um bimestre?; etc.”.  Em seguida, solicite que toda 

turma valide a resposta. 

 

SEGUNDOS HORAS DIAS TRIMESTRE 

MINUTOS MILÊNIO QUINZENA BIMESTRE 

HORA DÉCADA SEMANA SEMESTRE 

MESES SÉCULO ANO  BISSEXTO 

 

Frases lacunadas para serem preenchidas: 

 

Uma hora tem 60 ________________________. 

Um dia tem 24 __________________________. 

Uma __________________________ tem 7 dias. 

Um ano tem 365 _________________________. 

Um ________________________tem 12 meses. 

Um _________________________ tem 2 meses. 

Um trimestre tem 3 _______________________. 

1 

6 
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Um _______________________ tem 1000 anos. 

Um minuto tem 60 _______________________. 

Seis meses é um _________________________. 

Em 1 _______________________temos 10 anos. 

15 dias é uma ___________________________. 

O ano que tem 366 dias é chamado de ________. 

3 meses é o mesmo que 1 __________________. 

Em 1 ___________________ temos 60 minutos. 

100 anos é o mesmo que 1 _________________. 

 

Atividade 2: Solicite que os alunos, em dupla, pensem e respondam os problemas propostos: 

A. Carla já viveu 3 décadas e 36 meses. Quantos anos Carla tem? 

B. Se o lanche de Heloisa demora meia hora para ficar pronto, quantos minutos ela terá que 

esperar para lanchar? 

C. Larissa faz aniversário dia 12 de setembro. Se hoje é dia 5 maio, quantos meses faltam para seu 

aniversário? Quantas semanas? Quantos dias? 

D. O Brasil foi descoberto no ano de 1500, sabendo que estamos no ano de 2014, quantos anos se 

passaram do descobrimento? Quantos séculos? O Brasil já comemorou quantos milênios? 

 

Atividade 3: Bingo das unidade de tempo  

Escreva no quadro as unidades de tempo estudadas nessa lição e, em seguida, distribua para os 

alunos cartelas com nove divisões e peça-lhes que escolham 6 unidades de medidas de tempo e as 

copiem na cartela recebida. 
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SEGUNDOS HORAS DIAS TRIMESTRE 

MINUTOS MILÊNIO QUINZENA BIMESTRE 

HORA DÉCADA SEMANA SEMESTRE 

MESES SÉCULO ANO  BISSEXTO 

 

   

   

   

 

Utilize as mesmas frases da atividade 1. Coloque-as em um saquinho e faça o sorteio como de um 

bingo comum. Acorde com os alunos que vocês falará PI na parte que se refere à resposta, por 

exemplo: um trimestre tem 3 PI. Ganha o aluno que preencher primeiro a cartela de forma correta. 

Você poderá complementar a atividade elaborando outras frases. 

 

        CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “estabelecer relações entre unidades de medidas de tempo 

(milênio, século, década, ano, mês, semana, quinzena, dia, hora, minuto, semestre, trimestre e 

bimestre) na resolução de situação- problema”. Estas questões servem como diagnóstico, para 

verificar aquilo que precisa ser retomado com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

 

 

 

-----
----- 
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1. Faltam 31 dias para o aniversário de João. Quantas semanas completas faltam para o aniversário 

dele? 

  

A) 3.  

B) 4.  

C) 5.  

D) 6.  

 

2. Todos os dias pela manhã, Maria olha na folhinha para contar quantos dias faltam para o dia do 

seu aniversário. Hoje ela descobriu que faltam ainda 38 dias para essa data. Quantas semanas e 

quantos dias faltam para o seu aniversário? 

 

A) 3 semanas e 8 dias. 

B) 4 semanas e 3 dias. 

C) 5 semanas e 1 dia. 

D) 5 semanas e 3 dias. 

 

3. Aparecida fez uma cirurgia e o médico recomendou que ela ficasse 3 semanas de repouso. 

Quantos dias Aparecida deve ficar de repouso? 

 

A) 30 

B) 23 

C) 21 

D) 15 

 

4.  Uma partida de futebol tem duração de 90 minutos. Esse tempo corresponde a 

 

A) 1 hora e 15 minutos. 

B) 1 hora e 20 minutos. 

C) 1 hora e 30 minutos. 

D) 1 hora e 35 minutos. 

 

5.  Marcelo fez uma viagem de ônibus que durou 5 dias. Quantas horas durou essa viagem? 

 

A) 120 

B) 110 

C) 60 

D) 29 
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Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

9ª LIÇÃO – Horas e relações entre intervalos de tempo 
 

 

Eixo: 

Competência: 

Grandezas e medidas 

Utilizar sistemas de medidas 

Habilidades: 

Ler e interpretar horas em relógios digitais e de ponteiros; 

Estabelecer relações entre o horário de início e de término e/ou o 

intervalo da duração de um evento ou acontecimento. 

Objetivos: 

Ler e interpretar horas em relógio de ponteiros; 

Ler e interpretar horas em relógios digitais; 

Compreender que o sistema hora-minutos-segundos não é um sistema 

decimal; 

Confeccionar um relógio de ponteiros; 

Resolver situações problemas envolvendo relações entre horário de 

início e término de um evento; 

Resolver situações problemas envolvendo relações entre horário de 

duração de um evento ou acontecimentos. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 

Leitura de horas em relógios digitais e de ponteiros. 

Relações entre intervalos de tempo (início, término e duração). 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, nessa lição iremos trabalhar com duas habilidades, a saber: “ler e interpretar horas em 

relógios digitais e de ponteiros e estabelecer relações entre o horário de início e de término e/ou o 

intervalo da duração de um evento ou acontecimento” as quais estão relacionadas à capacidade de 

“construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de 

problemas do cotidiano” da Matriz Curricular de Matemática do Ciclo da Alfabetização e 

Complementar da SEE/MG.  

Para o estudo dessas habilidades, assim como das demais habilidades relacionadas às unidades de 

medida de tempo, um conhecimento importante a ser adquirido por parte dos alunos é que o sistema 

hora-minutos-segundos não é um sistema decimal. Os alunos precisam compreender que a unidade 

maior possui 60 unidades menores, ou seja, em uma hora temos 60 minutos e em um minuto temos 

60 segundos e assim por diante, além de ser capaz de ler as horas em relógios digitais e analógicos. 

Olá! 
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Para o trabalho com a habilidade de estabelecer relações entre o horário de início e de término e/ou 

o intervalo da duração de um evento ou acontecimento, é imprescindível o uso de situações da 

própria rotina escolar para melhor assimilação e compreensão dos alunos em relação ao uso dessa 

habilidade nas práticas sociais. 

Os conhecimentos desenvolvidos nessa lição podem e devem ser ampliados e explorados com os 

alunos de forma prazerosa e dinâmica, incentivando-os a pensarem nos fatos cotidianos que 

envolvem as habilidades supracitadas. 

 

        CONTEXTUALIZANDO 
 

Como nas lições anteriores, apresentaremos nessa seção um texto para introduzir a discussão sobre 

a leitura das horas em relógios. Para tanto, é necessário que sejam providenciadas cópias do texto 

para todos os alunos.  

Ressaltamos que o texto sugerido permite um trabalho interdisciplinar, em especial com disciplina 

de História, em que questões sobre a vida de Santos Dumont e suas invenções, bem como o período 

histórico relatado no texto podem ser, por exemplo, temas de pesquisa e discussão em sala de aula. 

Observação: Solicite, antecipadamente, aos alunos que eles levem para sala um relógio de pulso. 

Ressalte que eles serão responsáveis por cuidar e zelar por este objeto. 

 

RELÓGIO DE PULSO 

 

Comenta-se que foi Alberto Santos Dumont quem inventou os relógios de pulso. A amizade de 

Santos Dumont com Louis Cartier era bem antiga. Uma noite, Alberto lhe disse que não tinha 

como ler a hora em pleno vôo em seu relógio de bolso. Com o auxílio do mestre relojoeiro 

Edmond Jaeger, Cartier apresentou uma solução para Santos Dumont: um protótipo do relógio de 

pulso, em 1904, o qual permitia ver as horas mantendo as mãos nos comandos. 

 No entanto esta história não passa de uma lenda, pois o primeiro relógio de pulso conhecido foi 

feito por volta de 1814 pelo relojoeiro Abraham Louis Bréguet, por encomenda de Carolina Murat, 

princesa de Nápoles e irmã de Napoleão Bonaparte. 

Fonte: Texto adaptado do site http://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio 

 

Leia o texto com os alunos, utilizando estratégias diferenciadas de leitura. Em seguida, faça 

questionamentos como: 

 Vocês já ouviram falar de Santos Dumont?   

 O texto trata de qual invenção? 

 A qual outra invenção é dada autoria a Santos Dumont? 

xxxxxxx
xxxxxxx 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos_Dumont
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio_de_pulso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Cartier
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3tipo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Abraham_Louis_Br%C3%A9guet&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolina_Murat
http://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio
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 Por que, ao final do texto, diz que essa historia não passa de uma lenda? 

 Se Santos Dumont fosse o inventor do relógio de pulso, em 1904, quantos anos teria essa 

invenção? Antes desta suposta invenção já havia outros tipos de relógio? Como vocês imaginam 

que eles eram? 

Deixe os alunos comentarem sobre o texto e exporem suas opiniões. 

 

         TROCANDO IDEIAS  
 

Professor, nessa seção, retomaremos alguns conceitos que provavelmente já foram estudados nos 

anos anteriores do Ensino Fundamental. Partindo desse pressuposto, nossos questionamentos 

direcionarão para um olhar diagnóstico, a fim de que você seja capaz de perceber se será necessário 

retomar de forma mais sistemática alguns conceitos e procedimentos relacionados à leitura e 

interpretação de horas em relógios digitais e de ponteiros, assim como nas relações entre início e 

término e duração de um evento. 

 

Observação: É importante que na sala de aula você tenha um relógio visível, caso não tenha, 

solicite à direção da escola que o providencie. 

 

Inicialmente, proponha que os alunos analisem os relógios que trouxeram de casa, perguntando-

lhes: 

Vocês conseguem dizer se o relógio que vocês trouxeram é um relógio de ponteiros ou digital? 

Quantos de vocês conseguem olhar as horas em um relógio de ponteiro? E em um relógio digital? 

 

Mostre para os alunos o desenho a seguir ou, se você tiver em mãos um relógio de ponteiro de 

parede utilize-o. 

 

 

 

 

 

 

Pergunte aos alunos: 

 Quais são os elementos presentes em um relógio de ponteiro? 
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 Quantos ponteiros existem? Eles são iguais? (Explique aos alunos que o ponteiro que mostra as 

horas é o ponteiro menor, o ponteiro que mostra os minutos é o ponteiro maior e mais grosso, e o 

ponteiro que mostra os segundos é o ponteiro mais fino). 

 Quantos números existem no relógio? E quais são eles?  (Os números são de 1 a 12. Em 24 horas 

o ponteiro de hora dará duas voltas inteiras no relógio. Exemplifique, dizendo que se for de dia e 

o ponteiro da hora estiver no número 12, então a hora marcada será meio dia. Agora, se for noite 

e o ponteiro de hora estiver no número 12, então será meia noite). 

 

Os números têm diferentes significados dependendo dos ponteiros: 

1. Ponteiro de horas nos números apontará sempre para as horas. Assim, se o ponteiro tiver no 

número 6 serão 6 horas, se tiver no número 7 serão 7 horas e assim por diante. 

2. Ponteiro de minutos nos números apontará sempre para os minutos. É o mais complexo de se 

ler, pois cada número representa 5 minutos. Assim, para saber quantos minutos são, basta 

multiplicar por 5 o número no qual o ponteiro dos minutos está apontando, por exemplo, se o 

ponteiro de minutos estiver apontando para o número 6, basta multiplicar 6 por 5, que dará 30, 

ou seja, 30 minutos. Por tanto, se o ponteiro das horas estiver no número 10 e o dos minutos 

estiver no número 2, conforme a ilustração acima, o horário marcado é respectivamente, 10 

horas e 10 minutos.  

A partir do número 1, você poderá contar de 5 em 5 apontando para cada número, para descobrir 

quantos minutos cada número representa. 

3. Ponteiro de segundos nos números: Funciona quase como o ponteiro dos minutos, cada 

número representará 5 segundos, então para saber quantos segundos são, basta multiplicar por 5 

o número no qual o ponteiros dos segundos está apontando, por exemplo, se o ponteiro das 

horas estiver no número 10, o dos minutos no número 2 e o dos segundos no número 7, então 

será 10 horas, 10 minutos e 35 segundos. 

Fonte: Texto adaptado do site http://menudaterra.blogspot.com.br/ 

 

À medida que for explicando aos alunos, deixe que eles demonstrem os conhecimentos que já 

possuem.  

Em seguida, proponha uma discussão sobre como olhar horas em um relógio digital. 

Provavelmente, os alunos demonstrarão mais familiaridade com este tipo de relógio. 

Questione, se eles sabem ler as horas em um relógio digital e quais as diferenças entre um relógio 

digital e um relógio de ponteiros. 

Deixe claro que ambos marcam as horas e que cada hora tem 60 minutos, e que cada minuto 

corresponde a 60 segundos. 

Volte ao relógio de ponteiros e peça que os alunos contem quantos pontinhos existem nas bordas do 

relógio. Eles encontrarão 60 pontinhos que irão corresponder a 60 segundos ou 60 minutos. 

http://menudaterra.blogspot.com.br/
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Com um relógio digital desafie os alunos a contarem mentalmente de 1 a 60. Eles perceberão que o 

tempo que usaram para fazer essa contagem, corresponde a aproximadamente o tempo de 1 minuto. 

Agora, para trabalharmos com os alunos as relações existentes entre início e término, uma boa 

prática é determinar o tempo para a execução das atividades, por exemplo, aponte para o relógio e 

diga aos alunos que eles irão começar a realizar uma atividade de matemática às 9 horas e 30 

minutos e que terão exatos 45 minutos para concluí-la. Pergunte-os, qual será o horário de entrega 

da atividade.  

Sugestão: Para melhor compreensão dessa habilidade, passe a incorporar o exemplo supracitado na 

rotina escolar dos alunos e todas as vezes que propor situações-problemas aos alunos envolvendo os 

inícios e términos de determinadas atividades ou o tempo que falta para a chegada de determinado 

evento. Deixe, sempre que possível, que eles manipulem o relógio ou o calendário para darem a 

resposta. É essencialmente importante, manipular os instrumentos de medidas de tempo para 

aprender a utilizá-los com eficiência. 

 

          EXERCITANDO O CONHECIMENTO 
 

 Atividade 1: Confecção de um relógio de ponteiros utilizando um CD usado 

Professor, você poderá interdisciplinar essa atividade com a aula de Artes, e aproveitar o momento 

para explorar a criatividade dos alunos. 

Para confecção do relógio, solicite previamente aos alunos que levem para a escola 1 CD usado e 

que poderá ser utilizado na atividade. Forneça aos alunos 1 molde de relógio feito a partir das 

medidas do CD  como os números de 1 a 12. Disponibilize, ainda, durex, cola, bolinhas de EVA, 

bailarinas (tachinhas) pequenas e 2 ponteiros (um maior e um menor), conforme ilustração abaixo. 

Em seguida, faça passo a passo com os alunos a montagem do relógio, auxiliando-os de forma que 

os ponteiros fiquem móveis. 

Ao término do mesmo, convide os alunos a marcarem algumas horas que serão ditadas por você. 

Fonte: Disponível em http://magiadeensinar.blogspot.com.br/2013/08/relogio-para-trabalhar-horas-com-cd.html 

1 

6 

http://magiadeensinar.blogspot.com.br/2013/08/relogio-para-trabalhar-horas-com-cd.html
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Atividade 2: Desafio das horas 

Com o relógio de CD em mãos, peça que os alunos se sentem em dupla. Diga-lhes que eles deverão 

desafiar o colega falando uma determinada hora e o colega deverá representá-la em seu relógio de 

CD.  

Para monitorar a atividade, determine o tempo para cada desafio, por exemplo, dois minutos cada 

rodada. E, ainda, quantas rodadas terá a atividade, por exemplo, seis rodadas. Em seguida dê as 

seguintes orientações à turma: 

Agora turma, é o momento do primeiro desafiante da dupla dizer a hora a ser marcada. O desafiado 

terá dois minutos para marcar a hora em seu relógio de CD.  

Passado os dois minutos, o desafiado apresenta para o desafiante a hora que ele marcou.   

O aluno desafiante deverá validar ou não a resposta. Neste momento você, professor, deverá estar 

atento aos acertos e possíveis erros, circulando por entre as carteiras.  

Por último, vocês terão que preencher a tabela de pontuação.   

Iniciaremos a próxima rodada quando todos já tiverem registrado a pontuação na tabela. 

Observação: A tabela de pontuação poderá ser construída pelos próprios alunos ou entregue pelo 

professor. Ela deverá conter o número de linhas correspondente ao número de rodadas do desafio. 

Essa tabela servirá como uma avaliação do desempenho dos alunos na atividade proposta. Se 

preferir, combine previamente com os alunos que as rodadas serão alternadas entre as duplas: a cada 

rodada um aluno será o desafiador e o outro desafiante e vice-versa.  

Tabela de pontuação: 

Nº DE 

RODADAS 

ALUNO 

DESAFIANTE 

ALUNO 

DESAFIADO 

HORAS 

SOLICITADA 

FAÇA UM “X” 

PARA OS 

ACERTOS 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

 

Uma variação interessante dessa atividade é o desafiante mostrar uma determinada hora no relógio 

de CD e o desafiador fazer a leitura da hora. Outra variação é o bingo das horas. 
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Atividade 3:  Olhando horas no relógio digital  

Solicite aos alunos que escrevam por extenso a hora marcada em cada um dos relógios digitais 

abaixo, marcando com um X o período do dia corresponde ao horário apresentado: 

 

HORÁRIO ESCRITA POR EXTENSO PERÍODO DO DIA 

 ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(   ) MADRUGADA 

(   ) MANHÃ 

(   ) TARDE 

(   ) NOITE 

 

 

 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(   ) MADRUGADA 

(   ) MANHÃ 

(   ) TARDE 

(   ) NOITE 

 

 

 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(   ) MADRUGADA 

(   ) MANHÃ 

(   ) TARDE 

(   ) NOITE 

 

 

 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(   ) MADRUGADA 

(   ) MANHÃ 

(   ) TARDE 

(   ) NOITE 

 

 

 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(   ) MADRUGADA 

(   ) MANHÃ 

(   ) TARDE 

(   ) NOITE 

 

 

Após a realização da atividade, proponha aos alunos uma pequena produção de texto. Eles deverão 

descrever as atividades que habitualmente realizam em cada um desses horários. Para tanto, é 

imprescindível, até mesmo para que o texto tenha coerência, que os horários se apresentem em 

ordem cronológica.  

 

Atividade 4: Resolvendo situações- problemas 

A Copa do Mundo é um evento que acontece de quatro em quatro anos. Em 2014, o Brasil é o país 

sede desse evento. Sabendo disso, responda: 

 Antes de 2014, quando foi realizada a copa do mundo? _________________________________ 

21:00 

 

01:20 

 

13:00 

 

07:30 

 

09:45 
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 Após 2014, quando será realizada a próxima copa? ____________________________________ 

 Os jogos, aqui no Brasil, tiveram início no dia 12 de junho e finalizaram no dia12 de julho. Qual 

foi a duração deste evento? ______________________________________________________ 

 Em um jogo de futebol, cada tempo da partida é previsto para ocorrer em 45 minutos. Qual é a 

duração total dos dois tempos da partida de futebol, excluindo o tempo do intervalo? 

_____________________________________________________________________________ 

O grupo A é o grupo que o Brasil jogou na primeira fase da Copa. Observe a tabela abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O primeiro jogo do Brasil aconteceu em São Paulo e teve início às 17 horas. Sabendo que uma 

partida de futebol, incluindo o intervalo entre os dois tempos da partida, dura em média 1 hora e 

45 minutos, qual foi o horário previsto para o término do jogo? ___________________________ 

 Quantos dias os jogadores do Brasil tiveram de folga entre o primeiro e o segundo jogo dessa 

fase?______________ E entre o primeiro e o último jogo desta fase? ______________________ 

 As emissoras de televisão começam a comentar/cobrir os jogos trinta minutos antes do início das 

partidas de futebol. Qual é o horário que as emissoras de televisão começaram a comentar/cobrir 

o jogo do Brasil no dia 17 de junho? ________________________________________________ 

 Sabendo que cada jogo tem duração de 90 minutos (excluindo o tempo do intervalo e dos 

possíveis acréscimos), quantos minutos o Brasil jogou nesta fase considerando os três jogos? 

____________________________ E quantas horas e quantos minutos?____________________ 
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       CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação às habilidades de “ler e interpretar horas em relógios digitais e de ponteiros e 

estabelecer relações entre o horário de início e de término e/ou o intervalo da duração de um 

evento ou acontecimento”. Estas questões servem como diagnóstico, para verificar aquilo que 

precisa ser retomado com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

1. Qual dos relógios abaixo indica 11 horas e 30 minutos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Veja abaixo o desenho do relógio que Francisco comprou. 

 

 

 

 

 

 

 

Que horas está marcando o relógio de Francisco? 

 

A) 7h 45min 

B) 8h 45min 

C) 9h 38min 

D) 9h 40min 

 

-----
----- 
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3. Roberto foi ao cinema. O filme a que ele assistiu começou às 17 horas e 30 minutos e terminou às 

19 horas e 30 minutos. Quanto tempo durou esse filme? 

 

A) 2 horas. 

B) 2 horas e 30 minutos. 

C) 3 horas. 

D) 3 horas e 30 minutos. 

 

4. Marcos e Alexandre foram assistir a um filme que tem duração de 60 minutos. O filme começou 

às 12 horas e 45 minutos. A que horas esse filme vai terminar? 

 

A) 13 horas e 15 minutos. 

B) 13 horas e 45 minutos. 

C) 14 horas e 15 minutos. 

D) 14 horas e 45 minutos. 

 

5. Uma partida de vôlei começou às 9h e terminou às 10h 30min. Quanto tempo, em minutos, essa 

partida durou? 

 

A) 50. 

B) 60. 

C) 90. 

D) 100. 

 

6. Ana é secretária de um médico. Ela registrou na agenda dele alguns atendimentos do dia, na parte 

da manhã. Veja o que ela fez. 

 
Quanto tempo dura uma consulta desse médico? 

 

A) 30 minutos 

B) 15 minutos 

C) 45 minutos 

D) 60 minutos 
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Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

10ª LIÇÃO – Área e perímetro de figuras planas 
 

 

Eixo: 

Competência: 

Grandezas e medidas 

Medir grandezas 

Habilidades: 

Resolver situação-problema envolvendo o cálculo do perímetro de 

figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas; 

Resolver situação-problema envolvendo o cálculo da área de figuras 

planas, desenhadas em malhas quadriculadas. 

Objetivos: 

Utilizar a malha quadriculada para desenvolver noções de área e 

perímetro; 

Reconhecer o perímetro como a medida do contorno de uma figura; 

Comparar diversas áreas e perímetros de figuras planas; 

Calcular a área e perímetro de figuras planas; 

Conhecer a unidade padronizada de área: o metro quadrado; 

Resolver situações-problema envolvendo medidas de área e perímetro 

de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
Área e perímetro de figuras planas. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 

 

Professor, nessa lição iremos trabalhar com duas habilidades, a saber: “resolver situação-problema 

envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas e 

resolver situação-problema envolvendo o cálculo da área de figuras planas, desenhadas em 

malhas quadriculadas” as quais estão relacionadas à capacidade de “construir noções de 

grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano” da 

Matriz Curricular de Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

Para o desenvolvimento dessas habilidades é importante que os alunos compreendam o que é área e 

o que é perímetro, bem como, em quais situações sociais faz-se necessário o cálculo desses dois 

tipos de medidas. Nas construções de casas e de prédios, por exemplo, essas medidas são 

extremamente necessárias para delimitação do espaço a ser construído ou da região ocupada pelo 

terreno. Assim, destacamos que o uso de malha quadriculada facilita a compreensão desses 

Olá! 
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conceitos – área e perímetro – pois, apresenta como base de medida cada um dos seus 

quadradinhos. 

 

        CONTEXTUALIZANDO 
 

Professor, para o trabalho com essa lição, sugerimos o gênero textual ficha técnica que tem por 

objetivo sintetizar informações relevantes sobre determinado tema, objeto, etc. O texto apresentado 

permite um trabalho interdisciplinar com Língua Portuguesa, em especial, no desenvolvimento das 

habilidades de localizar informações explícitas e implícitas.  

Inicie as atividades solicitando aos alunos uma leitura individual e silenciosa do texto.  

Mineirão 

Estádio Governador Magalhães Pinto 

 
Mineirão em maio de 2013. 

 

Nomes 

Nome Estádio Governador Magalhães Pinto 

Apelido Mineirão  

Características 

Local Belo Horizonte, MG, Brasil 

Área do Campo de futebol 7.120m² 

Perímetro do Campo de futebol 342,4m 

Recorde 

Público recorde 132.834 pagantes 

Data recorde 22 de junho 1997 

Partida com mais público Cruzeiro 1x0 Villa Nova (final do campeonato mineiro) 

Outras informações 

Data da Construção 1964 e 1965 

Data da reforma 2010 a 2012 

Proprietário Estado de Minas Gerais  

Administrador Minas Arena  

Arquiteto Eduardo Mendes Guimarães Júnior e Gaspar Garreto. 

  Fonte: Texto adaptado do site http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Governador_Magalh%C3%A3es_Pinto  

 

xxxxxxx
xxxxxxx 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineir%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Arena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Governador_Magalh%C3%A3es_Pinto
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Em seguida, faça algumas perguntas aos alunos, como, por exemplo: 

 Qual é o nome do Mineirão? 

 Por que vocês acham que o Mineirão recebeu este apelido? 

 A partida com maior público ocorreu em qual campeonato? 

 Em qual cidade está localizado o Mineirão? Essa cidade é a mesma cidade que está localizada 

nossa escola? 

 Qual é a data da construção do estádio? 

 Quantas décadas se passaram da inauguração até a data da última reforma do Mineirão? 

 Quem é o responsável por administrar o Mineirão? 

 Quando ocorreu a partida recorde de público? 

Observação: Faça quantas perguntas julgar necessário. 

 

          TROCANDO IDEIAS  
 

Professor, para abordar os conceitos que serão trabalhados nesta lição, pergunte aos alunos: Qual é 

a ÁREA do campo de futebol do Mineirão? Vocês sabem o que quer dizer METROS 

QUADRADOS?  

 

Professor, se você já tiver trabalhado com os alunos a lição 7, na qual discutimos algumas unidades 

de medidas, retome com os alunos que METRO é uma unidade de medida de comprimento. 

Explique aos alunos que a unidade padrão de ÁREA é derivada da unidade básica metro 

representado pelo símbolo m² - METRO QUADRADO.   

A ÁREA pode ser definida como quantidade de espaço bidimensional (comprimento e largura), ou 

seja, de superfície. Se necessário, ilustre no quadro a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Texto adaptado do site http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_quadrado  

 

Desenhe um campo de futebol no quadro e convide os alunos a imaginarem que este desenho 

representa o campo de futebol do Mineirão e pergunte-os: Qual é a ÁREA do campo de futebol do 

Mineirão? O que neste desenho representa a ÁREA de 7.120 metros quadrados? 

  

1 metro 

1 metro 

1 metro 

1 metro 
ÁREA 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_quadrado
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Deixe que os alunos respondam e em seguida destaque que ÁREA é a medida/quantidade de espaço 

de uma superfície, ou melhor explicando, é o tamanho da região ocupada por uma figura plana, no 

caso, o retângulo que representa o campo de futebol. E em seguida, pinte toda a superfície do 

campo de futebol, mostrando-os a ÁREA. 

 

 

 

Agora, pergunte-lhes: Qual é o PERÍMETRO do campo de futebol do Mineirão? Espere que os 

alunos respondam e pergunte-lhes: O que nesse desenho representa a PERÍMETRO de 342,4 

metros? 

Deixe que os alunos respondam e em seguida destaque que PERÍMETRO é a medida de 

comprimento de um contorno. Trace de vermelho no desenho do campo de futebol o 

PERÍMETRO e sinalize com setas a ÁREA e o PERÍMETRO da figura, conforme ilustração 

abaixo. 

 

 

ÁREA 

PERÍMETRO 
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Para calcular o PERÍMETRO de um determinado campo de futebol somamos as medidas dos 

lados. Observe: 

 

 

  

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

100m + 100m + 71,2m + 71,2m = 342,4m 

 

Para calcular a ÁREA de um determinado campo de futebol multiplicamos o comprimento pela 

largura. Observe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100m x 71,2m = 7.120m² 

 

Observação: Professor, caso os alunos tenham dificuldades em realizar operações com números 

decimais e multiplicação com dois números, resolva as questões propostas para o cálculo de área e 

perímetro, fazendo o passo a passo dessas operações no quadro com os alunos.  

Ressalta-se que o foco dessa lição é compreender como se calcula área e perímetro de figuras 

planas em malha quadriculadas. Para tanto, as atividades propostas na seção seguinte não terão 

foco em operações com números decimais. 

 

 

100 metros 

100 metros 

71,2 metros 71,2 metros 

100 metros 

71,2 metros 
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Diga aos alunos que um recurso que os ajudará a calcular a ÁREA e o PERÍMETRO de figuras 

planas é a MALHA QUADRICULADA, ou seja, uma folha composta por quadradinhos de mesmo 

tamanho/mesmo valor (geralmente, 1 cm de lado). A seguir, observe o desenho de uma malha 

quadriculada: 

 

 

 

Ao trabalharmos com MALHA QUADRICULADA, podemos recorrer ao uso de escalas, ou seja, 

embora cada quadradinho meça 1 cm de lados, ele pode representar medidas maiores, como o m, 

km, etc.  

Exemplificando: Temos uma MALHA QUADRICULADA em que cada lado do quadradinho 

corresponde a 1m, sendo a área de cada quadradinho 1 m² (1m x 1m).  Se pegarmos outro campo de 

futebol e representarmos nesta malha quadriculada a área do campo será equivalente à quantidade 

total de quadradinhos ocupada pelo desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

1m² 1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 

1m² 
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Temos um total 150 quadradinhos na malha quadriculada. Logo para sabermos a ÁREA deste 

campo de futebol basta somarmos as áreas de cada quadradinho ocupado pela figura (104 m²). 

Outra estratégia para o cálculo da ÁREA desse campo de futebol é a multiplicação associada à 

configuração retangular apresentada na lição 13 deste material (13m x 8m = 104m²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular o PERÍMETRO deste campo de futebol basta somar os lados dos quadradinhos que 

fazem o contorno da figura (13m + 13m + 8m + 8m = 42 m). 
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          EXERCITANDO O CONHECIMENTO 
 

Atividade 1: Comparando área e perímetro de figuras planas em malha quadriculada. 

Professor, divida a turma em 4 grupos. 

Entregue aos grupos as malhas quadriculadas apresentadas na página 106 e as perguntas que 

deverão ser respondidas. 

Apresente aos alunos a seguinte situação: 

Vocês são donos de uma empresa de decoração de festa infantil e foram contratados para fazer os 

painéis de duas festas que acontecerão no mesmo dia. As aniversariantes querem que seus 

respectivos nomes/apelidos fiquem bem destacados e que sejam feitos em uma tela de balões. 

Para atender ao pedido das aniversariantes, vocês fizeram em uma malha quadriculada o projeto dos 

respectivos painéis. Cada quadradinho possui 10 cm de lado e área de cada quadradinho será 

ocupada por um balão, ou seja, para este projeto a unidade de medida da área será um balão. 

Antes de responder às perguntas, vocês precisam terminar os painéis, pintando as respectivas áreas, 

conforme solicitação das aniversariantes. Veja o pedido das aniversariantes: 

Nomes/apelidos na cor rosa (os acentos fazem parte do nome); 

Miolo das flores na cor amarela; 

Pétalas das flores na cor vermelha; 

Demais espaços dos painéis na cor verde. 

Sabendo que as duas telas de balões possuem a mesma quantidade de quadradinhos, responda às 

perguntas abaixo: 

Qual nome tem maior área?  _________________________________________________________ 

Qual é a área do nome da Helô? ___________________________ E da Lalá?  _________________ 

Qual é o perímetro do acento no nome da Helô? ______________  E a área?  __________________ 

Qual é o perímetro do acento no nome da Lalá?  ______________  E a área?   _________________ 

Qual é o perímetro das flores? _____________________________ E a área? __________________ 

No nome da Helô, há letras que possuem a mesma área?____________ Se sim, quais? __________ 

No nome da Lalá, há letras que possuem a mesma área? ____________ Se sim, quais? __________ 

No nome da Helô, qual letra possui a maior área? _________________ Quanto mede? __________ 

No nome da Helô, qual letra possui o maior perímetro? ____________ Quanto mede? ___________ 

Em qual dos painéis teremos maior área verde? _________________________________________ 

Qual é a área da letra A no nome da Lalá?______Qual é a área da letra H no nome da Helô?  _____ 

Qual é o perímetro da letra E no nome da Helô? _________________________________________ 

Qual é a letra comum nos dois nomes?_____ Qual é a área dessa letra? _____ E o perímetro? _____ 

Os painéis possuem a mesma área? ____________ Por quê?  _______________________________ 

Os painéis possuem o mesmo perímetro? _______ Por quê? _______________________________ 

1 

6 
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ANIVERSÁRIO DA HELÔ 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

ANIVERSÁRIO DA LALÁ 
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Professor, no momento da correção da atividade, faça as perguntas direcionando-as a um dos 

grupos e pedindo a validação dos demais. Se houver respostas diferentes, solicite que os grupos 

expliquem como chegaram a tal resultado, faça as intervenções que julgar necessárias. 

 

Atividade 2: Calculando áreas de figuras planas em malha quadriculada 

Organize a turma em duplas. 

Entregue a cada dupla a malha quadriculada com 10 figuras planas.  

Peça as duplas para responderem às perguntas abaixo, considerando que cada quadradinho equivale 

a 4m² (Professor, caso queira, você pode utilizar outros valores para a área de cada quadradinho). 

No momento da correção, peça que uma dupla responda uma das perguntas e que outra dupla valide 

ou não, a resposta. Alterne as duplas até que todas as perguntas sejam respondidas. 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

A área da figura 1 é? __________________________________ 

A área da figura 2 é? __________________________________ 

A área da figura 3 é? __________________________________ 

A área da figura 4 é? __________________________________ 

1 

6 

5 

4 

3 2 

7 

8 

9 

10 
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A área da figura 5 é? __________________________________ 

A área da figura 6 é? __________________________________ 

A área da figura 7 é? __________________________________ 

A área da figura 8 é? __________________________________ 

A área da figura 9 é? __________________________________ 

A área da figura 10 é? __________________________________ 

  

 

Atividade 3: Traçando perímetro de figuras planas 

Organize a turma em duplas. 

Informe as duplas que elas estão recebendo uma malha quadriculada sem desenhos. Sabendo que 

cada quadradinho da malha quadriculada possui lado igual a 1 cm, cada dupla deverá desenhar 

figuras planas com os seguintes perímetros: 

 

Figura 1 = 12 cm      Figura 2 = 4 cm     Figura 3 = 16 cm      Figura 4 = 8 cm      Figura 5 = 6 cm 

 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

Atividade 4: Resolvendo probleminhas 

Professor, esta atividade pode ser realizada individualmente ou em dupla. 

 

1) Fabiana desenhou na malha quadriculada uma figura plana. Cada quadradinho possui área de 1 

cm². Agora, ela quer dividir essa figura em duas figuras menores. Para isso, ela poderá lançar 

mão de duas opções: a primeira é dividir a figura em dois retângulos e a segunda é dividir a 

figura em um quadrado e um retângulo. 

    Representem na malha quadriculada as duas opções de Fabiana. 
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Agora responda a pergunta abaixo: 

 

Qual é a área da figura desenhada por Fabiana?__________________________________________ 

 

 

2) Observe as figuras que Evelyn desenhou: 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

Qual das figuras que Evelyn desenhou possui maior área? _________________________________ 

Há figuras com mesma área e mesmo perímetro? Se houver, cite-as. _________________________ 

Há figuras com mesmo perímetro e áreas diferentes? Se houver, cite-as. ______________________ 

Na malha quadriculada que Evelyn desenhou os quadradinhos possuem lado de 3cm. Qual é o 

perímetro das figuras A, B e C? ______________________________________________________ 

Na malha quadriculada que Evelyn desenhou os quadradinhos possuem área de 9 cm². Qual é a área 

das figuras A, B e C? ______________________________________________________________ 

Evelyn resolveu pintar 4 quadradinhos da figura B. Qual é o valor da área pintada por Evelyn? ____ 

________________________________________________________________________________ 

                

 

 

A B C 
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       CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação às habilidades de “resolver situação-problema envolvendo o cálculo do 

perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas e resolver situação-problema 

envolvendo o cálculo da área de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas”. Estas 

questões servem como diagnóstico, para verificar aquilo que precisa ser retomado com alguns 

alunos ou com toda a turma.  

 

1. Veja, na malha quadriculada abaixo, a representação de uma parede que Laura revestiu com 

azulejos cinzas. 

 

 

 

 

 

 

Cada quadradinho dessa malha corresponde a 1 metro quadrado, qual é a medida da área cinza 

dessa parede? 

 

A) 15 metros quadrados. 

B) 16 metros quadrados. 

C) 26 metros quadrados. 

D) 35 metros quadrados. 

 

2. A parte destacada na malha quadriculada abaixo representa uma figura da bandeira da escola de 

João. Cada lado do quadradinho mede 1 metro. Quantos metros de fita serão necessários para 

contornar essa figura? 

 

 

 

 

 

A) 4 metros. 

B) 6 metros. 

C) 8 metros. 

D) 10 metros. 

-----
----- 
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3. Utilizando, como unidade de medida, o quadradinho do papel quadriculado, a área da palavra 

“PAZ” representada abaixo é igual a 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 18 quadradinhos. 

B) 31 quadradinhos. 

C) 45 quadradinhos. 

D) 50 quadradinhos. 

 

4. Marina usou um elástico para representar uma figura no quadro de preguinhos que a professora 

levou para a sala de aula. Veja o que ela fez. 

 

 

Observando que a medida entre dois preguinhos é de 1cm, qual é o perímetro da figura que Marina 

representou? 

A) 16 cm. 

B) 18 cm. 

C) 22 cm. 

D) 20 cm. 
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Programa de Intervenção Pedagógica 
MATEMÁTICA 

11ª LIÇÃO – Sistema de numeração decimal 

 

Eixo: 

Competência: 

Números e operações. 

Conhecer e utilizar números 

Habilidades: 

Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração 

decimal, tais como agrupamento e trocas na base 10 e princípio do 

valor posicional; 

Reconhecer a escrita, por extenso, dos numerais. 

Objetivos: 

Conhecer as características do sistema de numeração decimal; 

Formar grupos de dez em dez, identificando ordens e classes 

numéricas; 

Conhecer o princípio do valor posicional, percebendo a diferença de 

valor atribuída a um algarismo, de acordo com sua posição na escrita 

de um número; 

Compor e decompor números; 

Ler e escrever números por extenso. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
Sistema de numeração decimal. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, nessa lição, iremos trabalhar com duas habilidades, a saber: “reconhecer e utilizar 

características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamento e trocas na base 10 e 

princípio do valor posicional, e reconhecer a escrita, por extenso, dos numerais” as quais estão 

relacionadas à capacidade de “construir significados para os números, resolver problemas do 

cotidiano, usando linguagem matemática, e reconhecer padrões” da Matriz Curricular de 

Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

Essas habilidades são trabalhadas com os alunos desde os primeiros anos de escolaridade, uma vez 

que são extremamente importantes para a compreensão de todas as demais habilidades relacionadas 

ao eixo Número e Operações. Por tal relevância, sempre se farão presentes no ensino da matemática 

em todos os anos de escolaridade. 

Olá! 
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Para tanto, está lição tem como principal propósito, revisar com os alunos os conhecimentos 

inerentes a essas habilidades, apresentando-lhes situações que envolvam a contagem, a leitura e a 

escrita de números escritos por extenso, composição e decomposição de numerais, bem como, o 

reconhecimento do valor posicional dos algarismos em um dado número. 

 

         CONTEXTUALIZANDO 
 

Professor, para contextualizarmos as habilidades que serão desenvolvidas pelos alunos nessa lição, 

trazemos como sugestão, um pequeno texto informativo adaptado do site IBGE Teen - página 

virtual do IBGE - voltada para o público jovem.  Aproveite para divulgar aos alunos esse site, em 

que eles encontrarão informações estatísticas e geográficas sobre a população do município, do 

estado e do país em que residem, numa linguagem simples e direta.  

 

Observação: Caso a escola disponha de laboratório de informática, deixe a aula ainda mais 

interessante, oportunizando às crianças a leitura do texto em seu suporte original, dando a eles a 

oportunidade de navegar pelo site e descobrir a população de Minas Gerais, de outros estados, 

enfim, de pesquisar no site o que for de interesse da turma, o que com certeza, enriquecerá a aula. 

 

Antes da leitura do texto, propriamente dito, é extremamente importante, que você, professor, 

contextualize o mesmo com os alunos, verificando se eles possuem informações que contribuam 

para a compreensão do texto. Pergunte-lhes, por exemplo:  

 O texto que vamos ler foi retirado do site do IBGE, vocês sabem o que significa esta sigla? 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas);  

 Que informações vocês acham que podemos encontrar neste site?;  

 O texto que vamos ler irá falar sobre o número de habitantes do Brasil, vocês conseguem estimar 

quantos somos?;  

 Vocês conseguem estimar quantos somos em nosso estado? E em nosso município? 

 Onde a população é maior: no estado ou no município? Por quê?; 

Professor, faça outras perguntas que julgar necessárias para ativar o interesse da turma. 

A partir dessa discussão inicial, uma boa estratégia de leitura será convidar os alunos a lerem em 

voz alta, coletivamente, o texto. Contudo, caso queira e ache necessário, utilize também outras 

estratégias de leitura (silenciosa, compartilhada, leitura realizada em voz alta por apenas uma 

pessoa). 

xxxxxxx
xxxxxxx 
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Quer saber quantos somos? 
 

Quer saber quantos somos no Brasil? Acesse a estimativa populacional brasileira em tempo real 

no endereço http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html. Enquanto escrevíamos 

essa notícia no dia 31.01.2014 a população brasileira era de 202.062.117, mas o número aumenta 

a cada 18 segundos, em média.  

E você pode pesquisar também a população de cada estado brasileiro, além de outros indicadores 

como índice de envelhecimento; taxa de mortalidade infantil; expectativa de vida ao nascer; taxa 

de fecundidade, entre outros. 

Não deixe de visitar o nosso hotsite de população! 

Fonte: Texto adaptado do site http://teen.ibge.gov.br/noticias-teen,  

 

Após a leitura do texto, converse com os alunos, questionando-os: 

 Qual é o gênero do texto que acabamos de ler? 

 Quando foi escrita esta notícia? 

 Enquanto a notícia era escrita, no dia 31 de janeiro de 2014, qual era a população do Brasil? 

 Que outras informações o texto nos diz que podemos encontrar neste site? 

 Escreva, no caderno de vocês, a seguinte frase: “Em 31 de janeiro de 2014 a população brasileira 

era de 202.062.117”.  

Agora, leiam, em voz alta, esta frase.  

Escrevam novamente esta frase no caderno, registrando, por extenso, o número da população 

brasileira que acabamos de ler. 

 Além do número que representa a quantidade da população brasileira, há outros números 

presentes no texto? Circule-os. Qual é o primeiro número que aparece no texto? O que ele 

representa, ou seja, que informação ele nos dá? Qual outro número, à exceção do que representa 

a população brasileira, aparece no texto? O que ele representa, ou seja, que informação ele nos 

dá? (Converse um pouco com os alunos sobre a utilidade dos números em nossa vida). 

 

            TROCANDO IDEIAS 
 

Professor, nessa seção, retomaremos alguns conceitos que, provavelmente, já foram estudados nos 

anos anteriores do Ensino Fundamental, como dissemos na seção Palavras ao Professor. Partindo, 

então, deste pressuposto, nosso objetivo é verificar quais conhecimentos (conceitos e 

procedimentos) os alunos já consolidaram em relação às habilidades que são foco desta lição, 

realizando as intervenções que se fizerem necessárias. 

Sugerimos que você convide os alunos a escreverem, no caderno, os três números que eles 

circularam no texto (data, população, tempo). Faça o mesmo no quadro.  

  

http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html
http://teen.ibge.gov.br/noticias-teen
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31. 01. 2014  

202.062.117  

18 

 

Agora, convide os alunos a pensarem sobre o nosso SISTEMA DE NUMERAÇÃO, solicitando 

que eles procurem, em revistas ou jornais, pelos menos 4 diferentes números, como datas, número 

de telefones, valores, dentre outros e que os colem no caderno (solicite antecipadamente que os 

alunos levem revistas e jornais que possam ser cortados). 

Peça-lhes para que observem os números que eles colaram no caderno e reforce que esses números 

podem ter funções diferentes, mediante o contexto, ou seja, dar informações diferentes das que 

você, professor, registrou no quadro: o primeiro número refere-se a data, o segundo número a 

quantidade da população brasileira e o terceiro número ao tempo estimado de aumento da 

população. 

 

31. 01. 2014 (data) 

202.062.117 (quantidade da população) 

18 (tempo) 

 

Peça que os alunos façam, no caderno, o mesmo procedimento que você, dizendo o que representa 

cada número que eles colaram no caderno. 

Peça a eles para que observem os algarismos presentes na escrita destes números. Em seguida, diga-

lhes para que observem os números registrados no quadro e pergunte-lhes: Quantas vezes o 

algarismo 1 aparece nesta data?; Quantas vezes o algarismo 2 aprece na quantidade da população? 

(Faça-os perceberem que os algarismos podem se repetir dentro de um mesmo número). 

 

31. 01. 2014 (data) 

202.062.117 (quantidade da população) 

18 (tempo) 

 

Diga aos alunos que, em nosso SISTEMA DE NUMERAÇÃO, existem 10 algarismos que quando 

combinados uns com os outros, podem compor infinitos números, como os registrados no quadro e 

nos respectivos cadernos. Esses ALGARISMOS são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Em seguida, questione os alunos: Vocês sabiam que nosso SISTEMA DE NUMERAÇÃO É 

DECIMAL. Alguém sabe explicar por quê?  

Explique aos alunos que o nosso SISTEMA É DECIMAL porque a contagem é feita por 

agrupamentos feitos de dez em dez. Quando se escreve um número o último algarismo (da esquerda 
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para a direita) representa as unidades, os demais as dezenas, centenas, etc. Observem o número que 

representa o ano em que estamos: 

                              2 0 1 4 

 

 

Se necessário, para melhor assimilação dos alunos em relação ao conceito de SISTEMA DE 

NUMERAÇÃO DECIMAL, peça a eles que realizem atividades que demandem a contagem por 

agrupamentos, utilizando materiais concretos, como o material dourado ou, na falta dele, sementes, 

palitos, tampinhas, etc.  

Para realização desse tipo de atividade, você pode organizar a turma em grupos e cada grupo deverá 

ter 3 caixas de sapato e 150 unidades de palitos, por exemplo. Entregue aos alunos 3 fichas com as 

letras U, D e C que representam respectivamente, unidade, dezena e centena, para que eles afixem 

nas caixas. Disponibilize, também, gominhas elásticas para os alunos fazerem os agrupamentos. 

Explique aos alunos que, na caixa de unidades, o número máximo de palitos é 9, e que, quando 

temos um agrupamento de 10 palitos, ele passa a representar 1 dezena e, da mesma forma, na caixa 

das dezenas só podemos ter 9 agrupamentos de 10 palitos, e que quando temos 10 agrupamentos de 

10 palitos ele passa a representar 1 centena e assim por diante. (Dê essa explicação, fazendo 

demonstração para os alunos, utilizando uma das caixas ou desenhando no quadro).  

Peça, então, que os alunos agrupem os palitos que receberam em arranjos de 10 e, em seguida, peça 

que representem alguns números, como, por exemplo: 95, 108, 123, 33, 17, etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, questione os alunos: Vocês sabiam que nosso SISTEMA DE NUMERAÇÃO também é 

POSICIONAL? Alguém sabe explicar por quê?  

Explique aos alunos que nosso SISTEMA É POSICIONAL, porque o valor dos algarismos 

depende da posição que eles ocupam na escrita do número. Exemplifique, questionando-os a 

respeito dos números 18 e 81: 

 Qual o valor do algarismo 8 em 18? 

U D C UM 

UNIDADE 

DEZENA 

CENTENA 

UNIDADE DE MILHAR 

U D C 
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 Qual o valor do algarismo 8 em 81? 

 Quais algarismos foram utilizados na escrita desses números?  

 Podemos dizer que esses números são iguais? 

Instigue-os a perceberem que, apesar dos números serem representados pelos mesmos algarismos  

(1 e 8), são diferentes porque ocupam ordens diferentes – No número 18 o algarismo 8 ocupa a 

ordem das unidades, portanto seu valor é 8, já no número 81, o  algarismo 8 ocupa a ordem das 

dezenas, portanto seu valor é 80. A mesma análise serve para as posições que o número 1 ocupa nos 

dois números. 

Ressalte que todos os números que escrevemos podem ser representados por algarismos, como 

acabamos de fazer, e podem também serem escritos por extenso – dezoito e oitenta e um. 

Aproveite a oportunidade para conversar com os alunos em quais situações é importante o registro 

do número por extenso (recibos, cheques, contratos que envolvem dinheiro, etc.). 

Após toda discussão, construa coletivamente um cartaz, pedindo aos alunos que falem com suas 

palavras o que entenderam sobre as características do nosso SISTEMA DE NUMERAÇÃO 

DECIMAL. 

 

ESTUDANDO AS ORDENS E AS CLASSES  

Explique aos alunos que, para organizar e facilitar a leitura dos números, foram criadas as 

terminologias ORDENS e CLASSES. Desenhe o quadro abaixo no quadro e peça que os alunos o 

observem: 

 

CLASSE DOS MILHÕES CLASSE DOS MILHARES 
CLASSE DAS UNIDADES 

SIMPLES 

9ª ordem 8ª ordem 7ª ordem 6ª ordem 5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem 

Centena Dezena Unidade Centena Dezena Unidade Centena Dezena Unidade 

 

Mostre-os que cada classe é composta por 3 ordens, denominadas UNIDADE, DEZENA E 

CENTENA. Da classe das unidades simples à classe dos milhões as ordens apresentam posições 

diferentes, ou seja, vai da 1ᵃ a 9ᵃ ordem, assim: 

 

A 1ᵃ ordem recebe valor de até 9 unidades, pois 10 unidades valem 1 dezena (faça com os alunos 

as leituras das demais ordens, pedindo que eles completem as lacunas): 

A 2ᵃ ordem recebe valor de até 9 dezenas, pois 10 _______________ valem 1 

_____________________; 

A 3ᵃ ordem recebe valor de até 9 centenas, pois 10 ______________________  valem 1 

_____________________;  
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A 4ᵃ ordem recebe valor de até 9 unidades de milhares, pois 10 unidades de milhares valem 1 

dezena de milhar; 

A 5ᵃ ordem recebe valor de até 9 dezenas de milhares, pois 10 _______________ valem 1 

______________________; 

A 6ᵃ ordem recebe o valor de até 9 centenas de milhares, pois 10 ____________________ valem 1 

______________________; 

A 7ᵃ ordem recebe o valor de até 9 unidades de milhões, pois 10 unidades de milhões valem 1 

dezena de milhões; 

A 8ᵃ ordem recebe o valor de até 9 dezenas de milhões, pois 10 _____________________ valem 1 

____________________e; 

A 9ᵃ ordem recebe o valor de até 9 _____________________. 

 

Vejamos o número aproximado de habitantes no Brasil no dia 31 de janeiro de 2014: 

 

202.062.117 – DUZENTOS E DOIS MILHÕES, SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E 

DEZESSETE. 

 

Vamos representá-lo na tabela abaixo: 

  

CLASSE DOS MILHÕES CLASSE DOS MILHARES 
CLASSE DAS UNIDADES 

SIMPLES 

9ª ordem 8ª ordem 7ª ordem 6ª ordem 5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem 

Centena Dezena Unidade Centena Dezena Unidade Centena Dezena Unidade 

2 0 2 0 6 2 1 1 7 
 

Questione os alunos: 

 Quantas ordens tem esse número? __________________________________________________ 

 Quantas classes? _______________________________________________________________ 

 Quais os algarismos que compõem esse número? ______________________________________ 

 Há algum algarismo que se repete? Se sim, quais? ____________________________________ 

 Qual o valor do algarismo 2 quando ele está na 4ª ordem? _______________________________ 

 Qual o valor do algarismo 2 quando ele está na 7ª ordem? _______________________________ 

 Qual o valor do algarismo 1 quando ele está na 2ª ordem? _______________________________ 

 

Observem agora o número 2.014 (exemplifique na mesma tabela, utilizando cor diferente). 
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CLASSE DOS MILHÕES CLASSE DOS MILHARES 
CLASSE DAS UNIDADES 

SIMPLES 

9ª ordem 8ª ordem 7ª ordem 6ª ordem 5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem 

Centena Dezena Unidade Centena Dezena Unidade Centena Dezena Unidade 

2 0 2 0 6 2 1 1 7 

     2 0 1 4 
 

Questione os alunos: 

 Quantas ordens tem esse número? __________________________________________________ 

 Quantas classes? _______________________________________________________________ 

 Quais os algarismos que compõem esse número? ______________________________________ 

 Há algum algarismo que se repete? Se sim, quais? ____________________________________ 

 Qual o valor do algarismo 4 quando ele está na 1ª ordem? _______________________________ 

 Vamos escrever este número por extenso? ___________________________________________ 

Professor, você poderá ainda, solicitar que os alunos façam outras análises a partir dos números que 

eles colaram no caderno. Para realização das análises de outros números eles poderão responder as 

quatro primeiras perguntas feitas anteriormente. No momento da correção, peça a alguns alunos 

para irem ao quadro e representar um dos números que ele colou no caderno, respondendo pelo 

menos uma das quatro perguntas, cuja resposta deverá ser validada pela turma. 

 

ESTUDANDO COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DE NÚMEROS 

Podemos compor e decompor os numerais de diferentes formas. Vejamos algumas possibilidades 

para decompor os números 31 e 117: 

31 = 3 dezenas e 1 unidade ou 30 + 1 

31 = 31 unidades 

117 = 1 centena, 1 dezena e 7 unidades ou 100 + 10 + 7 

117 = 11 dezenas e 7 unidades ou 110 + 7 

117 = 117 unidades 

Pergunte aos alunos: Vocês conseguem pensar em mais alguma possibilidade? 

Como na atividade anterior, peça que os alunos decomponham outros números, como, por exemplo, 

os que eles colaram no caderno, utilizando a mesma estratégia de correção. 

 

Professor, você poderá lançar mão de diferentes desafios e buscar recursos como o material 

dourado, ábaco e QP (Quadro Posicional). 
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           EXERCITANDO O CONHECIMENTO 

 

Atividade 1: Organizem a sala em grupos. Cada grupo deverá receber um copo com sementes de 

milho ou outra semente e vários saquinhos pequenos. Peça que os alunos estimem o número de 

sementes que o copo possui e anotem no quadro abaixo. 

Cada grupo deverá organizar as sementes, tendo como referência a base dez, ou seja, cada saquinho 

deverá ter 10 unidades (1 dezena) de sementes.  

Em seguida, a cada 10 saquinhos, os alunos deverão juntá-los (amarrando-os), formando, assim, 1 

centena. A partir dos agrupamentos feitos, os grupos deverão responder ao quadro abaixo: 

 

Quantidade de sementes estimada pelo grupo:  

Quantas unidades de sementes havia no copo?  

A estimativa que o grupo fez se aproximou do número real de sementes?  

Quantas dezenas foram montadas?  

No copo, havia mais de uma centena de sementes? Se sim, quantas?  

O grupo deverá fazer um breve relato da estratégia utilizada para fazer a contagem das sementes: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2: Organize os alunos em dupla. Inicialmente, os alunos irão responder aos desafios 

descritos no quadro abaixo, individualmente, e, após todos terem terminado, o professor dará um 

tempo para que as respostas sejam socializadas entre as duplas a fim de que eles comparem as 

respostas. No momento da correção, o professor deverá escrever, no quadro, as respostas dadas por 

alguns alunos, pedindo a contribuição da turma para a validação das mesmas. 

1 

6 
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DESAFIOS RESPOSTAS 

Escrever o maior número possível com os algarismos 3, 5, 

7, 4 e 0. 

 

Escrever o maior número possível com os algarismos 3, 5, 

7, 4 e 0, sendo que o algarismo 7 estará ocupando a ordem 

das centenas da classe de unidades simples. 

 

Escrever por extenso o número 1008.  

 

Escreva o número sessenta e cinco milhões, cento e três 

mil, quatrocentos e noventa e quatro, utilizando algarismos. 

 

Qual o valor posicional do algarismo 7 no número 35704? 

 

Quantas centenas possui o número 820? 

 

Qual o maior número que tem seis ordens? 

 

Que número é este? 

8 dezenas de milhar + 2 unidades de milhar + 3 centenas + 

1 dezena + 9 unidades 

 

Qual algarismo representa a unidade de milhar no número 

95.617.362? 

 

 

Atividade 3: Solicite aos alunos que pesquisem gêneros textuais que utilizam os números escritos 

por extenso, justificando a importância de escrevê-los corretamente. 

Oportunize um momento para que os alunos apresentem a pesquisa realizada. 

 

 

Atividade 4: Construa, em um cartaz, o quadro a seguir.  
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Organize a turma em grupos e os entregue várias fichas móveis com os algarismos de 0 a 9.  

Diga-lhes para que fiquem atentos ao comando e, em seguida, escreva um número no quadro, por 

exemplo, 54.699. Peça que os grupos analisem o número.  

Solicite que um representante do grupo 1 se levante e cole no cartaz o algarismo que deverá ocupar 

a ordem das centenas simples. Peça que a turma valide o algarismo colado e a posição ocupada. 

Faça questionamentos como: qual é o valor deste algarismo quando ele ocupa essa ordem? 

Solicite a participação de todos os grupos, variando a ordem e a classe a ser preenchida. Não deixe 

de pedir a validação da turma para cada resposta dos grupos. 

Ao terminarem de representar o número, questione quantas classes e quantas ordens ele tem. 

Repita a atividade com outros números e compare-os quanto às ordens e classes, assim como, os 

valores posicionais dos algarismos e mesmo qual o número maior e o menor. 

Observação: O cartaz deverá ficar afixado na parede, de fácil acesso aos alunos para que, sempre 

que necessário, eles possam manipulá-lo e completá-lo com os algarismos móveis. 

 

       CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “reconhecer e utilizar características do sistema de numeração 

decimal, tais como agrupamento e trocas na base 10 e princípio do valor posicional e reconhecer a 

escrita, por extenso, dos numerais”. Estas questões servem como diagnóstico, para verificar aquilo 

que precisa ser retomado com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

1. Uma cidade tem 76 105 habitantes. O algarismo 7 ocupa nesse número a ordem da 

 

A) centena de milhar. 

B) dezena de milhar. 

C) centena simples. 

D) dezena simples. 

CLASSE DOS MILHÕES CLASSE DOS MILHARES 
CLASSE DAS UNIDADES 

SIMPLES 

9ª ordem 8ª ordem 7ª ordem 6ª ordem 5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem 

Centena Dezena Unidade Centena Dezena Unidade Centena Dezena Unidade 

         

         

         

         

-----
----- 
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2.  No número 784 321 qual é o algarismo que ocupa a ordem das unidades de milhares? 

 

A) 1 

B) 3 

C) 4 

D) 8 

 

 

3. No número 12 535, quantas unidades o algarismo 2 representa? 

 

A) 2 000 

B) 200 

C) 20 

D) 2 

 

 

4. Veja o número que está no quadro abaixo. 

 

56 748 320 

 

Nesse número, qual é a ordem ocupada pelo algarismo 4? 

 

A) Centena. 

B) Unidade de milhar. 

C) Dezena de milhar. 

D) Centena de milhar. 

 

 

5.  Ricardo precisa escrever um algarismo formado por quatro números diferentes. Qual é o maior 

número que ele pode escrever com os algarismos 1, 2, 3 e 4 sem repeti-los? 

 

A) 4 123 

B) 4 231 

C) 4 312 

D) 4 321 
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6.  O professor de Matemática escreveu por extenso, no quadro, o número abaixo: 

 

 

35 780 

 

 

Como ele escreveu esse número por extenso? 

 

A) Três mil quinhentos e setenta e oito. 

B) Trinta e sete mil setecentos e oitenta. 

C) Trinta e cinco mil setecentos e oitenta. 

D) Trezentos e cinquenta e sete e oitenta. 

 

 

7.  O recorde de público em um estádio de futebol no Brasil foi de 199 854 pessoas. Esse número 

corresponde a 

 

A) cento e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro. 

B) cento e noventa mil, oitocentos e cinquenta e quatro. 

C) dezenove mil, oitocentos e cinquenta e quatro. 

D) um milhão novecentos e noventa e oito mil e cinquenta e quatro. 
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Programa de Intervenção Pedagógica 
MATEMÁTICA 

12ª LIÇÃO – Números naturais: Adição e subtração  

 

Eixo: 

Competência: 

Números e operações. 

Realizar e aplicar operações 

Habilidades: 

Resolver situação-problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da adição; 

Resolver situação-problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da subtração. 

Objetivos: 

Compreender as diferentes ideias da adição: juntar e acrescentar; 

Compreender as diferentes ideias da subtração: subtrativa, aditiva e 

comparativa; 

Resolver situação-problema envolvendo os diferentes significados da 

adição; 

Resolver situação-problema envolvendo os diferentes significados da 

subtração.  

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
 Adição e subtração. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 

 

Professor, nessa lição, iremos trabalhar com duas habilidades, a saber: “resolver situação-problema 

com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição e resolver situação-

problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da subtração” as quais estão 

relacionadas à capacidade de “construir significados para os números, resolver problemas do 

cotidiano, usando linguagem matemática, e reconhecer padrões” da Matriz Curricular de 

Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

Os conhecimentos matemáticos adição e subtração que são objetos de estudo desta lição, são 

conhecimentos que acreditamos que já foram trabalhados nos anos anteriores do Ensino 

Fundamental, sendo assim, faremos apenas uma rápida revisão, destacando as ideias que são 

contempladas em cada uma dessas operações. 

Olá! 
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Trabalhar com a compreensão da situação-problema é essencial para a alfabetização e letramento 

matemático. Interpretando de forma correta a situação apresentada, os alunos tornam-se capazes de 

escolher procedimentos de resolução adequados. 

Então, ao trabalhar com essas habilidades, um dos objetivos é a exploração dos enunciados e a 

vivência de situações-problema apresentadas, a fim de que, os alunos possam descobrir o cálculo a 

ser feito e utilizar dos conhecimentos matemáticos para resolvê-lo. 

Apesar de concentrarmos, nessa lição, várias situações-problema, sugerimos que essas sejam uma 

constante nas aulas de matemática, que sejam oferecidos aos alunos poucos problemas por vez, mas 

com muita frequência, envolvendo não somente a adição e subtração, como também as demais 

operações – multiplicação e divisão – tanto com os números naturais quanto com os decimais. 

Orientamos que o livro didático oferece bons exemplos de situações-problema que podem e devem 

ser utilizados, tendo sempre, como foco, a mediação do professor, objetivando que os alunos 

interpretem o que está sendo solicitado e escolham os procedimentos a serem adotados para se 

chegar à solução dos problemas. Incentive sempre os alunos a reverem o raciocínio utilizado, 

descrevendo-o, e pensando em alternativas, testando as soluções encontradas e a não terem medo do 

erro.  

Deixe os alunos perceberem que constantemente nos deparamos com situações problemas em nossa 

vida cotidiana, então, sempre que possível, proponha essas discussões para a sala de aula partindo 

de exemplos simples, como: “Se temos 30 alunos matriculados e apenas 23 presentes, quantos 

alunos faltaram hoje?”. 

Por fim, sugerimos que seja elaborada uma coletânea de problemas matemáticos que poderá ser 

construída com a colaboração dos próprios alunos. A coletânea deve conter desafios, problemas 

curiosos, fáceis e difíceis, com textos e contextos que motivem a criança a solucioná-los 

envolvendo as operações de adição e subtração. Você poderá combinar com os alunos um momento 

da rotina semanal que será dedicado à resolução destes problemas e a socialização das estratégias de 

resolução. Outra sugestão é oferecê-los, aos poucos, como lição de casa. 

 

        CONTEXTUALIZANDO 
 

Professor, nesta seção, como nas anteriores, iremos apresentar um texto para contextualizar a lição a 

ser estudada. O texto permite uma exploração interdisciplinar com Geografia, Artes, História. Pode 

ser explorada, por exemplo, a região Sudeste do Brasil onde há uma maior concentração de 

cinemas. A partir de pesquisas, os alunos poderão refletir sobre o papel do cinema na cultura 

brasileira, e poderão também, juntamente com o professor, selecionar um filme para ser assistido e 

comentado pela turma. 

xxxxxxx
xxxxxxx 
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Podem ser feitos questionamentos sobre o conhecimento que os alunos possuem sobre o espaço 

Cinema, sobre a tecnologia 3D, e sobre filmes que foram sucesso e a que eles já assistiram. 

Inicie a aula convidando os alunos a lerem o texto. Solicite que eles façam, primeiramente, uma 

leitura silenciosa, com atenção aos números a serem lidos. Após a leitura individual, pergunte qual 

aluno se disponibiliza a fazer a leitura oral para a turma. Incentive a participação e a escuta atenta 

dos demais alunos. 

 

 

Quarta-feira, 22 de dezembro de 2010. 

 

Brasil possui 2.200 salas de cinema, sendo 258 delas em 3D 

Números animadores são revelados e criam otimismo na indústria. 

Arthur Yoffe - twitter.com/rapadura 

 

O circuito exibidor brasileiro cresceu e chegou a 2.238 salas de cinema. Para efeito de raciocínio, 

em 1997 o Brasil tinha um pouco mais de mil salas. Apesar do número otimista, não custa 

lembrar que em 1975 existiam 3500 sala no país. Devido à crise no mercado nos anos 80 e 90 

muitos cinemas fecharam. Na América Norte já passam de 24.000 salas. 

Porém, apenas poucos dos municípios brasileiros possuem salas de cinema. A distribuição dessas 

salas de projeção também é desigual: a maioria está concentrada na região Sudeste, segundo 

dados divulgados esta semana pelo Ministério da Cultura. Entre os Estados em termos absolutos, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais concentram o maior número de cinemas do país. 

Fonte: Texto adaptado do site http://cinemacomrapadura.com.br/noticias/184244/brasil-possui-22-mil-salas-de-cinema-

sendo-258-delas-em-3d/ 

 

Após a leitura do texto converse com os alunos: 

 Qual o nome do gênero do texto que acabamos de ler? 

 De onde foi retirado este texto? 

 Qual o título da notícia? 

 O número de cinemas que aparece no título da notícia é o mesmo que aparece no texto da 

notícia? Por que vocês imaginam que esse número é diferente? 

 Qual região do Brasil possui o maior número de cinemas? 

 Quantos cinemas tinham no Brasil até a data da notícia? 

Pergunte aos alunos se eles já foram ao cinema. Caso as crianças já tenham vivenciado esta 

experiência, deixe-os comentarem sobre o(s) filme(s) que eles já viram no cinema ou que gostariam 

de ter visto. Deixe-os comentar também sobre o espaço do cinema, como ele é organizado, 

iluminado, etc. 

http://twitter.com/rapadura
http://cinemacomrapadura.com.br/noticias/184244/brasil-possui-22-mil-salas-de-cinema-sendo-258-delas-em-3d/
http://cinemacomrapadura.com.br/noticias/184244/brasil-possui-22-mil-salas-de-cinema-sendo-258-delas-em-3d/
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Professor, incentive os alunos a compararem os números que aparecem no texto da seção, 

contextualizando, com perguntas como: 

 Em 2010 tínhamos no Brasil 2238, em 1997 tínhamos 1000 salas? Quantas salas existiam a mais 

em 2010? Como vocês descobriram? 

 Segundo a notícia, em 1975 existiam no Brasil 3500 salas de cinema. Em 2010 existiam 2.238 

salas. Quantas salas de cinema faltavam para chegar ao número que tínhamos em 1975? 

 

         TROCANDO IDEIAS  
 

Professor, converse com os alunos sobre as operações que eles utilizaram para responder às 

questões propostas na seção contextualizando. Diga-lhes que nesta lição iremos revisar as operações 

de adição e subtração. 

Para relembrar as ideias que envolvem as operações da adição e da subtração, sugerimos a seguinte 

situação: 

Gabriel, um rapaz apaixonado por cinema, é um colecionador de filmes de ação. Ele começou sua 

coleção preferida, quando ainda era bem novo. Ele compra apenas filmes originais e sempre 

convida seus amigos para uma sessão pipoca em sua casa. Sua paixão por filmes é tão grande que 

muitos, seguindo seu exemplo, também, resolvem montar uma videoteca particular. 

 

PENSANDO NAS IDEIAS DA ADIÇÃO: 

 

ACRESCENTAR 

Vejamos o exemplo: 

No mês de fevereiro Gabriel tinha 132 filmes. Em abril, ele foi a uma liquidação e comprou 30 

filmes. Quantos filmes Gabriel tem em sua coleção, após esta compra? 

Peça os alunos que interpretem a informação e converse com eles sobre a ideia presente na situação. 

Gabriel tinha 132 filmes na coleção que foi acrescida de mais 30 filmes, após a compra em uma 

liquidação. 

 

JUNTAR 

Vejamos o exemplo: 

Sabendo que Gabriel possui uma coleção de 162 filmes de ação em DVD e seu melhor amigo, o 

Lucas, que iniciou sua coleção recentemente, possui 54 filmes.  Quantos filmes eles possuem 

juntos? 

Leia com os alunos o problema, peça-lhes que interpretem a informação. Converse com eles sobre a 

ideia presente na situação que se refere a juntar quantidades: 

Gabriel tinha 162 filmes na coleção e Lucas 30. Juntos eles terão 192 filmes. 
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PENSANDO NAS IDEIAS DA SUBTRAÇÃO: 

 

RETIRAR  

Vejamos o exemplo:  

Gabriel, aquele garoto que é apaixonado por cinema, ao organizar sua coleção de 162 filmes 

percebeu que 15 títulos estavam repetidos e que estes foram doados para a videoteca da escola. 

Com quantos filmes Gabriel ficou em sua coleção após a doação? 

Faça os alunos interpretarem a situação e perceberem que da quantidade total de filmes foram 

retirados uma determinada quantidade. 

 

COMPARAR 

Vejamos o exemplo: 

Após ter doado 15 filmes a Videoteca de sua escola, Gabriel teve sua coleção reduzida para 147 

filmes de ação em DVD. Mesmo assim, ele tem uma quantidade grande de filmes a mais que seus 

colegas. Sabendo que Lucas tem 54 filmes, quantos filmes Gabriel têm a mais que Lucas?  

A ideia presente nesta situação é a ideia de comparação. Precisamos comparar que tem mais com 

que tem menos para sabermos a diferença entre as quantidades. 

 

ADITIVA 

Para Lucas ter uma coleção com a mesma quantidade de filmes que Gabriel, quantos filmes ele 

precisa ter a mais? 

A ideia para resolução deste problema está em adicionar quantidades para se chegar à quantidade 

maior, ou seja, têm-se 54 unidades, quantos faltam para chegar a 147 unidades. 

Professor, o importante é que o aluno perceba que, apesar de utilizarmos a mesma operação para a 

resolução, a ideia presente em cada uma das situações-problema é diferente. Ao perceber a ideia 

envolvida no problema, o aluno interpreta de forma mais eficiente e encontra procedimentos de 

resolução adequados. 

É importante, que os alunos apresentem suas ideias e estratégias de soluções, que podem ser 

variadas como a contagem, o cálculo mental, ou o uso dos algoritmos. Neste momento a ênfase 

maior deve ser dada à interpretação e à análise dos problemas, assim como, aos procedimentos que 

podem levar à sua solução e à revisão. 

 

         EXERCITANDO O CONHECIMENTO 
 

Atividade 1: Números no cinema 

Professor, solicite aos alunos que façam a atividade em dupla. 

Leia com os alunos a seguinte situação problema: 

1 

6 
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No Cinema Central, há 150 poltronas para o público. Quantas foram ocupadas e quantas ficaram 

vazias na última sessão de cada dia da semana? 

Vamos preencher o quadro a seguir com as informações faltosas? 

 

ÚLTIMA SESSÃO POLTRONAS OCUPADAS POLTRONAS VAZIAS 

DOMINGO 95  

SEGUNDA-FEIRA 37  

TERÇA-FEIRA  104 

QUARTA-FEIRA 131  

QUINTA-FEIRA 83  

SEXTA-FEIRA  29 

SÁBADO  8 

 

Explore com eles a situação-problema, converse sobre a importância de ler atentamente o que se 

está pedindo. No caso deste problema, ajude a turma a entender a disposição dos números no 

quadro, antes do cálculo, pois a leitura pode influenciar no entendimento. Faça questões como: Se a 

sala tem 150 lugares, a soma das cadeiras disponíveis pode ser maior do que esse número? 

Peça que os alunos anotem como chegaram aos resultados e socializem quais operações eles 

realizaram para solucionar a situação proposta. 

Problemas como esses colocam, diante dos estudantes, a possibilidade de utilizarem estratégias 

variadas do campo aditivo. Alguns alunos podem resolver, usando a adição, completando com a 

quantidade necessária para chegar ao resultado, outros também, podem pensar na utilização da 

subtração como uma forma de elucidar o desafio. Cabe a você, organizar uma discussão em torno 

dessas formas de resolução - nenhuma está equivocada - e depois proponha outros problemas como 

esses para verificar se seus alunos fazem uso de diferentes estratégias. 

 

Fonte: Atividade adaptada de: http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/sessao-cinema-x-

poltronas-ocupadas-y-poltronas-vazias-500456.shtml 

 

Atividade 2: Formulando situações-problema 

Divida a turma em cinco grupos, entregue para cada grupo a tarefa de elaborar uma situação-

problema, a partir dos resultados estipulados para cada grupo: 

 

 

 

 

http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/sessao-cinema-x-poltronas-ocupadas-y-poltronas-vazias-500456.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/sessao-cinema-x-poltronas-ocupadas-y-poltronas-vazias-500456.shtml
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Grupo Operação Ideia 
Resultado esperado para a 

situação- problema 

1 Adição Acrescentar 2560 

2 Adição Juntar R$ 100,00 

3 Subtração Retirar 365 

4 Subtração Comparar 1234 

5 Subtração Aditiva 48 

 

Estimule os grupos a utilizarem a criatividade na formulação da situação- problema, nomeando os 

personagens e propondo situações compatíveis com os resultados esperados. 

Após a elaboração da situação-problema, proponha a troca das situações elaboradas entre os grupos 

e peça que eles resolvam, anotando a estratégia utilizada para a resolução.  

Proponha uma correção coletiva, fazendo os grupos perceberem se o problema apresentado trazia 

todas as informações necessárias para a sua resolução. Nesse momento, seja o escriba da turma e 

escreva no quadro os problemas elaborados pelos grupos. Peça a contribuição dos alunos na revisão 

e reescrita de cada problema proposto. Ao final da correção, peça que todos copiem os problemas 

no caderno e os resolvam. 

Professor, se achar necessário, exemplifique a atividade com os alunos, antes da execução da 

mesma pelos grupos. Você, também, poderá utilizar outros valores para os resultados esperados. 

 

Atividade 3:  Elaborando perguntas para uma situação-problema 

Distribua para os grupos a seguinte situação. 

A diretora da Escola “Criança Feliz” fez uma compra de materiais escolares, para completar o 

estoque da escola que estava apenas com 231 unidades de lápis preto, 78 borrachas e 32 cartolinas 

azuis. Veja abaixo a lista de compras da diretora. 

 

1000 lápis de escrever 

600 canetas sendo 250 pretas e o restante azuis 

500 borrachas 

100 folhas de cartolina, sendo 20 amarelas, 30 verdes e o restante azuis. 

30 tubos de cola. 

  

Cada grupo deverá ler essas informações e formular perguntas que envolvam a adição e subtração. 

Logo em seguida, deverá respondê-las, utilizando as operações correspondentes. 
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Cada grupo deverá socializar para a turma as perguntas formuladas. Nesse momento, é de 

fundamental importância o papel do professor como mediador, garantindo que todos ouçam e 

validem as perguntas formuladas pelos grupos. 

Professor, se os alunos formularem perguntas muito simples, instigue-os a pensar, a comparar 

quantidades que havia no estoque, com quantidades compradas, a somar as unidades de objetos 

escolares comprados, entre outros. 

 

Atividade 4: Resolvendo situações-problema 

Professor, proponha que os alunos resolvam as situações-problema, individualmente, e anotem 

como chegaram à solução:  

Fabiana adora viajar para o sítio do Tio João que fica em Ipanema, Minas Gerais. No sítio há 

criação de aves, vacas e muitas frutas e verduras. 

 

No galinheiro do sítio há 39 galinhas e 14 patos. Quantas aves há no galinheiro? 

________________________________________________________________________________  

No pomar foram colhidos 117 figos para fazer um doce. Destes, 39 estavam muito maduros e não 

foram utilizados. Quantos figos foram utilizados? 

________________________________________________________________________________ 

O caseiro ordenha as vacas todos os dias. De manhã elas produzem 240 litros de leite e a tarde 80. 

Quantos litros de leite são produzidos por dia? 

 _______________________________________________________________________________ 

Qual a diferença entre a produção de leite do período da manhã para o período da tarde? 

________________________________________________________________________________ 

Em dois dias qual será a produção de leite? 

________________________________________________________________________________ 

Na horta foram semeadas 215 sementes de alface e 390 sementes de almeirão. Se todas as sementes 

germinarem quantos pés de verdura nascerão? 

________________________________________________________________________________ 

Quantas sementes de alface, tio João precisará semear a mais para igualar ao número de sementes 

de almeirão semeadas? 

________________________________________________________________________________ 

Para fazer uma conserva, Fabiana ajudou a colher 500 pimentas-biquinho em um dia e 339 em outro 

dia. Quantas pimentas foram colhidas? 

________________________________________________________________________________ 
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         CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação às habilidades de “resolver situação-problema com números naturais, 

envolvendo diferentes significados da adição e resolver situação-problema com números naturais, 

envolvendo diferentes significados da subtração”. Estas questões servem como diagnóstico, para 

verificar aquilo que precisa ser retomado com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

 1. A soma das idades de Sônia e Júlia é 16 anos. Soia é 4 anos mais velha que Júlia. Qual a idade 

de Sônia? 

 

A) 10 

B) 12 

C) 16 

D) 20 

 

 

2. Dois amigos colecionam bolas de gude. João tem 17 bolinhas, e Paulo tem 25. Quantas bolas de 

gude os dois têm juntos? 

 

A) 17 

B) 25 

C) 32 

D) 42 

 

 

3. Num campeonato de basquete, o time de Lucas fez 125 pontos na primeira etapa, 137 na segunda 

etapa e 170 pontos na terceira etapa. Quantos pontos esse time fez ao todo? 

 

A) 295 

B) 262 

C) 307 

D) 432 

 

 

 

 

 

-----
----- 
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Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

13ª LIÇÃO – Multiplicação e divisão 
 

 

Eixo: 

Competência: 

Números e operações. 

Realizar e aplicar operações. 

Habilidades: 

Resolver situação-problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da multiplicação; 

Resolver situação-problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da divisão. 

Objetivos: 

Compreender as diferentes ideias da multiplicação: adições repetidas 

ou adição abreviada de parcelas iguais, proporcionalidade, 

combinatória e configuração retangular; 

Compreender as diferentes ideias da divisão: repartir e medir; 

Resolver situação-problema envolvendo os diferentes significados da 

multiplicação; 

Resolver situação-problema envolvendo os diferentes significados da 

divisão. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
Multiplicação e Divisão. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, nessa lição iremos trabalhar com duas habilidades, a saber: “resolver situação-problema 

com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação e resolver situação-

problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da divisão” as quais estão 

relacionadas à capacidade de “construir significados para os números, resolver problemas do 

cotidiano, usando linguagem matemática, e reconhecer padrões” da Matriz Curricular de 

Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

Para que os alunos desenvolvam as habilidades supracitadas é importante que compreendam os 

diferentes significados da multiplicação e da divisão, ou seja, as ideias que estão por trás dessas 

operações: adições repetidas ou adição abreviada de parcelas iguais, proporcionalidade, 

combinatória, configuração retangular, repartir e medir.  

Olá! 
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De acordo com Souza (2008), para a compreensão verdadeira e significativa dos processos 

envolvidos nas operações básicas da matemática, neste caso a multiplicação e divisão, é necessário 

que o professor não só permita que seus alunos conheçam e tenham acesso às diversas formas de 

cálculo, como também, os incentive a criar suas próprias estratégias, e que os ensinem a usá-las em 

situações diferentes, dependendo da necessidade que se tem.  

Sendo assim, é extremamente importante que a escola propicie momentos para que os alunos criem, 

pesquisem e troquem experiências de estratégias de cálculo e de resolução de problemas 

matemáticos, incentivando-os a utilizar os conhecimentos que já possuem, estabelecendo relações a 

respeito das operações. Constitui-se então, uma forma de valorizar a própria participação no 

processo de construção e reconstrução do conhecimento, desenvolvendo, assim, maior autonomia e 

confiança das crianças. 

 

        CONTEXTUALIZANDO 
 

Professor, para o trabalho com esta lição, sugerimos o gênero textual sinopse de uma peça teatral 

que consiste em um resumo/um relato breve em que são apresentados o tema, as personagens e a 

forma como eles se relacionam na história, tendo como finalidade convencer as pessoas a assistirem 

à peça teatral. Nos folhetins em que são apresentadas as sinopses, comumente encontramos outras 

informações que também são importantes para que as pessoas decidam se será possível assistir à 

peça teatral. São elas: o(s) dia(s) em que a peça teatral irá acontecer, o(s) horário(s), o(s) local(is) e 

o(s) valor(es) por pessoa.  

Nesse sentido, você poderá interdisciplinar este trabalho com Língua Portuguesa, para proporcionar 

aos alunos o desenvolvimento das habilidades leitura, compreensão textual e oralidade. 

 

OBSERVAÇÃO: Se possível, proporcione aos alunos a experiência de assistir a uma peça teatral 

na cidade ou na própria escola, aproveite a oportunidade para os alunos vivenciarem todas as 

etapas que envolvem essa experiência social – a escolha da peça (sinopse, horário, dia, local, 

valor), a compra do ingresso (se for na escola, simule com os alunos a compra de ingressos), o 

momento de assistir a peça (comportamento, em especial, as habilidades de cooperar com o 

silêncio e ouvir com atenção) e, por fim, após a peça, uma roda de conversa com os alunos para 

avaliação afetiva da peça teatral.  

 

Professor, sugerimos então, que inicie a atividade contando aos alunos que eles irão ler um gênero 

textual denominado Sinopse. E em seguida pergunte-lhes: 

 Vocês sabem o que é o gênero textual sinopse? 

xxxxxxx
xxxxxxx 
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Peça aos alunos que localizem em um dicionário o significado da palavra sinopse, registrando-o no 

caderno (leve, antecipadamente para a sala de aula dicionários, para que todos os alunos possam 

exercitar a habilidade de localizar palavras em dicionários). 

Converse com os alunos sobre o que compreenderam a respeito das características desse gênero 

textual e, em seguida, apresente-lhes a sinopse da peça teatral “O gato malhado e a andorinha 

Sinhá” – utilize estratégias diversificadas de leitura (leitura silenciosa, leitura coletiva e leitura 

realizada em voz alta por você ou por um aluno). 

 

Informações do evento 

 

Período: 15/01/2014 a 23/02/2014  

Preço: R$ 12,00 por pessoa 

Locais: Teatro Shopping Estação BH 

15 jan a 17 jan – Quarta-feira a Sexta-feira às 16h30min 

Teatro Santo Agostinho 

01 fev a 23 fev – Sábado e Domingo às 16h30min 

 

Resumo: Era tempo de primavera. Numa comunidade grande e pacífica, vivia uma linda andorinha 

chamada Sinhá. Algo, entretanto, perturbava a paz e a harmonia do local: O Gato Malhado. Todos 

o consideravam uma permanente ameaça. Somente a andorinha Sinhá não o temia. A cada dia que 

se passava, Sinhá ficava mais curiosa a respeito do vizinho, até que um dia resolveu espiá-lo.  

Depois de se entreolharem assustados, começaram a conversar e se esqueceram das rivalidades. 

Por vários dias, a história se repetiu e, sem que percebessem, algo a mais começou a nascer 

daquela amizade... Os vizinhos, chocados com o comportamento da jovem andorinha, resolveram 

interferir tentando convencê-la de que felinos e pássaros sempre foram e serão predador e presa por 

natureza. A partir daí, muitas emoções marcaram a vida do singelo casal.  

O espetáculo “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” é uma linda história de amor que arrebatará 

os corações de todos. Mais ainda, uma obra que permite uma reflexão sobre as diferenças e a 

intolerância existentes em nosso mundo. 

Fonte: Texto disponível no endereço eletrônico http://guiabh.com.br/evento/o-gato-malhado-e-a-andorinha-sinha (as 

informações do evento foram adaptadas para atender os objetivos desta lição). 

 

http://guiabh.com.br/evento/o-gato-malhado-e-a-andorinha-sinha
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Após a leitura, converse com os alunos sobre o texto, perguntando-lhes, por exemplo: 

 Em qual estação do ano se passa a história? 

 Quais são os principais personagens dessa história? 

 O texto diz que a andorinha Sinhá vivia em uma comunidade grande e pacífica. Vocês sabem o 

que significa a palavra pacífica? (caso os alunos não saibam, peça-lhes que localizem o 

significado dessa palavra no dicionário).  

 O texto diz que, na comunidade, a andorinha Sinhá era a única que não temia o Gato Malhado, 

pelo contrário, ela tinha tanta curiosidade em conhecê-lo que resolveu espiá-lo. Podemos inferir 

que espiar é o mesmo que... 

 O texto diz que, além da amizade, algo mais começou a existir entre a andorinha e o gato. O que 

poderia ser? 

 O texto diz que a história é marcada por muitas emoções. O que vocês acham que vai acontecer 

nessa história? 

 Como podemos confirmar, ou não, as hipóteses levantadas? 

 Além da sinopse da peça teatral, que outras informações o texto nos apresenta? 

 

Professor, faça as perguntas que julgar necessárias. Se quiser, na aula de Língua Portuguesa, 

trabalhe mais as características e funcionalidade desse gênero textual com os alunos, 

incentivando-os a produzir uma sinopse de um filme ou livro a que tenham assistido ou que 

tenham lido. 

             

         TROCANDO IDEIAS  
 

Professor, para trabalhar as habilidades desta lição, utilizaremos informações que estão presentes no 

texto da seção Contextualizando. Sempre que necessário, induza os alunos a relerem o mesmo. 

 

IDEIAS DA MULTIPLICAÇÃO 

 

ADIÇÕES REPETIDAS / ADIÇÃO ABREVIADA DE PARCELAS IGUAIS 

Professor, lance a seguinte situação para os alunos: 

5 alunos de nossa turma assistiram à peça teatral “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” no 

Shopping Estação BH, no dia 23 de fevereiro, domingo, às 16h30min. Cada um pagou R$12,00 

(doze reais). Um desses alunos se prontificou a comprar os ingressos antecipadamente, 

quantos reais ele levou para adquirir os 5 ingressos? 

Deixe os alunos resolverem essa situação-problema e, em seguida, peça que um deles mostre no 

quadro como chegou ao resultado.  
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Pergunte à turma se alguém resolveu a situação-problema diferente da forma apresentada (Caso 

alguém tenha feito de maneira diferente, deixe-o(s) apresentar). 

Em seguida, destaque com a turma que as operações de MULTIPLICAÇÃO podem ser resolvidas 

por estratégias diversificadas. Obviamente, sempre optamos, ainda que inconscientemente, por 

aquela que acreditamos ser o caminho mais fácil para se chegar ao resultado pretendido. Dessa 

forma, uma das estratégias que poderíamos utilizar é denominada ADIÇÕES REPETIDAS ou 

ADIÇÃO ABREVIADA DE PARCELAS IGUAIS que é entendido como repetição de grupos 

numericamente iguais, ou seja, o número de vezes que um fato ocorre. Assim, para resolver a 

situação-problema proposta através dessa estratégia devemos somar o número 12 (valor do 

ingresso), 5 vezes (número de alunos): 

 

12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 60, ou seja, R$ 60,00 (sessenta reais) 

 

PROPORCIONALIDADE 

Outra forma de resolver a situação proposta é pela ideia de PROPORCIONALIDADE, cujo 

pensamento é a ideia de proporção. A partir da situação-problema proposta, podemos exemplificar: 

1 aluno pagará R$12,00 (1 para 12), continuando nessa lógica de raciocínio 2 alunos pagarão 

R$24,00 (2 para 24) e assim sucessivamente, 3 para 36, 4 para 48 e 5 para 60. Tem, portanto, uma 

base de escalonamento, indicando quantas replicações foram feitas. Professor, caso ache 

interessante, para melhor compreensão dos alunos, faça no quadro o esquema abaixo: 

 

Se 1 aluno, pagará R$ 12,00 (doze reais) – (1 para 12) 

2 alunos pagarão R$ 24,00 (vinte e quatro reais) – (2 para 24) 

3 alunos pagarão R$ 36,00 (trinta e seis reais) – (3 para 36) 

4 alunos pagarão R$ 48,00 (quarenta e oito reais) – (4 para 48) 

5 alunos pagarão R$ 60,00 (sessenta reais) – (5 para 60) 

Observação: Professor, volte às estratégias apresentadas pelos alunos e faça-os refletir sobre qual 

das duas ideias de multiplicação, apresentadas até o momento, eles utilizaram para resolver a 

situação-problema. 

 

COMBINATÓRIA 

Apresente aos alunos outra situação-problema:  

Três alunos: Celina, Angélica e Rogério fizeram as melhores produções do gênero textual: 

sinopse e irão concorrer a um sorteio para assistirem à peça teatral “O Gato Malhado e a 

Andorinha Sinhá”. Os dois primeiros sorteados ganharão um ingresso cada um. De quantas 

formas poderemos ter os dois sorteados para ganharem os ingressos? 
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Deixe os alunos resolverem essa situação-problema e, em seguida, peça para que um deles mostre 

no quadro como chegou ao resultado.  

Pergunte à turma se alguém resolveu a situação-problema diferente da forma apresentada (caso 

alguém tenha feito de maneira diferente, deixe-o(s) apresentar). 

Assim que os alunos terminarem de demonstrar suas estratégias para solução da situação-problema 

proposta, diga-lhes que outro princípio multiplicativo que podemos utilizar é a COMBINATÓRIA, 

ou seja, quando associamos todos os objetos de um grupo a objetos de outro grupo, combinando 

todos os pares possíveis, esses pares correspondem ao nosso produto. Na situação-problema 

proposta temos um primeiro grupo composto por 3 alunos (Celina, Angélica e Rogério) e um 

segundo grupo composto por  2 ingressos. Assim, o número de combinações possíveis é dado pela 

combinação de cada elemento de um grupo básico (os alunos) com cada elemento do outro grupo 

básico (os ingressos), ou seja, 3 x 2 = 6 possiblidades diferentes.  

Oriente o raciocínio do aluno de modo que eles percebam a combinação dos 3 alunos com os 2 

ingressos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Observação: Professor, volte nas estratégias apresentadas pelos alunos e faça-os refletir sobre a 

estratégia que eles utilizaram para resolver a situação-problema a partir da discussão que tiveram 

sobre combinatória. 

 

CONFIGURAÇÃO RETANGULAR 

Agora, apresente aos alunos a situação-problema descrita a seguir: 

No teatro do Shopping Estação BH há 6 fileiras e em cada fileira 10 poltronas. Quando há 4 

fileiras completas, quantas pessoas estão assentadas? 

Deixe os alunos resolverem essa situação-problema e, em seguida, peça para que um deles mostre 

no quadro como chegou ao resultado.  

Pergunte à turma se alguém resolveu a situação-problema diferente da forma apresentada (Caso 

alguém tenha feito de maneira diferente, deixe-o apresentar). 

ANGÉLICA 

 

CELINA 

 

ROGÉRIO 

ANGÉLICA 

 

CELINA 

 

ROGÉRIO 

 

1º ingresso sorteado 2º ingresso sorteado 
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Diga aos alunos que outra ideia da multiplicação está associada à CONFIGURAÇÃO 

RETANGULAR, onde podemos lançar mão do uso da malha quadriculada para resolver a 

situação-problema. A representação na malha quadriculada permite visualizar as 10 poltronas 

dispostas em 6 fileiras, bem como, as 4 fileiras ocupadas por completo, levando-nos à multiplicação 

4 x 10, ou seja, em cada uma das 4 fileiras há 10 pessoas assentadas nas poltronas perfazendo 40 

lugares ocupados.  

Chame a atenção dos alunos para observarem a configuração de um retângulo, daí o nome 

CONFIGURAÇÃO RETANGULAR, na representação da multiplicação na malha quadriculada: 

 

 Poltronas 

6ª fileira           

5ª fileira           

4ª fileira X X X X X X X X X X 

3ª fileira X X X X X X X X X X 

2ª fileira X X X X X X X X X X 

1ª fileira X X X X X X X X X X 

 

Observação: Professor, volte às estratégias apresentadas pelos alunos e faça-os refletir sobre a 

estratégia que eles utilizaram para resolver a situação-problema, a partir da discussão da ideia de 

multiplicação e a partir da configuração retangular. 

 

IDEIAS DA DIVISÃO 

 

REPARTIR 

Agora convide os alunos a pensarem sobre outra situação-problema: 

Vocês se lembram dos 5 alunos de nossa turma que foram assistir à peça teatral “O Gato 

Malhado e a Andorinha Sinhá” no Shopping Estação BH, no dia 23 de fevereiro? Pois é, neste 

dia eles levaram 15 doces para comerem, enquanto assistiam à peça teatral. Porém, antes da 

peça começar, um dos alunos teve a ideia de dividir os doces igualmente entre eles, de forma 

que uns não comeriam mais que os outros. Feita a divisão, quantos doces cada criança pôde 

comer durante a peça teatral? 

Deixe os alunos resolverem essa situação-problema e, em seguida, peça que um deles mostre, no 

quadro, como chegou ao resultado.  

Pergunte à turma se alguém resolveu a situação-problema diferente da forma apresentada (Caso 

alguém tenha feito de maneira diferente, deixe-o apresentar). 
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Em seguida, destaque com a turma que as operações que envolvem DIVISÃO podem, assim como 

na multiplicação, serem resolvidas por estratégias diversificadas. A ideia de divisão que temos na 

situação-problema apresentada é de REPARTIR, pois o contexto sugere distribuir igualmente, ou 

seja, trata-se de uma divisão que implica distribuição equitativa. Assim, na situação-problema 

apresentada precisamos distribuir 15 doces entre 5 crianças de modo que todas ganhem a mesma 

quantidade – 15 doces : 5 crianças = 3 doces para cada criança. 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Professor, volte às estratégias apresentadas pelos alunos e faça-os refletir sobre a 

estratégia que eles utilizaram para resolver a situação-problema a partir da discussão que dá ideia 

de divisão com sentido de repartir. 

 

MEDIR 

Apresente agora, a última situação-problema que será discutida nesta seção: 

Para organizarmos uma seção de teatro em nossa sala, precisaremos organizar nossas 30 

cadeiras em fileiras. Quantas fileiras com 6 cadeiras conseguiremos organizar? 

Deixe os alunos resolverem essa situação-problema e, em seguida, peça para que um deles mostre 

no quadro como chegou ao resultado.  

Pergunte à turma se alguém resolveu a situação-problema diferente da forma apresentada (Caso 

alguém tenha feito de maneira diferente, deixe-o(s) apresentar). 

Diga aos alunos que a outra ideia da divisão com que vocês irão trabalhar é a de MEDIR duas 

grandezas de mesma espécie que, no caso da situação-problema apresentada, são as cadeiras, ou 

seja, a situação apresentada quer saber quantas vezes 6 está contido em 30. Assim, ao enfileirar as 

cadeiras de 6 em 6, descobrirmos que 6 cabe em 30 por 5 vezes (5 fileiras). Quando a divisão 

apresenta a ideia de medir, faz todo sentido usarmos a subtração, fazendo retiradas sucessivas do 

valor menor, até obtermos resto igual zero, se a divisão for exata. 

 

 

 

 

 

 

ALUNO 1 ALUNO 2 ALUNO 3 ALUNO 4 ALUNO 5 
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Então, para descobrir quantos grupos de 6 cadeiras há em 30 cadeiras, subtraímos:  

30 – 6 = 24; (1ᵃ vez) 

24 – 6 = 18; (2ᵃ vez) 

18 – 6 = 12; (3ᵃ vez) 

12 – 6 = 6; (4ᵃ vez) 

6 – 6 = 0; (5ᵃ vez) 

Podemos concluir que 6 foi retirado de 30 por 5 vezes, ou seja, com 30 cadeiras, podemos fazer 5 

fileiras de 6 cadeiras. 

Observação: Professor, volte às estratégias apresentadas pelos alunos e faça-os refletir sobre a 

estratégia que eles utilizaram para resolver a situação-problema a partir da discussão que dá ideia 

de divisão com sentido de medir. 

 

           EXERCITANDO O CONHECIMENTO 

 
Atividade 1: Dominó humano da tabuada 

Professor, apesar desta lição ter como propósito a resolução de problemas com os diferentes 

significados da multiplicação e divisão, essa primeira atividade tem como propósito deixar que os 

alunos exercitem o cálculo metal dos fatos fundamentais da multiplicação, atividade que exige 

muita atenção. 

Distribua fichas aleatoriamente para cada aluno. Um dos alunos inicia o jogo indo à frente e lendo 

sua ficha, que termina com a pergunta, quem tem? E assim o próximo que tiver com a ficha-

resposta vai à frente e fica ao lado, formando o dominó até a última ficha. O jogo termina depois 

que todos os alunos completarem o Dominó Humano da Tabuada. 

Se na turma, houver um número de alunos inferior aos das fichas, organize os alunos em 

semicírculo e distribuía mais de uma ficha por aluno e, em seguida, realize a dinâmica pedindo que 

os alunos montem o dominó em uma mesa, no centro da sala. 

Professor, garanta que todos os alunos estejam atentos às perguntas, para que o jogo finalize 

corretamente.  

 

EU TENHO 12. 

QUEM TEM 2 X 4? 

EU TENHO 8. 

QUEM TEM 3 X 3? 

EU TENHO 9. 

QUEM TEM 2 X 5? 

EU TENHO 10. 

QUEM TEM 3 X 5? 

EU TENHO 15. 

QUEM TEM 2 X 8? 

EU TENHO 16. 

QUEM TEM 3 X 6? 

1 

6 
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EU TENHO 18. 

QUEM TEM 4 X 5? 

EU TENHO 20. 

QUEM TEM 7 X 3? 

EU TENHO 21. 

QUEM TEM 4 X 6? 

EU TENHO 24. 

QUEM TEM 5 X 5? 

EU TENHO 25. 

QUEM TEM 4 X 7? 

EU TENHO 28. 

QUEM TEM 6 X 5? 

EU TENHO 30. 

QUEM TEM 4 X 8? 

EU TENHO 32. 

QUEM TEM 4 X 9? 

EU TENHO 36. 

QUEM TEM 7 X 5? 

EU TENHO 35. 

QUEM TEM 8 X 5? 

EU TENHO 40. 

QUEM TEM 7 X 6? 

EU TENHO 42. 

QUEM TEM 9 X 5? 

EU TENHO 45. 

QUEM TEM 6 X 8? 

EU TENHO 48. 

QUEM TEM 6 X 9? 

EU TENHO 54. 

QUEM TEM 7 X 8? 

EU TENHO 56. 

QUEM TEM 7 X 9? 

EU TENHO 63. 

QUEM TEM 8 X 8? 

EU TENHO 64. 

QUEM TEM 8 X 9? 

EU TENHO 72. 

QUEM TEM 9 X 9? 

EU TENHO 81. 

QUEM TEM 2 X 3? 

EU TENHO 6. 

QUEM TEM 2 X 7? 

EU TENHO 14. 

QUEM TEM 2 X 2? 

EU TENHO 4. 

QUEM TEM 3 X 9? 

EU TENHO 27. 

QUEM TEM 3 X 4? 

 

Atividade 2: Organize os alunos em duplas e peça-lhes que resolvam as situações-problema 

envolvendo os diferentes significados da multiplicação e divisão, dizendo por qual princípio da 

multiplicação ou divisão eles realizaram a questão proposta. 

Quando os alunos terminarem a atividade, peça que uma dupla socialize a resposta. Em seguida, 

pergunte aos demais alunos se todos chegaram à solução da situação-problema da mesma forma e, 

caso haja alguma dupla que tenha resolvido de maneira diferente, convide-a a socializar a resposta 

com os colegas. 

Observação: Professor, a ideia de pedir as duplas para dizerem qual princípio da multiplicação ou 

divisão eles utilizaram é com o intuito de observar se eles conseguem explicar a estratégia utilizada 
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para resolver as situações-problema. Sendo assim, observe atentamente como os alunos resolveram 

as questões e se a forma como resolveram corresponde ao princípio da multiplicação ou divisão 

apontado por eles, fazendo as intervenções que julgar necessárias.  

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Gustavo comprou um novo álbum de figurinhas. Este álbum tem 

6 páginas. Em cada página cabem 7 figurinhas. Qual é a 

quantidade de figurinhas que Gustavo deve ter para completar 

seu álbum? 

RESOLUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCÍPIO DA 

MULTIPLICAÇÃO OU 

DIVISÃO 

 

  

SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Em uma tarde de sábado uma lanchonete vendeu R$ 220,00 

(duzentos e vinte reais) de um mesmo lanche. Se cada um desses 

lanches custam R$10,00 (dez reais), quantos lanches foram 

vendidos em uma tarde? 

RESOLUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCÍPIO DA 

MULTIPLICAÇÃO OU 

DIVISÃO 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 
Dona Joana fez 24 bolinhos de creme. Quantos saquinhos ela vai 

precisar se colocar 3 bolinhos em cada um? 

RESOLUÇÃO 

 

 

 

 

 

PRINCÍPIO DA 

MULTIPLICAÇÃO OU 

DIVISÃO 

 

  

SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Renata e Fernando vão se casar. Os colegas de trabalho de 

Renata deram a ela o presente em dinheiro, 8 notas de R$100,00 

(cem reais). Quanto Renata recebeu ao todo? 

RESOLUÇÃO 

 

 

 

 

PRINCÍPIO DA 

MULTIPLICAÇÃO OU 

DIVISÃO 

 

  

SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Juliana comprou 3 frutas (laranja, limão e acerola) e 2 legumes 

(beterraba e cenoura) para fazer sucos saudáveis. Quantas 

combinações de suco contendo uma fruta e um legume Juliana 

poderá fazer? 

RESOLUÇÃO 

 

 

 

 

 

PRINCÍPIO DA 

MULTIPLICAÇÃO OU 

DIVISÃO 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Em um supermercado há 8 corredores com prateleiras. Em cada 

corredor há 7 prateleiras. Quantas prateleiras há no 

supermercado? 

RESOLUÇÃO 

 

 

 

 

PRINCÍPIO DA 

MULTIPLICAÇÃO OU 

DIVISÃO 

 

 

Atividade 3: Professor esta atividade envolve a realização de várias operações, a partir de uma 

situação-problema. A mesma é indicada para ser realizada individualmente ou em dupla. 

Após a realização da atividade pelos alunos, faça a correção coletivamente e, quando necessário, 

descreva a estratégia de solução, no quadro, para que todos possam acompanhar. 

 

Carine foi ao mercadinho comprar frutas, legumes e leite. O cartaz abaixo estava afixado na parede 

do mercadinho, observe-o: 

 

 

 

 

 

 

 

Se Carine comprou a quantidade de itens apresentados abaixo, calcule quanto ela gastou com cada 

alimento que comprou: 

 

2 kg de maças  ________________________________________________________________ 

3 dz de ovos  ________________________________________________________________ 

Meio kg de tomates  ________________________________________________________________ 

Meio kg de batatas ________________________________________________________________ 

2 litros de leite ________________________________________________________________ 

2 kg de peras ________________________________________________________________ 

Mercadinho do Povão 

Maçã ou Pera – o quilograma…...............……R$3,00 

Batata – o quilograma......................................R$2,00 

Ovos – a dúzia..................................................R$5,00 

Tomate – o quilograma....................................R$4,00 

leite – o litro.....................................................R$3,00 
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Quanto Carine gastou nesta compra? 

 

 

 

 

 

Carine pagou a compra com 8 notas de R$5,00. Quanto Carine deu ao vendedor? 

 

 

 

 

 

Quanto Carine obteve de troco? 

 

 

 

 

 

        CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação às habilidades de “resolver situação-problema com números naturais, 

envolvendo diferentes significados da multiplicação e resolver situação-problema com números 

naturais, envolvendo diferentes significados da divisão”. Estas questões servem como diagnóstico, 

para verificar aquilo que precisa ser retomado com alguns alunos ou com toda a turma. 

 

1. Uma fábrica que produz pneus transporta seus produtos em caminhões para a central de 

distribuição. Cada caminhão tem capacidade para levar até 456 pneus. Em 5 viagens, com 

capacidade máxima, serão transportados quantos pneus? 

 

A) 2280 pneus. 

B) 2080 pneus. 

C) 2180 pneus. 

D) 3180 pneus. 

 

 

-----
----- 
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2. Numa gincana, as equipes deveriam recolher latinhas de alumínio. Uma equipe recolheu 5 sacos 

de 100 latinhas cada e outra equipe recolheu 3 sacos de 50 latinhas cada. Quantas latinhas foram 

recolhidas ao todo? 

 

A) 100 

B) 150 

C) 500 

D) 650 

 

3. Na mercearia “Tudo a Mão”, as mercadorias são pesadas numa balança de dois pratos. Um 

vendedor observou que a balança ficava em equilíbrio, quando ele colocava de um lado 1kg de 

açúcar e do outro 4 latas de massa de tomate. Veja a ilustração abaixo.  

 

 

Dessas latas de massa de tomate, quantas são necessárias para equilibrar 2 kg de açúcar? 

 

A) 2 latas 

B) 4 latas. 

C) 6 latas 

D) 8 latas.  

 

4. O carro de João consome 1 litro de gasolina a cada 10 quilômetros percorridos. Para ir da sua 

casa ao sítio, que fica distante  63 quilômetros, o carro irá consumir: 

 

A) 5,3 L. 

B) 6,0 L. 

C) 6,3 L. 

D) 7,0 L. 
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5. Para a festa de aniversário de Júlia, sua mãe comprou 225 balas e colocou 9 balas em cada 

pacote. Quantos pacotes ela montou? 

 

A) 25. 

B) 26. 

C) 23. 

D) 28. 

 

 

6. Os alunos de uma escola aderiram à Campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, 

roupas, água mineral e colchonetes, para ajuda as vitimas das fortes chuvas que atingiram  o Rio 

de Janeiro no mês de abril. 

A quantidade de roupas arrecadadas foi de 945 peças e foi divida igualmente entre 7 

comunidades.   

Cada comunidade recebeu 

 

A) 115 peças. 

B) 125 peças. 

C) 135 peças. 

D) 145 peças. 
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Programa de Intervenção Pedagógica 
MATEMÁTICA 

14ª LIÇÃO – Representações dos números racionais: Frações, 

números decimais e porcentagem 

 

Eixo: 

Competência: 

Números e operações. 

Conhecer e utilizar números 

Habilidade: Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. 

Objetivos: 

Identificar situações em que são utilizadas frações; 

Construir e utilizar o conceito de fração: parte-todo; 

Trabalhar com a ideia de fração como quociente; 

Trabalhar com a ideia de fração como probabilidade; 

Reconhecer frações com denominador 100 como uma forma de 

representar porcentagem; 

Identificar situações em que são utilizadas porcentagens; 

Identificar números representados na forma decimal; 

Relacionar os números representados em forma decimal com sua 

correspondência fracionária; 

Relacionar números racionais com suas diferentes representações. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
 Frações, números decimais e porcentagem. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, nessa lição, iremos trabalhar com a habilidade de “identificar diferentes representações 

de um mesmo número racional” a qual está relacionada à capacidade de “construir significados 

para os números, resolver problemas do cotidiano usando linguagem matemática e reconhecer 

padrões” da Matriz Curricular de Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da 

SEE/MG.  

O trabalho com esta habilidade envolve a percepção de que em muitas situações do cotidiano, 

lidamos com quantidades não inteiras e essas quantidades podem ser indicadas por frações, 

decimais e por porcentagens.  

Olá! 
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Inicialmente, iremos trabalhar com o conceito de fração. Para a introdução deste conteúdo é 

fundamental que os alunos tenham materiais que eles possam manipular e perceber as frações 

visualmente, os desenhos também são boas alternativas. A primeira ideia que o aluno precisa 

compreender é a de fração como parte-todo, ou seja, que uma fração representa um inteiro que foi 

divido em partes iguais e que podemos considerar partes deste inteiro representando-as com frações.  

Outra ideia vinculada às frações é de fração como quociente (divisão) em que, por exemplo, 

teremos a divisão de três barras de chocolate para 4 crianças, e que podemos representar essa 

divisão pela fração    .  

A ideia de fração como probabilidade também será foco nesta lição. Essa ideia está presente em 

exemplos como: a probabilidade de pegarmos uma bola branca em uma caixa que possui 2 bolas 

brancas e 3 azuis é de 2 em 5 ou    . 

Outra discussão que deve estar presente no estudo desta habilidade é a da associação de frações que 

possuem denominador 100, com sua representação por porcentagem, e a representação dos números 

racionais por números decimais, popularmente conhecidos como números com vírgula, que são 

representações de inteiros divididos em 10 partes iguais, ou décimos.  

A lição trará sugestões de atividades para o desenvolvimento da habilidade, mas estas deverão ser 

complementadas com a utilização de materiais concretos, como jogos e material dourado, o uso do 

livro didático e outras atividades.  

 

       CONTEXTUALIZANDO 
 

Professor, nesta seção, como nas anteriores, iremos apresentar um texto para contextualizar a lição a 

ser estudada.  

O texto proposto é um texto adaptado da obra de Monteiro Lobato “Emília e a Aritmética”. Então, 

antes da leitura, fale com os alunos que eles irão ler um texto escrito por Monteiro Lobato. 

Questione se eles já ouviram falar sobre este autor e se conhecem histórias e personagens que ele 

criou. Deixe que os alunos se manifestem e contextualize, juntamente com as contribuições deles, 

cada personagem presente no texto a ser lido. 

Após a leitura do texto, explore com os alunos quais são as marcas linguísticas que definem o 

diálogo. 

Questione quem estava conversando no texto. E qual era o assunto do diálogo.  

Solicite que os alunos digam, com suas palavras, o que eles entenderam da frase de dona Benta: 

“__Ótimo! Esta melancia veio mesmo ilustrar o que eu ia dizer: Ela era um inteiro, tia Anastácia 

picou em pedaços ou frações”. 

Peça que os alunos ilustrem com desenhos a divisão da melancia.  

 

xxxxxxx
xxxxxxx 
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Emília e as frações 

 

Dona Benta levantou-se para atender alguém que vinha 

procurá-la. 

- Que é que você quer rapaz? 

- É que vim trazer para mercê um presente que o 

coronel mandou. São duas melancias. 

- Traga-as aqui! Disse dona Benta, Mas Narizinho e 

Pedrinho já haviam corrido na frente e vinham voltando 

com as duas melancias. 

- Faca tia Anastácia! Gritou Emília. Faca bem amolada 

e uma bandeja, depressa. 

- Quer que parta Sinhá? – perguntou. 

Dona Benta respondeu que sim, e com muita habilidade tia Anastácia picou a melancia em 8 fatias. 

__Ótimo! Esta melancia veio mesmo ilustrar o que eu ia dizer: Ela era um inteiro, tia Anastácia 

picou em pedaços ou frações. 

__Se o pedaço de melancia é fração, vivam as frações! Gritou Pedrinho. 

__ Pois fique sabendo que é! Disse o Visconde. Uma melancia inteira é uma unidade. Um pedaço 

de melancia é uma fração dessa unidade. Se a unidade ou a melancia fosse partida em dois pedaços 

IGUAIS, esse dois pedaços formam duas frações – DOIS MEIOS, como ela foi partida em oito 

pedaços cada é chamado de um oitavo.  

Fonte: Texto adaptado do site eletrônico http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/Estorias_miniweb/lobato/Aritmetica_Da_Emilia.pdf 

 

          TROCANDO IDEIAS  
 

Inicialmente, fale com os alunos que, nessa lição, iremos estudar os números racionais. Diga que 

temos diferentes formas para representar estes números: podemos representá-los por frações, 

porcentagem e números decimais.  Solicite que os alunos pesquisem, em seu livro didático ou em 

livros didáticos disponibilizados na biblioteca da escola, sobre os números racionais, seu conceito e 

sua utilidade. A pesquisa embasará os alunos em todas as discussões propostas, nesta lição.  

 

FRAÇÕES  

Construa com os alunos um quadro em uma cartolina, como o apresentado na página 154. Fale que 

vocês irão preencher neste momento a primeira coluna do quadro que é intitulada “o que sabemos” 

ou achamos que é fração, e que, após o estudo da lição, eles irão retomar este quadro e preencher a 

segunda coluna com as descobertas sobre fração que a turma fez. 

  

http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/Estorias_miniweb/lobato/Aritmetica_Da_Emilia.pdf
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Construa, também, o quadro em formulário próprio, de modo que cada aluno tenha, em seu caderno, 

o registro dos conhecimentos de fração que a turma já apresenta, ou seja, os conhecimentos prévios, 

para que ao final da lição, todos sejam capazes de preencher a segunda coluna “o que aprendemos” 

numa perspectiva de desenvolver a habilidade de autoavaliação. 

Se julgar necessário, pode ser construído um texto coletivo, mas deve ser garantida a participação e 

contribuição de todos os alunos. 

 

FRAÇÕES 

O QUE SABEMOS O APRENDEMOS 

  

 

Após levantar os conhecimentos prévios dos alunos, convide-os a exercitar a divisão de inteiros em 

frações e a representá-las. Por exemplo: no texto, a divisão de uma melancia em oito pedaços 

(aparentemente de tamanhos iguais) é um exemplo de fração. Vamos analisar: 

A melancia é um inteiro que dividimos em 8 partes (aparentemente de tamanhos iguais), cada 

pedaço representa    da melancia. 

Explique aos alunos que, para representar uma fração, temos, em cima, o número de partes que 

queremos representar – numerador – e embaixo o número de partes em que o inteiro foi dividido – 

denominador.                                                                                                                               

Professor, utilize diferentes estratégias para exemplificar o conceito de fração.  Sugerimos algumas 

a seguir: 

 Entregue uma folha para cada aluno. Oriente-os a observar que ela é o que podemos chamar de 

inteiro. Dobre-a ao meio. Pergunte aos alunos: E agora o que temos? Deixe que eles respondam 

(duas metades ou    ). A cada dobra pergunte se eles sabem representar essa fração. Escreva no 

quadro cada representação e leia com os alunos.  

 Dobre uma folha em três partes, peça que os alunos pintem apenas uma parte das que foram 

dobradas, identifique essa parte como   . Continue a dobrar as folhas e vá dialogando com os 

alunos sobre as frações correspondentes a cada parte vincada. 

 Explore com os alunos a representação de frações a partir de desenhos: 

A pizza foi dividida em 4 partes. Queremos representar apenas uma das partes. Então temos:  
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                    da pizza. 

 

 

O retângulo foi dividido em 10 partes e a área pintada corresponde a         do retângulo. 

  

 

 

Outra situação que pode ser apresentada e discutida com os alunos são as frações com o significado 

de QUOCIENTE, ou seja, de divisão, como por exemplo, a divisão de 3 barras de chocolate entre 

cinco amigos, que é uma ideia diferente de solicitar, por exemplo, que os alunos marquem 3 partes 

de uma figura que foi dividida igualmente em 5 partes. Vejamos: 

 

 Ana quer dividir 3 barrinhas de chocolate entre 5 amigos. Como Ana poderá fazer essa 

divisão? 

Utilize o quadro e ilustre o problema, solicite que os alunos pensem e tentem representar a solução 

utilizando frações. 

Explique para os alunos que neste momento o conjunto de barrinhas assumiu o lugar do inteiro. 

Para dividirmos igualmente precisamos considerar o todo que são as 3 barrinhas. Para fazer isso, 

Ana deverá efetuar a divisão de 3 por 5 que pode ser representado pela fração  .     

 

PROBABILIDADE COMO FRAÇÃO 

Fale com os alunos que outra utilização das frações é na representação de probabilidades. Socialize 

com eles um exemplo: 

Leve uma caixa de sapato ou similar e coloque dentro 3 tampinhas de cores diferentes –azul, 

vermelha e branca-. Fale que você irá pedir que um aluno, de olhos fechados, pegue uma tampinha. 

Pergunte aos alunos qual a probabilidade de ele pegar a tampinha branca. Peça que os alunos tentem 

representar essa possibilidade com uma fração. 

Detalhe o desafio. Explique que temos que considerar o número de tampinhas da cor solicitada, 

assim como o número total de tampinhas dentro da caixa. Então, se temos uma tampinha branca, no 

total de três tampinhas, temos       de chance de o aluno pegar de olhos fechados a tampinha branca. 
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Faça outros desafios com a mesma caixa, por exemplo: 5 tampinhas, sendo 2 azuis, 2 brancas e 1 

vermelha, qual a probabilidade de se pegar uma tampinha branca? E vermelha?  

Dê tempo para os alunos representarem por frações e peça que eles criem desafios como estes para 

os colegas. Socialize, sempre, as respostas e deixe-os demonstrarem como chegaram às conclusões. 

Como pesquisa, solicite que os alunos encontrem textos em revistas, jornais e internet, que utilizem 

as frações. Peça que eles tragam os textos para a sala de aula e, em grupos, os organizem em 

cartazes. Trabalhe com eles em quais gêneros houve maior incidência do uso desses números. 

 

NÚMEROS DECIMAIS  

Os números decimais são, assim como as frações, uma forma de representar números que não são 

inteiros ou que possuem partes que não são inteiras. Possuem a vírgula ou o ponto como uma 

notação de separação da parte inteira da parte decimal. Para entendermos os números decimais é 

necessário pensarmos em um inteiro dividido em 10 partes: 

 

     

     

 

Em cada parte deste inteiro temos     o que podemos representar por 0,10 ou 0,1.  Nos dois casos 

lemos “um décimo”. 

Trabalhando, ainda, com desenhos, é possível analisarmos as demais frações. Vejamos a seguir: 

 

     

     

 

Temos um inteiro que foi dividido em 10 partes iguais, das quais 4 estão coloridas, representado 

assim, a fração     . Essa fração equivale a fração    , vejam: 

 

     

 

Sendo assim,        igual a 0,4 o que corresponde a     da figura. 
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Professor, ilustre várias outras frações para os alunos, mostrando-lhes as correspondências 

existentes entre as frações e os números decimais. 

Outra possibilidade de divisão é um inteiro dividido em 100 partes 

 

          

          

           

 

t 

         

          

          

          

          

          

           

Temos         ou 0,01 onde se lê um centésimo. 

Podemos também comparar com as demais frações, mostrando aos alunos as equivalências: 

 

                 

                 

                

  

t 

              

               

                 

               

               

               

                

Identifique que          (vinte e cinco centésimos) corresponde a       do inteiro. 

Utilize o material dourado, para que os alunos manipulem e reconheçam que: 

1 inteiro = 10 décimos = 100 centésimos. 

Outra discussão que pode ser feita refere-se ao nosso sistema monetário, que exemplifica os 

números decimais. Analise com os alunos que  para termos 1 real, precisamos  ter 100 centavos ou 

seja, R$1,00 é igual a 100x R$0,01. Se necessário, converse sobre a representação do dinheiro. 

 

PORCENTAGEM  

A porcentagem, também, é uma maneira de representar os números racionais.  

Fale com os alunos que toda fração de denominador 100 é uma porcentagem. Para utilizar a 

porcentagem imaginamos que o inteiro a ser dividido representa 100% (100 por cento), ou seja, ele 

será dividido em 100 partes. 
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Então há uma relação direta entre porcentagem e frações. Com a ajuda de ilustrações ou do material 

dourado explique para os alunos a relação existente. Veja o desenho abaixo: 

 

                 

                 

                

  

t 

              

               

               

               

               

               

                

 

O primeiro desenho foi dividido em 100 partes e foram consideradas 50 delas, ou seja,      que 

corresponde a 50% da figura. 

Na segunda figura o desenho foi dividido em duas partes e considerada uma então temos     da 

figura que também corresponde a 50% da figura. 

 

 Utilize das comparações para que os alunos percebam as representações de um mesmo número 

racional nas formas de frações, números decimais e porcentagens. Utilize o livro didático adotado, 

como ferramenta de apoio, pois certamente ele traz muitas ilustrações o que favorece o 

entendimento dos alunos. 

 

 

Veja      da pizza ou 0,5 da pizza ou 50% da pizza. 

Para se achar 0,5 dividimos um inteiro por dois.  
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           EXERCITANDO O CONHECIMENTO 

Atividade 1: Leia com os alunos a seguinte situação-problema: 

Lembram que Ana tinha o desafio de dividir três barrinhas de chocolate entre 5 amigos. Distribua a 

situação-problema para os alunos ou utilize o quadro para fazer a seguinte ilustração. 

 

 

 

 

 

Peça que os alunos discutam em duplas quanto cada amigo de Ana receberá de chocolate. Peça que 

eles pintem a parte correspondente a um amigo e que a  representem utilizando uma fração. 

Circule pelas duplas e veja qual o raciocínio que os alunos utilizaram para chegar à solução. 

 

Atividade 2: Organize a sala em 6 grupos. Entregue a cada grupo revistas e jornais. Peça que eles 

encontrem nas revistas números racionais representados em suas diferentes formas. Após 

encontrarem, solicitem que eles formulem problemas, utilizando-os. Fale que cada grupo deverá 

formular os problemas e sua respectivas respostas (no mínimo 2). 

 

Atividade 3: Identificando frações a partir de nosso sistema monetário 

Divida a turma em cinco grupos. Entregue para cada grupo o quadro abaixo em branco, e a folha 

com as fichas para serem recortadas.  

Os grupos terão a tarefa de recortar, analisar as fichas, e completar corretamente o quadro 

utilizando-as. 

 

QUANTIA 
FRAÇÃO DO 

REAL 

COMO SE LÊ A 

FRAÇÃO 
VALOR EM REAIS 

 

 

   

  

 

   

          

     

1 

6 
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Fichas para serem recortadas e utilizadas na montagem da tabela: 

 

Um quarto 

 

 
R$0,75 Um meio 

 

 

 

 
Um décimo 

 

 

R$0,50 Três quartos R$0,01 R$0,25 

Um centésimo R$0,10 

 

 
 

 

No desenvolvimento da atividade, circule entre os grupos. Veja se todos os alunos estão 

participando da discussão e se estão interagindo entre si de maneira produtiva. 

 

Atividade 4: Utilizando as diferentes representações dos números racionais 

Em duplas, entregue para cada aluno uma folha quadriculada. Eles precisarão ter em mãos lápis de 

cor. Peça-os que pintem os quadrinhos conforme legenda: 
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01 quadradinho MARROM 

04 quadradinhos AZUL 

08 quadradinhos ROSA 

09 quadradinhos VERDE 

10 quadradinho AMARELO 

20 quadradinhos VERMELHO 

 

Explique-lhes que o desafio será de encontrar, entre as fichas com os números, aqueles que 

correspondem à fração colorida na malha quadriculada, e eles deverão colorir as fichas dos 

numerais na mesma cor da área representada. Se necessário, resolva com eles o primeiro desafio, 

garantindo que todos entendam a atividade. 
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      CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “identificar diferentes representações de um mesmo número 

racional.”. Estas questões servem como diagnóstico, para verificar aquilo que precisa ser retomado 

com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

1. A avó de Alan fez um bolo. Ela dividiu o bolo em 8 pedaços iguais e Alan comeu 3 pedaços. 

Observe a representação do bolo na figura abaixo.  

 

 

A fração que representa a parte do bolo que Alan comeu é  

 

A)                                                                                B)  

C)                                                                                D)  

 

---
---
---
- 

0,08 0,20  

 

 

/100 

 

 

0,09 

 

 

O,01 

9% 

8% 0,04 

 

20% 

10% 

 

4%  

 

 

1% 
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2. A professora de 4ª série, corrigindo as avaliações da classe, viu que Pedro acertou 2/10 das 

questões. De que outra forma a professora poderia representar essa fração? 

 

A) 0,02 

B) 0,10 

C) 0,2 

D) 2,10 

 

3. Em uma classe, há 16 meninas e 20 meninos. Que fração do total de alunos dessa classe as 

meninas representam? 

 

A)  

 

B)  

 

C)  

 

D)  

 

 

4. Observe o retângulo abaixo. 

 

    

    

 

Que fração representa a parte pintada desse retângulo? 

 

A)  

 

B) 

 

C) 

 

D) 
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Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

15ª LIÇÃO – Reta numérica com números naturais e decimais 

 

Eixo: 

Competência: 

Números e operações. 

Conhecer e utilizar números. 

Habilidades: 
Identificar a localização de números naturais na reta numérica;  

Localizar números racionais na forma decimal na reta numérica. 

Objetivos: 

Identificar situações cotidianas que são necessárias a identificação de 

números na reta numérica; 

Localizar números naturais na reta numérica; 

Identificar o local de inserção de um número na reta numérica. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
Reta numérica com números naturais e decimais. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, nessa lição, iremos trabalhar com duas habilidades, a saber: “identificar a localização de 

números naturais na reta numérica e localizar números racionais na forma decimal na reta 

numérica” as quais estão relacionadas à capacidade de “construir significados para os números, 

resolver problemas do cotidiano, usando linguagem matemática, e reconhecer padrões” da 

Matriz Curricular de Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

Optamos pelo trabalho com essas duas habilidades, de forma conjunta, para possibilitar um trabalho 

voltado para a exploração da reta numérica e seus usos no cotidiano. 

Para o desenvolvimento deste conhecimento, vale explorar com os alunos os contextos de uso das 

retas numéricas como a construção de linhas do tempo, em que a reta numérica será constituída por 

datas marcantes em ordem crescente, ou o uso da régua, da fita métrica e do termômetro.  

A localização, a inserção de números na reta e a leitura destes números tem como pistas a ordem 

crescente e os intervalos. 

Vale ressaltar os antecessores e sucessores dos números, pois esse conhecimento é importante para 

os alunos organizarem, na reta, os números, sabendo o que vem antes e o que vem depois. 

 

 

Olá! 
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       CONTEXTUALIZANDO 
 

Professor, nesta seção, como nas anteriores, iremos apresentar um texto para contextualizar a lição a 

ser estudada. Providencie o texto para todos os alunos. Solicite uma leitura compartilhada. Ao final 

faça uma leitura com ritmo e entonação, a fim de garantir o entendimento da linearidade do texto. 

Ao final da leitura, deixe os alunos comentarem sobre a personagem e sobre o texto, livremente. 

 

Biografia de Neymar 

Neymar da Silva Santos Júnior, nasceu em1992, em Mogi das Cruzes, São Paulo, e, com pouco 

mais de 6 anos de idade, já estava nas categorias de base da Portuguesa Santista onde ficou até 

2003. A partir daí a vida de Neymar começava a se transformar, ele se transferiu para o Santos. 

Desde cedo, já era tido como grande promessa e recebia tratamento diferenciado da diretoria 

santista. Antes de se tornar profissional, Neymar já recebia diversas propostas de times do exterior 

que se sentiam atraídos por seu enorme talento. 

Neymar estreou entre os jogadores profissionais em 2009, não teve um ano muito brilhante, porém, 

em 2010, começou a se destacar no cenário do futebol nacional, tendo até uma campanha para que 

ele fosse convocado para a Copa do Mundo de 2010, juntamente de seu parceiro Paulo Henrique 

Ganso que também vivia grande fase. Nesse ano, o Santos foi campeão paulista e da Copa do 

Brasil, campeonato que teve Neymar como artilheiro com 11 gols. 

Em 2011 veio a consagração, ao levar o Santos ao Bi-Paulista e ao seu maior título com a camiseta 

santista: a Taça Libertadores da América. Em 2012, manteve a média de dois títulos por 

temporada, conquistando o Tri-Campeonato Paulista e a Recopa Sulamericana, quando se tornou o 

maior artilheiro santista após a “Era Pelé”. Em 2013, chegou ao fim a sua passagem pelo Santos: 

ele foi vendido ao Barcelona por 57 milhões de euros. Ao todo, Neymar conquistou 6 títulos com o 

alvinegro praiano, jogando 230 partidas e marcando 138 gols. 

Neymar sempre  foi convocado para as seleções de base da Seleção Brasileira onde ganhou o 

Campeonato Sul-Americano Sub-20 em 2011 e Medalha de Prata nas Olimpíadas de 2012. Ele tem 

sido o principal nome da seleção, desde 2010, e carrega sobre si o peso de conduzir o Brasil ao 

título da Copa do Mundo realizada em solo brasileiro em 2014. 

Fonte: Texto adaptado do site http://www.mensagenscomamor.com/biografias/biografia_neymar.htm 

 

xxxxxxx
xxxxxxx 

http://www.mensagenscomamor.com/biografias/biografia_neymar.htm
http://www.mensagenscomamor.com/biografias/biografia_neymar.htm
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 Diga aos alunos que vocês, a partir da leitura do texto, construirão uma linha do tempo da vida de 

Neymar e que para a construção da linha do tempo é necessário organizá-la com as datas em ordem 

crescente. 

Peça aos alunos que marquem, no texto, todas as datas que encontraram e falem, sucintamente, o 

que aconteceu em cada data marcada. Anote, no quadro, a data e o resumo do acontecimento. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

Vocês precisarão de barbante ou uma fita grossa (que fará a vez da reta numérica) e pregadores de 

roupa, ou clips, que servirão para afixar os eventos no barbante. 

Entregue para cada grupo um pedaço de barbante de aproximadamente um metro e quadrinhos 

recortados de papel de 8cm por 7cm. 

Solicite que os alunos escrevam nos quadrinhos as datas marcantes e os respectivos acontecimentos. 

Oriente que eles montem a linha do tempo afixando no barbante as datas em ordem cronológica, 

tendo como base as informações retiradas do texto. 

Depois de realizada a atividade em grupos, faça uma linha em tamanho maior e a exponha na sala. 

Solicite que os alunos elaborem, coletivamente, um título para a linha de tempo. 

 

         TROCANDO IDEIAS  
 

Explique aos alunos que, ao montarmos a linha de tempo da vida do Neymar, temos exemplo de 

uma reta numérica. A RETA NUMÉRICA é uma forma de organização dos números, usualmente 

em ordem crescente e, de tal forma, que cada ponto da reta corresponde a um número e, a todo e 

qualquer número existe um ponto de reta que o represente.  

Professor, leve seus alunos para o pátio ou para a quadra. Risque no chão o desenho de uma reta. 

Cole no peito de cada aluno um número aleatório pertencente a uma sequência predefinida por 

você, por exemplo, números de 206 a 236. Eleja um aluno para organizar a reta numérica humana, 

em ordem crescente. 

Converse com os alunos sobre a localização de cada um deles na reta, questionando-os qual número 

vem antes, depois ou entre outros dois números. Peça-lhes que validem a organização da reta, na 

sequência numérica crescente. 

Professor, em sala, convide os alunos a pensarem quais instrumentos eles conhecem ou já ouviram 

falar que se assemelham a uma reta numérica. Pergunte-lhes se já repararam nas marcações de um 

termômetro, de uma régua ou de uma fita métrica. 

  

1992: Nascimento 
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 Diga-lhes que muitos destes instrumentos aparecem com números decimais. Vejamos: 

Solicite que os alunos levem uma régua e analisem as 

marcações presentes em cada uma delas. Explique que, 

geralmente, uma régua possui 30 centímetros e que na 

maioria das vezes estes são marcados por traços 

maiores e possuem um número identificando-os. Entre 

as marcações de um número e outro, encontramos 

vários risquinhos menores identificando os milímetros 

presentes entre um centímetro e outro. Converse com os alunos sobre a representação destes 

números na reta. Peça-lhes para riscarem um traço com 10,5 centímetros. Pergunte-lhes como 

acharam esta medida. Instigue-os a pensar sobre cada risquinho e tentar representá-los utilizando 

números decimais. 

 Converse com os alunos sobre o conceito de números decimais estudados na lição 14 e diga-lhes 

que nessa representação de números decimais em reta numérica, devemos considerar que entre um 

número e outro há dez partes iguais, ou seja, 10 décimos. Como na ilustração abaixo: 

 

Peça aos alunos que reproduzam uma reta numérica no caderno, defina que eles deverão colocar os 

números decimais correspondentes a cada risquinho.  

 

           EXERCITANDO O CONHECIMENTO 
 

Atividade 1: Construindo minha linha do tempo 

Solicite que os alunos individualmente construam, utilizando uma reta numérica, a linha do tempo 

de sua vida. Incentive-os a dividirem a reta em segmentos menores e a calcularem a distância 

aproximada de cada data a ser colocada na linha do tempo. 

 

Atividade 2: Posicionando os números na reta numérica  

Nesta atividade que se segue os alunos deverão posicionar os números na reta numérica. 

Para a realização da atividade, defina um intervalo numérico com os alunos, por exemplo, de 0 a 80, 

escreva os números definidos em pedaços de papel e os coloque dentro de um saco plástico. 

Desenhe, no quadro, uma reta e faça marcações. Escolha uma sequência de três números e os 

escreva na reta numérica, deixando espaços proporcionais entre eles, por exemplo: 

            5                            17                                                                              65                         

1 

6 
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Em seguida, peça que um aluno sorteie um número do saco plástico e solicite que ele o posicione na 

reta numérica, considerando os intervalos existentes. Ele deverá justificar para a turma a posição 

que o número irá ocupar. Por exemplo, o aluno retirou o número 20, ele deve dizer à turma: tirei o 

número vinte, ele está entre o número 17 e 65. Você poderá, se necessário, fazer questionamentos 

como: ele está neste intervalo?; Pode ser colocado no meio deste intervalo?; Onde o número vinte 

deverá ser posicionado?; Mais próximo ao 17 ou ao 65? Por quê?  

Faça várias rodadas desta atividade com os alunos, deixe que eles participem e que a turma valide o 

lugar apropriado de se colocar o número na reta, não se esquecendo de sempre compará-los. 

 

Atividade 3: As atividades a seguir são sugeridas para fixação do conhecimento, podem ser feitas 

individualmente ou em dupla. No momento da execução, o professor deverá circular entre as 

carteiras dos alunos. É importante que seja feita uma correção coletiva, com ilustrações, em um 

cartaz ou no quadro, de que os alunos devem ter oportunidade de participar, apresentando as 

respostas, e a turma terá a tarefa de validar e/ou corrigir. 

 Descobrindo posições: 

A partir das dicas numéricas indique a posição do bonequinho em cada reta a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 3,0 

7,8

8,8 

7,5

,55 

10

1o 

11

11 
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Qual a medida, em centímetros, do parafuso? 

 

RESPOSTA: 

  

 

Atividade 4: Um dos instrumentos que utiliza marcações numéricas, como em uma reta numérica, é 

o termômetro. Sugira que os alunos pesquisem sobre o funcionamento de um termômetro de 

mercúrio. 

Apresente a eles seguinte situação-problema: 

 

Belo Horizonte bate recorde de frio 

Terça-feira, 29 de abril de 2014 

A influência do ar polar e a ausência de nuvens durante a madrugada fizeram a temperatura cair 

bastante em várias áreas de Minas Gerais. Segundo dados oficiais do Instituto Nacional de 

Meteorologia, a temperatura registrada por volta de 06 horas foi a mais fria do ano, até aquela data. 

Fonte: Texto adaptado do site http://www.climatempo.com.br/destaques/category/portal-climatempo/tempo-severo/frio/page/2/ 

 

Vejam o termômetro abaixo e conversem com os colegas sobre qual foi a temperatura registrada em 

Belo Horizonte. 

Faça, em casa, a pesquisa sugerida abaixo. Você poderá consultar livros ou a internet.  

Ilustre sua pesquisa e se possível localize as cidades no mapa de Minas Gerais. 

 

 

 

Como nos sentimos com uma temperatura como essa, marcada no termômetro? 

Cite cidades de Minas Gerais onde as temperaturas no inverno ficam mais 

baixas que as temperaturas de Belo Horizonte. Desenhe um termômetro 

analógico (semelhante à reta numérica), registrando a temperatura. 

Cite cidades de Minas Gerais onde as temperaturas no inverno ficam mais altas 

que a temperatura de Belo Horizonte.  

Desenhe um termômetro analógico (semelhante à reta numérica), registrando a 

temperatura. 

 

 

http://www.climatempo.com.br/destaques/category/portal-climatempo/tempo-severo/frio/page/2/
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        CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 

 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “identificar a localização de números naturais na reta numérica 

e localizar números racionais na forma decimal na reta numérica”. Estas questões servem como 

diagnóstico, para verificar aquilo que precisa ser retomado com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

1. Na reta numérica, abaixo, a distancia entre os pontos E, F, G, H, I e J são as mesmas. 

 

 

 

 

 

Que ponto está representando o número 1990? 

 

A) F. 

B) G. 

C) H. 

D) I. 

 

2. Mário tem uma régua na qual estão faltando alguns números. 

Veja o desenho da régua. 

 

 

 

 

 

 

Na régua de Mário, quais são os números que estão apagados? 

 

A) 1, 2 e 3. 

B) 1, 2 e 4. 

C) 1, 3 e 4. 

D) 1, 3 e 5. 

 

 

 

-----
----- 
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3. Veja a reta numerada abaixo. 

 

 

 

 

Nessa reta, que número corresponde ao ponto M? 

  

A) 25 

B) 30 

C) 35 

D) 50 

 

 

4. Catarina desenhou uma reta numérica com intervalos iguais. Veja. 

 

 

 

 

Que número deve ser escrito no lugar de      ? 

 

A) 0,5 

B) 0,7 

C) 0,9 

D) 1,1 

 

 

5. Veja a reta numérica abaixo. 

 

 

 

 

Qual número deve ser colocado no lugar do     ? 

 

A) 0,22 

B) 2,2 

C) 1,2 

D) 1,22 
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Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

16ª LIÇÃO – Sistema Monetário Brasileiro 

 

Eixo: 

Competência: 

Números e operações/Grandezas e Medidas. 

Realizar e aplicar operações. 

Habilidade: Estabelecer trocas entre cédulas e moedas em função de seus valores. 

Objetivos: 

Reconhecer cédulas e moedas do Real e seus respectivos valores. 

Realizar trocas entre uma ou mais cédulas por cédulas ou moedas de 

maior ou menor valor. 

Compreender que há diferentes combinações entre cédulas e moedas 

que equivalem a certa quantia. 

Resolver situações-problema que exijam trocas entre cédulas e cédulas, 

cédulas e moedas, moedas e moedas, do Sistema Monetário Nacional. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
Sistema Monetário Brasileiro 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, nessa lição, iremos trabalhar com a habilidade de “estabelecer trocas entre cédulas e 

moedas em função de seus valores” a qual está relacionada às capacidades de “construir 

significados para os números, resolver problemas do cotidiano usando linguagem matemática e 

reconhecer padrões e construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade 

e a solução de problemas do cotidiano” da Matriz Curricular de Matemática do Ciclo da 

Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

As crianças, desde pequenas, lidam com o dinheiro naturalmente. O trabalho com essa habilidade se 

faz no sentido de os alunos serem capazes de estabelecer troca entre os valores que podem ser 

representados por cédulas e moedas do Real, ou seja, o aluno deve ser capaz de realizar trocas 

equivalentes de uma ou mais cédulas por outras cédulas ou moedas com valores menores e vice-

versa, considerando-se os seus valores. 

Deve ser trabalhada a compreensão de que podemos ter a mesma quantia de dinheiro apresentada de 

diferentes formas, por exemplo, a quantia R$20,00 pode equivaler a uma nota de R$20,00, ou duas 

notas de R$10,00, ou vinte moedas de R$1,00, dentre outras possibilidades.  

Olá! 
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O trabalho com essa habilidade deve ser desenvolvido por meio de situações-problema 

contextualizadas. Sendo assim, o uso de moedas e cédulas, verdadeiras ou imitações, constitui-se 

um recurso didático-pedagógico que favorecerá o entendimento e a compreensão do nosso sistema 

monetário. Nesse sentido, é importante oportunizar aos alunos momentos para aprenderem 

brincando e pesquisando, como por exemplo, o uso de jogos (banco imobiliário, monopoly, 

feirinhas, etc.) e pesquisas de campo (comércio e outros lugares públicos). 

 

        CONTEXTUALIZANDO 
 

Professor, nessa seção, como nas anteriores, iremos apresentar um texto para contextualizar a lição 

a ser estudada. 

O texto escolhido (página 174) é um cartaz disponível no site do Banco Central. Se possível 

imprima-o em tamanho real e utilize-o para a leitura e divulgação.  

Após a leitura, pergunte aos alunos: 

 Qual é o assunto desse cartaz? 

 O que vocês entenderam por Segunda Família do Real? 

 Vocês já receberam notas da Segunda Família do Real? 

 Qual a diferença entre a Primeira Família do Real e a Segunda? 

 Por que vocês acham que foi criada uma Segunda Família para o Real? 

 Vocês acham que com estas novas notas as antigas perderão o valor imediatamente? 

 Qual outro nome damos para as notas? (cédulas) 

Deixe os alunos exporem suas respostas a cada pergunta.  

Se for possível, leve-os ao laboratório de informática para que eles possam consultar o site do 

Banco Central e tirar dúvidas.  

Caso não seja possível, esclareça que: 

A Segunda Família do Real é o novo design das notas do Real. Ela foi pensada para deixar as notas 

do Real mais modernas e protegidas. As cédulas possuem vários elementos de segurança, capazes 

de dificultar a falsificação e ao mesmo tempo promover acessibilidade aos deficientes visuais. 

A atualização do design do Real se iniciou em 2010, com o lançamento das notas de 100 e 50 reais. 

Em 2012, foi a vez das cédulas de 20 e 10 reais e, em 2013, a Segunda Família fica completa, com 

o lançamento das novas notas de 5 e 2 reais.  

As novas notas entram em circulação, através dos bancos e dos caixas automáticos. As notas da 

Primeira Família serão recolhidas pelo Banco Central, à medida que sofrerem desgaste, sendo 

gradativamente substituídas pelas da Segunda Família. Assim, podem-se utilizar as duas Famílias, 

não sendo necessária a troca imediata das cédulas anteriores.  

 

xxxxxxx
xxxxxxx 
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Fonte: www.bcb.gov.br 

http://www.bcb.gov.br/
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          TROCANDO IDEIAS  
 

O dinheiro se apresenta em forma de moedas ou notas (cédulas) e é usado na compra de bens, 

serviços, força de trabalho, e nas diversas transações financeiras, emitido e controlado pelo governo 

de cada país, que é o único que tem essa atribuição. 

No Brasil, o nosso dinheiro é o REAL simbolizado por R$.  

Como vimos na seção “Contextualizando”, as cédulas do Real estão de roupa nova e, aos poucos, 

irão substituir as cédulas antigas do Real. As cédulas e as moedas do Real constituem o dinheiro 

brasileiro, as moedas representam os valores menores. Existem moedas de centavos e de um real.  

Os centavos são escritos sempre do lado direito da vírgula;  

Para pagarmos uma quantia a alguém, ou comprar algo, podemos utilizar das notas e moedas 

existentes.  

Professor, você poderá propor os seguintes questionamentos aos alunos: 

 Como podemos pagar R$ 10,00 a alguém utilizando apenas notas? 

 Podemos utilizar uma nota apenas. Qual seria ela? 

 Podemos utilizar duas notas. Quais seriam elas? 

 Podemos utilizar cinco notas. Quais seriam elas? 

Deixe que os alunos exponham as soluções e percebam que para esta quantia podemos utilizar uma 

nota existente ou a somatória de algumas notas. 

Providencie, junto com os alunos, imitações de cédulas e moedas, podem ser de brinquedos a que 

eles tenham acesso, xerocadas ou coloridas, ou aquelas oferecidas no material complementar dos 

livros didáticos. 

Aproveite a oportunidade e converse com os alunos sobre a falsificação do dinheiro.  

Se possível, compare uma cédula verdadeira com uma cédula de brinquedo, deixe os alunos 

sentirem com os dedos a diferença entre os papéis: o papel do Real é mais áspero que o papel 

comum. Observem os itens de segurança que uma cédula tem. Informe-os de que quando 

suspeitarem que uma nota seja falsa, não a receba nem a passe adiante. Isso é crime! As notas falsas 

não são trocadas pelo Banco Central. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

         EXERCITANDO O CONHECIMENTO 

 

Atividade 1: Troca ou não troca 

Organize os alunos, solicitando que se assentem em círculo. Peça que cada um deles escolha uma 

quantia (estipule o número de notas e os valores máximos que cada um poderá dispor) e represente-

as, utilizando cédulas, de forma que estsas fiquem no chão à frente do aluno e visíveis aos demais. 

Comece a conversa com questões direcionadas a um dos alunos, como: 

  

1 

6 
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 Você quer trocar a sua nota de R$ 10,00 por essas quatro notas de R$ 2,00? 

 Você quer trocar suas duas notas de R$ 5,00 por uma nota de R$ 10,00? 

 Você quer trocar suas dez notas de R$ 2,00 por uma nota de R$ 10,00? 

Sempre que o aluno aceitar ou não a troca, questione sobre o motivo pelo qual ele tomou a decisão. 

Deixe-os explicar o porquê de sua ação e não diga se o aluno saiu ganhando ou perdendo com a 

escolha. Deixe que a turma fale. Seu papel, nesse momento, é instigar as crianças a refletirem sobre 

suas ações. Proponha também a troca de cédulas entre os alunos e circule entre eles para ver como 

estão resolvendo os problemas. 

Observação: Essa atividade foi adaptada do site http://revistaguiafundamental.uol.com.br/professores-

atividades/82/imprime209031.asp 

 

Atividade 2: Organizar a turma em duplas e distribuir para cada dupla um pouco de notas e moedas 

de brinquedo. 

Deixe os alunos manusearem e descobrirem qual valor eles têm em mãos;  

Peça que os alunos organizem as cédulas e moedas de forma que contribua para a visualização e 

manipulação. 

Apresente, para as duplas, desafios a serem executados: 

a) Qual dupla consegue montar R$ 5,00 utilizando duas notas e quatro moedas?  

b) De quantas maneiras diferentes, posso montar R$ 1,00 com moedas iguais?  

c) Quem consegue montar R$ 50,00 com sete notas?  

d) Usando notas e moedas, demonstre, pelo menos, quatro maneiras diferentes de representar R$ 

100,00. 

Apresente um desafio por vez, deixe que os alunos tentem resolvê-los, circule entre as carteiras e 

observe as estratégias utilizadas pelas duplas.  

No momento da correção, peça que uma dupla apresente a solução para que o restante da turma 

valide a resposta. 

 

Atividade 3: Desafios 

A) Escreva todas as possibilidades de obter R$1,00, usando as moedas indicadas: 

 

  

 

 

 

 

http://revistaguiafundamental.uol.com.br/professores-atividades/82/imprime209031.asp
http://revistaguiafundamental.uol.com.br/professores-atividades/82/imprime209031.asp
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B) Jairo ganhou de sua avó algumas moedas, como mostra o desenho abaixo. Ele quer trocá-las por 

notas. Descreva as posibilidades de notas que ele poderá receber em troca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Luciano trabalha vendendo doces. Ao final do dia, ele sempre vai à casa lotérica e troca a 

quantidade de dinheiro recebido pelo menor número de notas possíveis. Veja, no desenho abaixo, a 

quantia que ele levou, hoje, para ser trocada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quantas e quais notas Luciano pretende receber? 

 A lotérica estava sem notas de R$100,00. Como ficou o valor recebido por Luciano? 

 

 

 



 

178 

Atividade 4: Organize  a sala em grupos e discuta a seguinte situação-problema:  

Aline foi desafiada a encontrar todas as possibilidade de representar a quantia de R$20,00, 

utilizando cédulas de R$2,00, R$5,00, R$10,00 e R$20,00. Ela encontrou sete alternativas. 

Discuta com os colegas quais foram as alternativas encontradas por Aline. O grupo poderá 

manipular as cédulas para visualizarem todas as alternativas.  

Depois preencham a tabela, ficando atentos para que cada linha represente uma possibilidade 

encontrada por Aline. Então, o grupo deverá colocar o número de cédulas utilizadas e colocar um 

traço nas que não foram utilizadas na possibilidade. 

 

Possibilidades 

CÉDULAS UTILIZADAS 
    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Atividade 5: Situação-problema 

Apresente a situação-problema para a turma e deixe que os alunos a analisem e procurem 

estratégias de resolução individualmente. Faça a correção coletiva e dê oportunidade para que eles a 

apresentem e comparem as estratégias utilizadas. 
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O dinheiro de Joaquim 

 

Joaquim tem em seu cofre 200 reais em moedas de R$1,00. Ele pretende 

trocar as moedas por cédulas. 

Maria lhe ofereceu uma troca por notas de R$ 50,00. 

Ângela lhe ofereceu a troca por notas de R$20,00. 

Gustavo lhe ofereceu trocas por notas de R$10,00. 

 

Respondam: 

 Quantas notas Maria ofereceu a Joaquim? ___________________________________________ 

 Quantas notas Ângela ofereceu? ___________________________________________________ 

 Quantas notas Gustavo lhe ofereceu? _______________________________________________ 

 

Joaquim resolveu trocar suas moedas por uma nota de de Maria, sete notas de Gustavo e 4 

notas de Ângela. 

 

 Quantas moedas ele deu a Maria? __________________________________________________ 

 Quantas moedas ele deu a Gustavo ? ________________________________________________ 

 E a Ângela? ___________________________________________________________________ 

 

        CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 

 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “estabelecer trocas entre cédulas e moedas em função de seus 

valores”. Estas questões servem como diagnóstico, para verificar aquilo que precisa ser retomado 

com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

 

 

 

 

 

 

-----
----- 
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1. Alice guardou em seu cofre 

• 10 moedas de 5 centavos; 

• 5 moedas de 50 centavos; 

• 7 moedas de 1 real. 

 

Trocou todas as suas moedas por uma nota. Qual é o valor dessa nota? 

 

A) 

 

 

 

B) 

 

 

C)  

 

 

D) 

 

 

 

 

2. Geraldo quer trocar sua nota de R$100,00 por notas de menor valor. Qual opção corresponde ao 

mesmo valor? 

 

A) 2 notas de R$ 20,00 e 4 notas de R$ 5,00. 

B) 3 notas de R$ 10,00 e 1 nota de R$ 50,00. 

C) 3 notas de R$ 50,00 e 2 notas de R$ 10,00. 

D) 4 notas de R$ 20,00 e 2 notas de R$ 10,00. 
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Programa de Intervenção Pedagógica 

MATEMÁTICA 

17ª LIÇÃO – Números decimais: Adição e subtração 

  

Eixo: 

Competência: 

Números e operações. 

Realizar e aplicar operações. 

Habilidades: 
Calcular a adição de números racionais na forma decimal; 

Calcular a subtração de números racionais na forma decimal. 

Objetivos: 

Ler números racionais representados na forma decimal; 

Compreender como se realiza a adição e subtração de números 

racionais na forma decimal; 

Calcular a adição e subtração de números racionais na forma decimal. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
Adição e subtração de números racionais na forma decimal. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, nessa lição iremos trabalhar com duas habilidades, a saber: “calcular a adição de 

números racionais na forma decimal e calcular a subtração de números racionais na forma 

decimal” a qual estão relacionadas à capacidade de “construir significados para os números, 

resolver problemas do cotidiano usando linguagem matemática e reconhecer padrões” da Matriz 

Curricular de Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

Os números decimais, assim como as frações, são uma forma de representar quantidades que não 

são inteiras, ou seja, são partes de um inteiro ou possuem partes de um inteiro. Em nosso cotidiano, 

observamos, a todo o momento, os números decimais, seja na plaquinha dentro do ônibus com o 

valor da passagem, no açougue quando o vendedor pesa a carne, nos preços dos alimentos dentro do 

supermercado, nas mais variadas contas (água, luz, telefone), etc., o que, por conseguinte, revela a 

necessidade de desenvolver nos alunos a habilidade de saber operar com números decimais. 

Neste sentido, professor, para mostrar aos alunos a relevância desse aprendizado, sugira a eles que 

pesquisem em jornais, revistas, embalagens, contas, notas fiscais, dentre outros suportes e gêneros 

textuais, exemplos de situações em que os números decimais são utilizados, estimulando-os a 

perceber como a aprendizagem das habilidades que serão trabalhadas nessa lição é significativa e 

necessária para sua formação cidadã. 

Olá! 
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Por fim, ressaltamos que essa lição está bem direcionada ao ensino da resolução de operações que 

envolvem adição ou subtração de números racionais apresentados na forma decimal, o trabalho com 

a habilidade de resolver situações-problema envolvendo o uso desses números será privilegiada na 

lição seguinte. 

 

        CONTEXTUALIZANDO 
 

Professor, para o trabalho com essa lição, sugerimos o gênero textual “propaganda impressa”. A 

propaganda escolhida tem como finalidade a divulgação de um produto alimentício por seu 

fabricante (Pizzaria do Gordão).  

Você poderá interdisciplinar este trabalho com Língua Portuguesa, possibilitando aos alunos o 

desenvolver várias habilidades de leitura e de compreensão textual, questionando os alunos, por 

exemplo, sobre qual é o gênero, suas características e possível público-alvo. 

Utilize alguma estratégia de leitura com a turma: individual, coletiva, compartilhada ou qualquer 

outra que conheça. 

 

A Pizzaria do Gordão está inovando, venham conferir! 
Pizzaria do gordão - Ibirité/MG: batata recheada para 2 ou 4 pessoas 

+ 1 bebida para cada, a partir de R$ 10,50   

 

 
 

 

 

 
   

Destaques 

As batatas chegam recheadas e na companhia de sua bebida favorita, na refrescância de um suco 

ou refrigerante. 

As batatas recheadas vêm nos sabores atum, calabresa, frango com Catupiry, vegetariana, bacon, 

mexicana e champignon e cada batata pesa aproximadamente 0,5 kg. Para acompanhar, 

refrigerante ou suco de polpa ou em lata. 

Escolha entre 2 opções 
 R$ 10,50 para 2 pessoas + 1 bebida para cada – preço original R$ 25,85 

 R$ 25,50 para 6 pessoas + 1 bebida para cada – preço original R$ 51,70  

VENHAM NOS CONHECER!!!! 
Nosso Endereço 

Avenida Abel de Oliveira, 103, Cruzeiro, Ibirité - MG 
Fonte: Texto adaptado do site http://www.groupon.com.br/ 

 

Após a leitura do texto, convide os alunos a conversarem sobre mesmo.  

xxxxxxx
xxxxxxx 

http://www.groupon.com.br/
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Sugestão: Escreva algumas perguntas em tiras, dobre-as, coloque-as em uma caixa pequena e deixe 

a caixa circular entre os alunos, como a brincadeira da batata quente. Para que a atividade não perca 

o foco, tornando-se apenas uma brincadeira, garanta que todos os alunos discutam e cheguem à 

resposta certa, antes da próxima pergunta ser lida. A seguir, veja algumas sugestões de possíveis 

questionamentos para a realização dessa atividade:  

 Que produto está sendo divulgado nessa propaganda impressa? 

 Quem está vendendo o produto alimentício que está sendo divulgado nessa propaganda 

impressa? 

 Que estratégia(s) o comerciante deste produto utiliza para vendê-lo? 

 Em qual cidade fica o comércio que está divulgando o produto? 

 Qual é o endereço do comércio que está divulgando o produto? 

 Quantas opções de bebida o comerciante oferece? 

 Quais opções de bebida o comerciante oferece? 

 Quantas opções de recheio o comerciante oferece? 

 Quais opções de recheio o comerciante oferece? 

 Quanto custa o produto para duas pessoas consumirem? 

 Quanto custa o produto para seis pessoas consumirem? 

 Qual é o preço original (sem promoção) para duas pessoas? 

 Qual é o preço original (sem promoção) para quatro pessoas? 

 Qual é o peso aproximado de cada batata recheada? 

 Qual é o sentido da palavra a partir na frase “(...) batata recheada para 2 ou 4 pessoas + 1 bebida 

para cada, a partir de R$ 10,50”? 

 Com qual intenção colocou-se uma imagem/foto nesta propaganda impressa? 

 

         TROCANDO IDEIAS  
 

Professor, peça que os alunos observem, no quadro, os números que você irá registrar (são os 

valores que aparecem no texto) e pergunte-lhes: Por que esses números estão acompanhados de 

vírgulas? 

 

10,50                                                    25,85 

25,50                                                    51,70 

 

Verifique os conhecimentos que os alunos possuem sobre números decimais. 
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Observação: Os números decimais também foram objeto de ensino na lição 14. Como as lições 

deste caderno não exigem um trabalho linear, caso perceba que os alunos possuem poucos 

conhecimentos sobre números decimais, trabalhe, também, a lição 14. 

Destaque com os alunos que os NÚMEROS DECIMAIS são uma forma de representar 

quantidades que não são inteiras, ou seja, são partes de um inteiro ou maiores que ele. 

Pergunte-lhes:  

 Qual é a função da vírgula nos números que escrevi no quadro? 

 Vocês usam, no seu dia-a-dia, números escritos com vírgulas? Quando? Onde? Muitas vezes? 

Esses números são úteis? 

Deixe os alunos defenderem suas ideias e, a partir das mesmas, explique-lhes que à esquerda da 

vírgula fica a parte inteira do número e, à direita, quantos décimos, centésimos ou milésimos do 

inteiro o número possui. 

Vamos observar os valores abaixo: 

 

R$ 10,50 

0, 5   kg 

 

Pergunte aos alunos: Por que no primeiro exemplo dissemos que os números depois da vírgula 

equivalem a centésimos e no segundo exemplo dissemos décimos? 

Deixe os alunos levantarem suas hipóteses e, em seguida, mostre-lhes em que se baseia esse tipo de 

leitura, exemplificando os exemplos anteriores no quadro abaixo: 

 

CLASSE DAS UNIDADES 

SIMPLES 

    

Centena Dezena Unidade décimos centésimos milésimos Lemos assim: 

 1 0, 5 0  10 inteiros e 50 centésimos 

  0, 5   5 décimos 

 

 Parte inteira  Parte decimal 

 

ADIÇÃO DE NÚMEROS DECIMAIS 

Lance o seguinte desafio aos alunos: Oito alunos de nossa classe vão à pizzaria do Gordão no 

próximo sábado para experimentarem a famosa batata recheada. Já decidiram que irão comprar uma 

promoção de R$10,50 e outra de R$25,50. Quanto eles gastarão? 

Dê um tempo para que os alunos resolvam a situação proposta. 

10 reais inteiros 

      0 kg inteiros 

Menos de 1 real, ou seja, 

50 centésimos do real 

Menos de 1 kg, ou seja,  

5 décimos do kg 
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Em seguida, pergunte à turma quem conseguiu encontrar o resultado. 

Peça que um dos alunos responda à situação proposta no quadro e a partir disso, reforce com a 

turma, que para calcular ADIÇÃO DE NÚMEROS DECIMAIS, precisamos alinhar os algarismos 

da mesma ordem, de forma que vírgula fique debaixo de vírgula. Então, resolve-se a adição 

somando os algarismos de cada ordem, da direita para a esquerda. 

                                                                                                                    1 

10,50 

                                                                        + 25,50 

36,00 

 

SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS DECIMAIS 

Peça aos alunos para consultarem o texto e responderem ao desafio a seguir: Qual é a diferença do 

valor original para o valor promocional da batata recheada para duas pessoas? 

Dê um tempo para que os alunos resolvam a situação proposta. 

Em seguida, pergunte à turma quem conseguiu encontrar o resultado. 

Peça que um dos alunos responda à situação proposta no quadro e, a partir disso, reforce com a 

turma que, para calcular SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS DECIMAIS, precisamos alinhar os 

algarismos da mesma ordem, para ficar com vírgula sob vírgula. Então, resolve-se a subtração 

começando da direita para a esquerda. 

                                                                                                                     

 25,85 

                                                                         - 10,50 

15,35 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          EXERCITANDO O CONHECIMENTO 

 

Atividade 1: Organize a turma em duplas e peça-lhes para verificar se as contas abaixo estão 

corretas. Se não estiverem, eles deverão explicar qual foi o erro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

6 

    4,60 

+     3,1 

    4,91 

    4,60 

-   3,1 

    7,70 

    4,60 

-   3,1 

    1,50 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Atividade 2: Peça que os alunos façam os cálculos abaixo. No momento da correção, peça a alguns 

alunos para irem ao quadro resolver as operações. Solicite a validação da turma e faça as 

intervenções que julgar necessárias: 

 

A) 132,3 + 2,45 

B) 18,94 + 23,51 

C) 1,7 + 3,4 

D) 15,01 – 6,2 

E) 23,30 – 2,15 

F) 145,25 – 111,13 

Atividade 3: Peça aos alunos para observarem a tabela abaixo, a mesma refere-se às pesagens do 

bebê de Dona Carla durante os 12 primeiros meses de vida.  Em seguida, solicite que os alunos 

respondam as perguntas que aparecem na sequência, fazendo os cálculos, em quilogramas, que 

julgarem necessários. 

 

1° mês 2,900 kg 

2° mês 3,300 kg 

3° mês 5,050 kg 

4° mês 5,900 kg 

5° mês 5,840 kg 

6° mês 7,000 kg 

7° mês 7,200 kg 

8° mês 8,000 kg 

9° mês 7,910 kg 

10° mês 8,200 kg 

11° mês 9,060 kg 

12° mês 9,410 kg 

    17,2 

+    5,15 

   2 2,37 

    52,86 

-     31,15 

    19,55 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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A) Do primeiro ao quarto mês de vida, o bebê ganhou ou perdeu massa? Quanto? 

B) Do quarto para o quinto mês de vida, quanto o bebê perdeu de massa? 

C) Do décimo primeiro mês de vida ao décimo segundo mês de vida, quanto o bebê ganhou de 

massa? 

D) Do oitavo mês de vida para o nono mês de vida, quanto o bebê perdeu de massa? 

E) Do primeiro ao décimo segundo mês de vida, quanto o bebê ganhou de massa? 

 

        CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 

 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “calcular a adição de números racionais na forma decimal e 

calcular a subtração de números racionais na forma decimal”. Estas questões servem como 

diagnóstico, para verificar aquilo que precisa ser retomado com alguns alunos ou com toda a turma.  

 

1. Resolva a operação abaixo. 

 

                         2,1 – 0,72 

 

O resultado dessa operação é 

 

A) 1,38 

B) 1,48 

C) 2,38 

D) 2,62 

 

2. Veja, abaixo, a conta que Marina precisa resolver. 

 

                    16,94 + 8,37  

 

O resultado dessa conta é 

  

A) 24,21  

B) 25,31  

C) 100,21  

D) 100,64 

 

 

-----
----- 
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Programa de Intervenção Pedagógica 
MATEMÁTICA 

18ª LIÇÃO – Adição e subtração de números decimais na 

resolução de situação-problema 
 

Eixo: 

Competência: 

Números e operações. 

Realizar e aplicar operações. 

Habilidades: 

Resolver situação-problema com números racionais expressos na 

forma decimal envolvendo diferentes significados da adição; 

Resolver situação-problema com números racionais expressos na 

forma decimal envolvendo diferentes significados da subtração; 

Resolver situação-problema com números racionais expressos na 

forma decimal envolvendo adição e subtração. 

Objetivos: 

Resolver situações-problema que envolva as operações de adição com 

números decimais em diferentes contextos: medidas de comprimento e 

massa e sistema monetário; 

Resolver situações-problema que envolva as operações de subtração 

com números decimais em diferentes contextos: medidas de 

comprimento e massa e sistema monetário. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 

Adição e subtração de números decimais na resolução de situação- 

problemas. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, nessa lição iremos trabalhar com três habilidades, a saber: “resolver situação-problema 

com números racionais expressos na forma decimal envolvendo diferentes significados da 

adição, resolver situação-problema com números racionais expressos na forma decimal 

envolvendo diferentes significados da subtração e resolver situação-problema com números 

racionais expressos na forma decimal envolvendo adição e subtração” a quais estão relacionadas 

à capacidade de “construir significados para os números, resolver problemas do cotidiano usando 

linguagem matemática e reconhecer padrões” da Matriz Curricular de Matemática do Ciclo da 

Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

Na lição anterior, os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar o cálculo da adição e da subtração 

dos números decimais, nessa lição iremos focar no cálculo com base na interpretação de uma 

situação-problema.  

Olá! 
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É fundamental que os alunos desenvolvam a competência leitora em matemática, sendo capaz de ler 

e interpretar as situações-problema analisando as informações apresentadas, verificando se: os 

dados apresentados são suficientes para a resolução; quais informações são as mais relevantes; o 

que o problema está pedindo. 

A partir da leitura atenta da situação-problema, o aluno deve ser capaz de propor estratégias de 

resolução, de revisão e “tirar a prova” dos resultados obtidos. 

Nas discussões das situações-problema, é importante se pensar na organização da turma. O 

problema pode ser interpretado e resolvido através da interação professor-turma. O professor 

discutirá o problema com a turma buscando a participação, as opiniões e estratégias de vários 

alunos, evitando dar respostas e explicações precipitadas. Ele deverá, nessa situação, considerar 

todas as sugestões levantadas, até mesmo as erradas, pedindo sempre que a turma valide, ou não, o 

raciocínio e a forma de resolução do colega. 

Outra forma interessante de se discutir uma situação problema é no trabalho em grupo. Essa 

organização permite a troca de ideias e a interação entre pares. É importante que todo o trabalho em 

grupo seja acompanhado pelo professor, que deve estar atento às estratégias usadas e 

compartilhadas em cada grupo, oferecendo ajuda quando solicitado, sem apresentar as respostas 

prontas. Mas instigar os alunos a pensarem e refletirem sobre a situação proposta. A socialização 

das estratégias utilizadas no coletivo, após um trabalho em grupo também é etapa fundamental, 

principalmente quando se têm grupos que utilizaram estratégias diferentes e obtiveram o mesmo 

resultado. 

O trabalho com situações-problemas também pode ser organizado de forma individual, em sala ou 

em casa, atentando-se para que os problemas propostos sejam desafiadores, não sendo muito fáceis 

nem muito difíceis e em quantidades não excessivas. 

Como o foco das habilidades trabalhadas nessa lição é a resolução de situações-problema que 

envolve adição e/ou subtração com números decimais, traremos algumas situações-problemas a 

serem propostas aos alunos. 

 

        CONTEXTUALIZANDO 
 

Professor, nessa seção, como nas anteriores, iremos apresentar um texto para contextualizar a lição 

a ser estudada. 

A leitura do texto poderá se interdisciplinar com aula de Ciências, onde pode ser sugerido que os 

alunos pesquisem a causa e a frequência de casos de gigantismo.  

 

 

xxxxxxx
xxxxxxx 
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Homem mais alto do mundo se casa com síria 

Cerimônia aconteceu na cidade natal de Sultan Kosen, Mardin, na Turquia. 

O gigante de 31 anos casou com Merve Dibo, que tem 1,75 metro. 

Da France Presse 

 

 O turco Sultan Kosen, o homem mais alto do mundo com 2,51 metros de altura, casou-se neste 

domingo, dia 27 de outubro, com uma síria em sua cidade natal de Mardin, na Turquia. 

O gigante de 31 anos casou com Merve Dibo, 

que tem 1,75 metros. 

"Estou contente de ter achado enfim alguém 

que me aceite e que me amará", declarou o 

recém-casado à imprensa. 

O vertiginoso crescimento do turco, 

reconhecido em 2011 pelo livro Guinness dos 

recordes mundiais como o homem mais alto 

do planeta, é produto de um tumor que afeta 

sua hipófise. 

Em 2010, foi operado do tumor na 

Universidade de Virgínia (Estados Unidos) e 

recebeu medicamentos para controlar o nível 

de hormônios do crescimento. 

Em 2012, foi considerado curado e deixou de 

crescer. 

Sultan Kosen é, no entanto, obrigado a 

caminhar de muletas, já que as articulações não têm o mesmo desenvolvimento que o resto do 

corpo. 

Fonte: Texto retirado do site http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/10/homem-mais-alto-do-mundo-se-casa-com-siria.html 

 

Peça aos alunos que leiam o texto individualmente com muita atenção. Em seguida, solicite que um 

aluno leia o texto oralmente para a turma. Após a leitura peça que os alunos sublinhem no texto, 

utilizando as cores definidas, as seguintes informações explícitas: 

 

 

 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/10/homem-mais-alto-do-mundo-se-casa-com-siria.html
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AZUL  A altura do homem mais alto do mundo 

VERMELHO A idade do homem mais alto do mundo. 

AMARELO O nome da noiva de Sultan Kosen. 

LILÁS A altura da noiva de Sultan Kosen. 

VERDE Ano em que Sultan Kosen entrou para o livro Guinness dos 

recordes mundiais. 

LARANJA Ano em que Sultan Kosen deixou de crescer. 

 

Depois dos alunos terem localizado e marcado no texto as informações solicitadas, converse com 

eles sobre o texto, questione: 

 Vocês já ouviram falar do Guinness Book, o livro dos recordes mundiais? 

 O que vocês acharam da altura do turco Sultan Kosen? 

 Vocês conhecem alguém tão alto? 

 A esposa de Sultan Kosen , Merve Dibo, mede 1,75m. O que devemos fazer para saber o quanto 

ela é mais baixa que ele? 

 A altura do homem mais alto do mundo é 2,51 metros. Vocês acham que ele conseguiria passar 

pela porta de nossa sala sem precisar se abaixar? 

 

         TROCANDO IDEIAS  
 

Professor, explique aos alunos que o foco do trabalho dessa lição é a resolução de situações-

problema que envolve a adição e subtração de números decimais.  

As situações-problema com os números decimais são facilmente associadas a situações cotidianas, 

por isso, em muitas delas estarão presentes problema envolvendo as unidades de medidas, massa e o 

sistema monetário, em que o aluno deverá somar ou subtrair números decimais em contextos de 

uso. 

Explique aos alunos que alguns estudiosos como George Polya dão algumas dicas interessantes para 

resolver uma situação-problema, como: 

 

COMPREENDER O PROBLEMA 

É importante fazer uma leitura cuidadosa do problema analisando: 

 Quais são os dados e as condições do problema? Há dados desnecessários? Faltam dados? 

 O que se pede no problema? 

 A pergunta do problema é clara? 

 É possível estimar uma resposta? 

 É possível representar o problema por meio de desenhos ou figuras? 

 

  



 

192 

 

PLANEJAR A SOLUÇÃO 

É importante fazer um plano de solução para o problema: 

 Qual é o plano para resolver o problema? 

 Que estratégias você desenvolverá? 

 Quais cálculos irá fazer? 

 Você utilizará como estratégia desenhos ou tabelas? 

 

EXECUTAR O QUE PLANEJOU 

Neste momento, é hora de por em prática o plano elaborado: 

 Execute as estratégias pensadas. 

 Faça os esquemas ou desenhos planejados. 

 Efetue os cálculos necessários. 

 

VERIFICAR SE RESOLVEU CORRETAMENTE O PROBLEMA 

Neste momento, é importante checar os passos anteriores com o objetivo de detectar e corrigir 

possíveis erros, analisando: 

 O problema foi bem compreendido? 

 O plano elaborado foi exequível? 

 Você utilizou as estratégias elaboradas? Efetuou todos os cálculos? 

 É possível conferir se os cálculos estão corretos? 

 Existem maneiras diferentes de se chegar a mesma solução? 

 É possível “tirar a prova”? 

 

RESPONDER A PERGUNTA DO PROBLEMA 

É o momento de se responder ao problema, observando: 

 A resposta dada está compatível com a pergunta? 

 A resposta está completa e entendível?  

Proponha aos alunos para  colocarem em prática esses passos, tentando solucionar a situação-

problema, abaixo proposta. Discuta com eles, coletivamente, utilizando o quadro para fazer os 

registros. 

 

 

O turco Sultan Kosen mede 2,51 metros e é considerado o homem mais alto do mundo. Aos 31 

anos ele se casou com Merve Dibo, uma mulher síria que mede 1,75 metros. Quanto em metros sua 

esposa é mais baixa que ele? 
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1º PASSO: COMPREENDER O PROBLEMA 

Pergunte aos alunos: 

 Quais dados tem no problema? Quais deles são fundamentais? 

Deixe os alunos perceberem que o problema traz algumas informações complementares que não são 

importantes para a sua resolução, como por exemplo, a idade do homem. 

 Qual a pergunta que temos que responder? 

Provavelmente, os alunos irão ditar a pergunta que está escrita no problema. Para verificar o 

entendimento, peça-lhes que falem com suas palavras o que o problema quer saber.  

 Vocês conseguem estimar a resposta? 

Anote as estimativas dos alunos para que eles possam confrontá-las com o resultado posteriormente. 

 

2º PASSO: PLANEJANDO A RESOLUÇÃO        

Fale aos alunos que eles precisão planejar como resolver este problema. Questione: 

 Como vocês podem resolver este problema? 

Deixe que eles apresentem estratégias de resolução e as anote no quadro. Se necessário, apresente 

algumas opções para a turma validar como: 

 É possível fazer uma estimativa e checar usando uma fita métrica? 

 É possível escrever uma operação matemática e realizar o cálculo? 

 É possível resolver utilizando as medidas representadas numa reta numérica? 

Eleja com a turma qual foi a melhor estratégia sugerida e que será utilizada no momento da 

execução. 

 

3º PASSO: A EXECUÇÃO DO PLANO 

Nesse momento, deixe a turma realizar a estratégia que foi eleita como a mais apropriada para a 

resolução do problema.  

Circule por entre as carteiras e veja se eles estão apresentando dificuldade na execução. 

  

4º PASSO: VERIFICAÇÃO  

Após ter se achado um possível resultado, questione os alunos se eles realmente entenderam o 

problema; se escolheram os dados certos para a solução; se diante da possível resposta podemos 

checar se a resposta está certa. 

Suponha que a turma optou por resolver o problema efetuando um calculo de subtração. Obtiveram 

o valor de 0.76 metros. Instigue-os a fazerem a operação inversa: 

Se somarmos a altura da noiva com 0.76 metros temos a altura do homem mais alto do mundo? 

 Ofereça tempo para os alunos verificarem as respostas ou até utilizarem outra estratégia para 

confrontar. 
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5º PASSO: RESPONDENDO A PERGUNTA DO PROBLEMA. 

Após a checagem, é hora de responder a pergunta por extenso e de forma coerente com a pergunta. 

Nesse momento, seja o escriba da turma e anote, no quadro, a resposta que deve ser completa, clara 

e objetiva. 

Após a resolução do problema, converse com os alunos sobre as diversas situações-problema que 

nos são apresentadas no dia-a-dia. Discuta que diariamente nos são apresentados muitos dados e 

que a partir deles podemos formular nossas próprias situações-problema. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           EXERCITANDO O CONHECIMENTO 
 

Atividade 1: Comparando medidas 

 

Para este momento relembre com os alunos a unidade de medida de comprimento, estudada na 

lição 7 e proponha que em casa os alunos se meçam com a ajuda de um adulto ou de um colega e 

tragam anotada sua medida. 

 

A partir da leitura do texto e das medidas dos alunos, vamos retirar informações importantes a 

serem consideradas em uma situação-problema. Então, no quadro escreva as frases abaixo e peça 

que os alunos completem com as informações faltosas. Leve uma fita métrica para tirar possíveis 

dúvidas que possam surgir. 

Informações para a elaboração de uma situação-problema: 

 A altura do homem mais alto do mundo _____________________________________________. 

 A altura da esposa do homem mais alta do mundo _____________________________________. 

 A altura da professora da turma ___________________________________________________. 

 A altura do aluno(a) mais alto da turma _____________________________________________. 

 A altura do aluno(a) mais baixo da turma ____________________________________________. 

 Minha altura __________________________________________________________________. 

Com base nessas informações sugira que os alunos, em duplas, elaborem em folha separada, três 

problemas que envolvam a adição ou a subtração a serem resolvidos. Oriente que eles precisam 

pensar na pergunta a ser feita, mas no rascunho, já preveem a resposta coerente com a pergunta 

elaborada. 

 

Atividade 2: Troque os problemas que foram elaborados entre as duplas e peça que elas encontrem 

as respostas das perguntas propostas. Não se esqueça de orientar as duplas para seguirem os cinco 

passos descritos na seção “Trocando ideias”.  

Após a resolução, devolva as respostas para a dupla que formulou o problema e solicite que ela faça 

as correções necessárias. 

1 

6 
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Atividade 3: A lanchonete do Naldo faz muito sucesso na cidade de Ibirité. Após o horário da 

escola e nos finais de semama, a galera jovem sempre se reune lá para fazer um lanche. 

Observem o cardápio dos sanduíches e bebidas que são servidos lá: 

 

 

 

 

 

1) HAMBURGUER:                                                                                                         R$ 7,30 

 Pão, hamburguer de boi, milho, batata palha e salada. 

 2) X-BURGUER:                                                                                                              R$ 7,80 

 Pão, hamburguer de boi, queijo, batata palha e salada. 

 3) X-EGG BURGUER:                                                                                                    R$ 8,50 

 Pão, hamburger de boi, queijo, ovo, batata palha e salada. 

 4) X-BACON:                                                                                                                   R$ 8,70 

 Pão, hamburguer de boi, queijo, bacon, batata palha, milho e salada. 

 5) X-BACON EGG:                                                                                                         R$ 8,90 

 Pão, hamburguer de boi, queijo, ovo, bacon, batata palha, milho e salada. 

 6) X-TUDO:                                                                                                                      R$ 9,00 

 Pão, hamburguer de boi, ovo, bacon, queijo, presunto, milho, batata palha e salada.  

7) LAÇADOR:                                                                                                                 R$ 11,40 

 Pão, hamburguer de boi, hamburguer de frango, ovo, bacon, queijo, milho,  

batata palha e salada  

 8) Refrigerante lata:                                                                                                         R$ 3,50 

 9)Suco lata:                                                                                                                       R$ 3,80 

 10) Suco natural 500ml:                                                                                                   R$ 5,00 

  

Na tarde de domingo, os amigos Gabriel, Jaqueline e Larissa foram até lá fazerem um lanche. 

Gabriel pediu um LAÇADOR e um refrigerante lata. Ele levou uma nota de R$50,00. 

Jaqueline pediu um X-BACON e um suco natural. Ela levou duas notas de R$10,00, ou seja, 

R$20,00. 

Larissa pediu um X-TUDO e um suco lata. Ela levou R$10,00. 

Em duplas, analise essa situação e preencha o quadro com os valores solicitados: 

 

 

 

Lanches do  Naldo  
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Agora, no caderno, respondam as perguntas abaixo: 

1) Quanto cada um irá pagar pelo seu lanche? 

2) Quanto cada um receberá de troco? 

3) Todos possuem dinheiro suficiente para pagar a conta? 

4) Alguém precisará de pedir uma quantia emprestada? Qual quantia seria essa? 

5) Quanto eles pagaram no total? 

Formule um problema, escolhendo o seu sanduíche e bebida preferida no cardápio dos Lanches 

Naldo.  

 

Atividade 4: Augusto pesa 18,6 quilos. Analisando a figura a abaixo, calcule quanto pesam os 

livros que também estão sobre a balança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem retirada do site http://luiscrepaldi.blog.terra.com.br/2008/09/25/na-balanca/ 

 

        CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 
 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “resolver situação-problema com números racionais expressos 

na forma decimal envolvendo diferentes significados da adição, resolver situação-problema com 

números racionais expressos na forma decimal envolvendo diferentes significados da subtração e 

resolver situação-problema com números racionais expressos na forma decimal envolvendo adição 

 GABRIEL JAQUELINE LARISSA 

Sanduíche     

Bebida     

Dinheiro inicial    

-----
----- 

http://luiscrepaldi.blog.terra.com.br/2008/09/25/na-balanca/
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e subtração”. Estas questões servem como diagnóstico, para verificar aquilo que precisa ser 

retomado com alguns alunos ou com toda a turma.  

1. Bete tinha R$ 122,00 e gastou R$ 98,00 no supermercado em compras. Com quanto Bete ficou 

após essa compra? 

 

A) R$ 24,00 

B) R$ 34,00 

C) R$ 210,00 

D) R$ 220,00 

 

2. Leonardo comprou para o seu filho os três brinquedos representados pelas figuras abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto Leonardo pagou pelos três brinquedos? 

 

A) R$ 16,29 

B) R$ 16,39 

C) R$ 26,39 

D) R$ 27,39 

 

3. Maria foi à mercearia com R$11,00. Comprou um quilo de arroz por R$1,27, meio quilo de carne 

por R$3,27, um litro de leite por R$1,08 e um iogurte por R$ 0,95. 

Sobrou de troco: 

 

A) R$ 1,00 

B) R$ 4,43 

C) R$ 5,65 

D) R$ 8,25 
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Programa de Intervenção Pedagógica 
MATEMÁTICA 

19ª LIÇÃO – Divisão de números decimais 

 

Eixo: 

Competência: 

Números e operações. 

Realizar e aplicar operações 

Habilidade: 
Resolver situação-problema envolvendo o quociente de um número 

racional na forma decimal, por um número natural não nulo. 

Objetivos: 

Compreender a divisão de inteiros quocientes decimais; 

Resolver situações-problema efetuando operações de divisão com 

quocientes decimais. 

Objeto(s) de 

Ensino/Conteúdo(s): 
Divisão de números decimais. 

Duração: Aproximadamente 5 aulas. 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

Professor, nessa lição, iremos trabalhar com a habilidade de “resolver situação-problema 

envolvendo o quociente de um número racional na forma decimal, por um número natural não 

nulo” a qual está relacionada à capacidade de “construir significados para os números, resolver 

problemas do cotidiano usando linguagem matemática e reconhecer padrões” da Matriz 

Curricular de Matemática do Ciclo da Alfabetização e Complementar da SEE/MG.  

Inicialmente, discutiremos a divisão de números decimais, enfatizando a compreensão das técnicas 

de cálculo. Ressaltamos que para realizar uma divisão de números decimais, os alunos precisam ter 

se apropriado do conceito de números decimais, utilizando corretamente a vírgula para separar 

inteiros dos décimos, centésimos ou milésimos. 

Como a habilidade refere-se a resolução de situações-problema, o aluno precisa ir além de apenas 

organizar o algoritmo e efetuar a operação. Ele precisa ser capaz de interpretar o problema, criar 

estratégias de resolução e achar a resposta mais apropriada. A lição 18 discute dicas para a 

resolução de problemas que podem ser retomadas. 

Acreditamos que o trabalho com materiais concretos, a exemplo o material dourado, são 

importantes recursos pedagógicos, que se bem utilizados favorecerão a compreensão do aluno. 

 

Olá! 
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       CONTEXTUALIZANDO 
 

Professor, nessa seção, como nas anteriores, iremos apresentar um texto para contextualizar a lição 

a ser estudada. 

O texto apresentado é uma nota fiscal de compra. Antes da leitura, converse sobre o gênero textual 

Nota Fiscal. Explore com os alunos, a finalidade e importância deste gênero, as características e os 

espaços de circulação.  

Apresente o texto a ser lido e contextualize: 

Flávia fez uma compra na papelaria e pediu a nota fiscal. Vejam: 

 

 Praça Escritor Guimaraes Rosa, 234- 

Brumadinho-MG – CEP33.550-000 

Fone (31)98765432 

CNPJ 01.023.045/0009-07 

Inscrição estadual 50000234-90 

NOTA FISCAL   1ªvia 

Nº 112233 

Data: 17/05/2014      

Destinatário: Flávia Magalhães de Almeida  

Endereço: Rua Anitta Garibaldi, 36                               Município: Brumadinho -MG 

Cód. 

Produto 
Descrição dos produtos Quantidade 

Valor 

unitário 
Valor total 

25 Canetas 5  R$  4,20 

354 Mochila  1  R$ 60,00 

756 Caderno 200 folhas 2  R$ 21,00 

     

Total: R$85,20 

Pagamento em dinheiro: R$100,00 

Troco  

 

Deixe os alunos lerem a nota fiscal. Depois questione: 

 Quais informações podem se observadas nessa nota fiscal? 

 Qual é o nome e o endereço da papelaria que Flávia fez a compra? 

 Alguém sabe o que é CNPJ? 

 Qual foi a compra feita por Flávia? 

 Faltam informações nesta nota? Quais? 

xxxxxxx
xxxxxxx 

PAPELARIA

VALENTIM
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Deixe que os alunos explorem e se familiarizem com o gênero. Você pode solicitar que eles tragam 

de casa outras notas fiscais, para comparar semelhanças e diferenças. Pode, também, solicitar que 

seja feita uma pesquisa sobre a importância do consumidor solicitar a Nota Fiscal. 

Outra situação de ensino que poderá ser desenvolvida com os alunos é solicitar que eles tragam, 

também, cupons fiscais para que possam compará-los com as notas fiscais, reconhecendo suas 

respectivas importâncias. Se possível, peça ao contador da escola para conversar com os alunos 

sobre esses documentos. 

 

TROCANDO IDEIAS  
 

Professor, após explorar a Nota Fiscal da seção contextualizando com os alunos, desafie-os a 

completar as informações faltosas.  

Problematize: 

Observem que a coluna intitulada “Valor unitário” não está preenchida. Sabemos que Flávia 

comprou 5 canetas e pagou por elas R$ 4,20. Quanto custa cada caneta? 

Deixe os alunos construírem estratégias de resolução. Observem os recursos que eles estão 

utilizando. Peça que alguns alunos socializem com a turma, as estratégias que utilizaram para 

encontrar a solução.  

No quadro convide os alunos a pensarem na operação proposta: 

Temos que dividir 4 reais e 20 centavos por 5 unidades para saber o preço de cada caneta. A 

operação a ser utilizada será a da divisão.  

1º PASSO: quando precisamos dividir um número decimal por outro que é inteiro, é necessário 

tornar o divisor também um número decimal. Para isso, basta acrescentar uma vírgula e a 

quantidade de 0 (zeros) necessárias para que o dividendo e divisor possuam a mesma quantidade de 

casas decimais. Feito isso, desconsideramos a vírgula e realizamos a divisão normalmente.  

 

 

 

2º PASSO: Agora, precisamos dividir 420 por 500. Mas para conseguirmos fazer esse cálculo é 

necessário aumentar o dividendo, pois o dividendo 420 é menor que o divisor 500. Então antes de 

iniciar a divisão colocamos um zero e uma vírgula no início do quociente, indicando que 420 

dividido por 500 tem como resultado um número menor que 1. Em seguida, acrescenta-se um zero 

ao final do número 420, transformando-o em 4.200, número este possível de ser dividido por 500. 

 

 

 

 

  

 

4,20  5 

 

4,20  5,00 

 

420   500 



 

201 

 3º PASSO: Ao dividirmos 4.200 por 500, encontramos 8 que multiplicado por 500 dá 4.000, valor 

que mais se aproxima de 4.200. Ao subtrairmos 4.000 de 4.200, temos de resto 200. Para tornar a 

divisão de 200 por 500 possível, acrescentamos um zero ao final do número 200, transformando-o 

em 2.000 e damos sequência à divisão. Nesse caso, ao multiplicarmos 4 por 500 temos como 

resultado, 2.000. Realizamos a subtração no dividendo e encontramos resto 0. 

Observação: É possível realizar o processo de acrescentar “zeros” no dividendo, tornando-o um 

número possível de ser dividido, quantas vezes forem necessárias. 

 

 

 

 

 

 Pronto temos o resultado de nossa operação R$0,84. 

Cada caneta que Flávia comprou custou R$0,84. 

Desafie os alunos a encontrarem o valor unitário da mochila e de cada caderno que consta na nota 

fiscal, utilizando o algoritmo da divisão. Após dado um tempo para que eles encontrem a solução, 

convide um ou dois alunos para irem até ao quadro e explicarem passo a passo como efetuar o 

cálculo da divisão, apontando a divisão de inteiros, décimos e centésimos.   

Peça-lhes que completem a nota fiscal com todas as informações faltosas. 

Retome com os alunos a importância de se interpretar corretamente uma situação problema e criar 

boas estratégias para sua resolução. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        EXERCITANDO O CONHECIMENTO 
 

Atividade 1:  Peça aos alunos que respondam os problemas abaixo, individualmente: 

Álbum de figurinhas 

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2014 foi 

lançado oficialmente na segunda-feira, dia 04 de abril, 

em duas versões, a normal e a deluxe. 

Um pacote com cinco figurinhas da versão normal, 

com figurinhas colantes, custa R$ 1,00. 

A versão deluxe que é uma opção voltada a 

colecionadores, ao invés de figurinhas traz cards. Os 

cards são gravuras mais grossas, e o álbum permite 

inserir a imagem sem colar. O valor aproximado dos cards é R$4,80 por pacotinhos com 6 cards. 

 Se um pacote, com 5 figurinhas custa R$1,00, quanto custa cada figurinha? 

________________________________________________________________________________ 

1 

6 

  4200   500 

- 4000   0,8 

  0200 
Multiplica 8 por 500 Multiplica 4 por 500 

  4200   500 

- 4000   0,84 

  02000 

 -  2000 

       0 
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 Se o valor do pacote dos cards é R$4,80, sabendo que ele contém 6 cards, quanto custa cada 

card? 

________________________________________________________________________________ 

Fonte: Texto adaptado do site http://copadomundo.uol.com.br 

 

Atividade 2: Produção de encartes.  

Professor, convide a turma para elaborar um encarte de promoções de um supermercado. 

Inicialmente, você pode solicitar que os alunos levem para a escola vários encartes, com o objetivo 

de analisarem as características e retirarem ilustrações e médias de preço. 

Depois, defina juntamente com a turma: 

 um nome fictício para o comércio. 

 a quantidade de itens a serem anunciados. 

Divida a turma em grupos, mas conduza de forma coletiva a produção do encarte, garantindo que 

todos os grupos confeccionem encartes semelhantes (para isso é necessário garantir pelo menos 5 

encartes para recorte iguais – um para cada grupo).  

Peça que os alunos pensem em promoções e em parcelamentos possíveis para as compras. Estimule 

a criatividade dos alunos. Se for necessário, sugira promoções do tipo “na compra de dois produtos 

leve um de graça” e parcelamentos do tipo “divida em 2 vezes compras acima de R$40,00”, etc. 

Atividade 3: A partir dos encartes produzidos pelos alunos, formule cinco situações-problemas 

envolvendo a divisão com quociente decimais. Peça que os alunos, em grupo, as resolvam. Os 

problemas vão depender das promoções e condições elaboradas pela turma.  

Após a resolução das situações-problema pelos grupos, cada grupo ficará responsável por ir até o 

quadro e apresentar a estratégia de resolução e a resposta encontrada. Os demais grupos deverão 

comparar as respostas,  validando-as ou não. 

Exemplos: 

Um pacote de 5 quilos de arroz foi anunciado por ______________. Quanto custa cada quilo de 

arroz?__________________________________________________________________________ 

Na compra de 2 pacotes de biscoito, o consumidor ganha 1. Nesta promoção quanto custa cada 

pacote? _________________________________________________________________________ 

Angélica fez uma compra no valor____________ e quer dividir em 3 vezes? Quanto pagará em 

cada parcela? ____________________________________________________________________ 

 

Atividade 4:  Peça que os alunos resolvam em duplas os problemas abaixo: 

a) Marcia comprou 10 metros de fitas e precisa dividí-lo em 4 partes. Quanto medirá cada parte? 

b) Carolina precisa dividir igualmente 13 quilos de fubá em dois recipientes. Quantos quilos ela 

colocará em cada recipiente? 

http://copadomundo.uol.com.br/
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c) Maicon comprou um patins que custou R$79,90. Ele parcelou em 5 vezes sem juros. Quanto ele 

irá pagar em cada parcela? 

 

Atividade 5: Entregue aos alunos a situação-problema abaixo e peça que em dupla eles encontrem 

a resposta correta. Oriente que eles façam o cálculo no caderno. No momento da correção, você 

poderá solicitar que cada dupla apresente uma resposta. Caso, haja divergências entre as respostas 

encontradas, solicite que a dupla vá até ao quadro e faça o cálculo. Peça à turma para validar as 

respostas. 

 

Paula é vendedora na lojas de móveis Lumóveis. A loja oferece algumas formas de 

parcelamento sem cobrança de juros. Paula  está construindo uma tabela com os valores das 

parcelas de alguns produtos. Vamos ajudá–la: 

 

PRODUTO�VALOR���Total�2 parcelas�4 

parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

VALOR���Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

��Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

�Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

2 parcelas�4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

5 parcelas���R$600,80����� 

��R$600,80����� 

�R$600,80����� 

R$600,80����� 

���� 

��� 

PRODUTO�VALOR���Total�2 parcelas�4 

parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

VALOR���Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

��Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

�Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

2 parcelas�4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

5 parcelas���R$600,80����� 

��R$600,80����� 

�R$600,80����� 

R$600,80����� 

���� 

PRODUTO�VALOR���Total�2 parcelas�4 

parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

VALOR���Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

��Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

�Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

2 parcelas�4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

5 parcelas���R$600,80����� 

��R$600,80����� 

�R$600,80����� 

R$600,80����� 

PRODUTO�VALOR���Total�2 parcelas�4 

parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

VALOR���Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

��Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

�Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

2 parcelas�4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

5 parcelas���R$600,80����� 

��R$600,80����� 

�R$600,80����� 

PRODUTO�VALOR���Total�2 parcelas�4 

parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

VALOR���Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

��Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

�Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

2 parcelas�4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

5 parcelas���R$600,80����� 

��R$600,80����� 

PRODUTO�VALOR���Total�2 parcelas�4 

parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

VALOR���Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

��Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

�Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

2 parcelas�4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

5 parcelas���R$600,80����� 

Olá! Olá! Olá! Olá! Olá! Olá! 

xxxxxxx
xxxxxxx 
xxxxxxx
xxxxxxx 
xxxxxxx
xxxxxxx 
xxxxxxx
xxxxxxx 
xxxxxxx
xxxxxxx 
xxxxxxx
xxxxxxx 
------
---- 

------
---- 

------
---- 

------
---- 

------
---- 

------
---- 
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PRO

DUT

O�V

ALO

R���

VAL

OR��

��To

tal�2 

parce

las�4 

parce

las�5 

parce

las��

�Tot

al�2 

parce

las�4 

parce

las�5 

parce

las��

Total

�2 
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parce

las�4 

parce

las�5 

parce

las��

2 

parce

las�4 

parce

las�5 

parce

las��

4 

parce

las�5 

parce

las��

5 

parce

las��

��R$

600,8

0���
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�R$600,80����� 

R$600,80����� 

���� 

��� 

�� 

� 

 

 

�R$122,20����� 

R$122,20����� 

���� 

��� 

�� 

� 

 

 

 

 

�R$184,40����� 

R$184,40����� 

���� 

��� 

�� 

� 

 

 

 

 

�R$506,00�����         CONSOLIDANDO O 

CONHECIMENTO 

R$506,00�����         CONSOLIDANDO O 

CONHECIMENTO 

����         CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 

���         CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 

PRODUTO�VALOR���Total�2 parcelas�4 

parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

VALOR���Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

��Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

�Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

2 parcelas�4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

5 parcelas���R$600,80����� 

��R$600,80����� 

�R$600,80����� 

R$600,80����� 

���� 

��� 

�� 

� 

 

 

�R$122,20����� 

R$122,20����� 

���� 

��� 

�� 

� 

 

PRODUTO�VALOR���Total�2 parcelas�4 

parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

VALOR���Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

��Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

�Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

2 parcelas�4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

5 parcelas���R$600,80����� 

��R$600,80����� 

�R$600,80����� 

R$600,80����� 

���� 

��� 

�� 

� 

 

 

�R$122,20����� 

R$122,20����� 

���� 

��� 

�� 

� 

PRODUTO�VALOR���Total�2 parcelas�4 

parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

VALOR���Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

��Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

�Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

2 parcelas�4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

5 parcelas���R$600,80����� 

��R$600,80����� 

�R$600,80����� 

R$600,80����� 

���� 

��� 

�� 

� 

 

 

�R$122,20����� 

R$122,20����� 

���� 

��� 

PRODUTO�VALOR���Total�2 parcelas�4 

parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

VALOR���Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

��Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

�Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

2 parcelas�4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

5 parcelas���R$600,80����� 

��R$600,80����� 

�R$600,80����� 

R$600,80����� 

���� 

��� 

�� 

� 

 

 

�R$122,20����� 

R$122,20����� 

���� 

PRODUTO�VALOR���Total�2 parcelas�4 

parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

VALOR���Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

��Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

�Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

2 parcelas�4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

5 parcelas���R$600,80����� 

��R$600,80����� 

�R$600,80����� 

R$600,80����� 

���� 

��� 

�� 

� 

 

 

�R$122,20����� 

R$122,20����� 

PRODUTO�VALOR���Total�2 parcelas�4 

parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

VALOR���Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

��Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

�Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

2 parcelas�4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

5 parcelas���R$600,80����� 

��R$600,80����� 

�R$600,80����� 

R$600,80����� 

���� 

��� 

�� 

� 

 

 

�R$122,20����� 

Olá! Olá! Olá! Olá! Olá! Olá! Olá! 

------
---- 

------
---- 

------
---- 

------
---- 

------
---- 

------
---- 

------
---- 
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PRODUTO�VALOR���Total�2 parcelas�4 

parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

VALOR���Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

��Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

�Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

Total�2 parcelas�4 parcelas�5 

parcelas���R$600,80����� 

2 parcelas�4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

4 parcelas�5 parcelas���R$600,80����� 

5 parcelas���R$600,80����� 

��R$600,80����� 

�R$600,80����� 

R$600,80����� 

���� 

��� 

�� 

� 

 

 

�R$122,20����� 

R$122,20����� 

���� 

��� 

�� 

� 

 

 

 

 

 

        PALAVRAS AO PROFESSOR 
 

 

Professor, nessa lição, iremos trabalhar com duas habilidades, a saber: “ler e interpretar 

informações e dados apresentados em tabelas e ler e interpretar informações e dados 

apresentados em gráficos de coluna” a qual estão relacionadas à capacidade de “interpretar 

informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando 

associações e 

efetuando cálculos 

simples de 

probabilidade” da 

Matriz Curricular 

de Matemática do 

Ciclo da 

Alfabetização e 

Complementar da 

SEE/MG.  

Cada vez mais, 

jornais, revistas e 

diversos tipos de 

panfletos (venda 

de carros, 

empréstimos, etc.) 

trazem 

informações organizadas sob a forma de gráficos e tabelas. Diante dessa demanda social, o trabalho 

com eixo tratamento da informação ganha especial relevância, uma vez que, ler e interpretar dados 

apresentados de maneira organizada e construir representações para formular e resolver problemas 

que impliquem o recolhimento de dados e a análise de informações também faz parte do letramento 

matemático que os alunos precisam adquirir (PCN, 1997, p84). 

Assim sendo, ao propor atividades voltadas ao desenvolvimento dessas habilidades, contextualize-

as, de forma que os conteúdos em pauta sejam mais significativos para os alunos. 

         CONTEXTUALIZANDO 
 

Olá! 

xxxxxxx
xxxxxxx 

------
---- 
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Professor, para contextualizarmos as habilidades que serão desenvolvidas com os alunos nessa 

lição, trouxemos um texto que apresenta o resultado de uma pesquisa realizada com crianças.  

Convide-os a lerem o texto.  

Os desenhos animados mais assistidos pelas crianças do século XXI 

 

 

 

 

 

 
 

Você gosta de se divertir assistindo desenhos animados? Pois é, qual criança que não gosta não é 

mesmo?! 

Como somos uma empresa que curtimos muito o 

universo infantil, resolvemos fazer uma pesquisa 

para descobrir qual é o desenho animado que as 

crianças mais gostam de assistir. Para realizar esta 

pesquisa, fomos a 5 escolas estaduais de Belo 

Horizonte e entrevistamos 200 crianças – 100 

meninas e 100 meninos de 6 a 11 anos de idade. 

Primeiramente, perguntamos a elas qual desenho 

elas mais gostam. Vejam na tabela ao lado os 15 

desenhos mais assistidos nos dias de hoje entre as 

crianças. 

Como o desenho do Pica-pau e do Kung Fu Panda foram os mais mencionados entre as crianças. 

Perguntamos novamente às 200 crianças qual desses dois desenhos elas gostam mais. Vejam o que 

o gráfico nos revelou: 

 

                                                              Surpresos?!  

                                                                                

Pelo visto, há desenhos que nunca saem de 

moda, não é mesmo?! 

 

 

 

 

 
  

Lista dos desenhos animados mais assistidos do 

século XXI 

 MENINAS MENINOS 

Pica Pau 20 36 

Ben 10  12 

Meninas Super Poderosas 3  

Três espiãs demais 15  

Dragon Ball  12 

Bob Esponja 10  

Caverna do Dragão  16 

Pernalonga e Patolino 2  

Padrinhos Mágicos 10  

Kung fu panda 20 15 

Madagascar 5  

Tom & Jerry 5  

Scooby doo  5 

Os Simpsons 10  

Liga da Justiça  4 

Fonte: Texto adaptado do site http://www.alienado.net/os-desenhos-animados-mais-assistidos/ 

Agora professor, converse com os alunos sobre o texto, pergunte-lhes, por exemplo: 

DESENHO MAIS ASSISTIDO ENTRE AS CRIANÇAS DO SÉCULO XXI 
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PICA PAU KUNG FU PANDA

N° DE 

ALUNOS 

DESENHOS 

Fonte: Pesquisa realizada pela empresa Companhia da Criança, 2014. 

Fonte: Pesquisa realizada pela empresa Companhia da Criança, 2014. 

http://www.alienado.net/os-desenhos-animados-mais-assistidos/
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 Quantas crianças foram entrevistadas? Quantas meninas e quantos meninos? 

 Qual é a faixa etária das crianças entrevistadas? 

 Analisando a tabela, dentre os desenhos que foram escolhidos pelas meninas, qual foi o menos 

escolhido? 

 Observando a tabela, qual é o desenho preferido de 15 meninas? 

 Observando a tabela, dentre os desenhos que foram escolhidos pelos meninos, qual foi o menos 

escolhido? 

 Observando a tabela, qual é o desenho preferido de 5 meninos? 

 Qual desenho animado o gráfico revelou ser o preferido das crianças entrevistadas? 

 Por que o autor do texto disse que há desenhos que nunca saem de moda? Como vocês chegaram 

a essa conclusão? 

 Qual é o nome da empresa que realizou esta pesquisa? Onde está escrita esta informação no 

texto? 

 Em que ano esta entrevista foi realizada? Onde está escrita esta informação no texto? 

Professor, caso queira e ache necessário, elabore outras perguntas referentes ao texto e converse 

mais sobre ele com os alunos. 

 

         TROCANDO IDEIAS  
 

Professor, comece conversando com os alunos que é comum vermos em jornais, revistas, internet, 

panfletos diversos e outros meios de comunicação o uso de GRÁFICOS e TABELAS para 

apresentar dados numéricos de maneira organizada. Peça-lhes com antecedência para levarem 

jornais e revistas e, neste momento, solicite que eles recortem os gráficos e tabelas que encontrarem 

e que os colem em um cartaz, que estará afixado na sala, conforme o modelo abaixo. 

 

GRÁFICOS TABELAS 

 

 

  

Pode ser que os alunos encontrem gráficos distintos, esclareça-lhes que há vários TIPOS DE 

GRÁFICOS e que os mais utilizados são os de COLUNAS, os de SETORES e os de LINHAS 

(aponte-os no cartaz). 

Destaque, nesse momento, que a turma trabalhará com o GRÁFICO DE COLUNAS. Explique 

para os alunos que este tipo de gráfico é composto por dois eixos, um vertical e outro horizontal 

(ilustre no quadro o gráfico que aparece no texto). Mostre aos alunos que o eixo horizontal indica o 

nome dos desenhos animados e nele são construídas as colunas que representam a variação de um 

processo de acordo com sua intensidade. Intensidade essa, que é indicada pelo eixo vertical, que 
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indica a quantidade de crianças que optou por um dos desenhos. Mostre-lhes, ainda que as colunas 

possuem a mesma largura e a distância entre elas deve ser constante. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    Fonte: Pesquisa realizada pela empresa Companhia da Criança, 2014. 
 

Os principais elementos de um GRÁFICO são o título e a fonte de informações. O título é utilizado 

para deixar clara a informação principal que se deseja transmitir. No gráfico que aparece no texto o 

título é “Desenho mais assistido entre as crianças do século XXI”. Nesse gráfico, a fonte das 

informações é dada pela indicação “Pesquisa realizada pela empresa Companhia da Criança, 2014”, 

que mostra a origem dos dados e a data em que foram publicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                                    Fonte: Pesquisa realizada pela empresa Companhia da Criança, 2014. 
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A TABELA é um conjunto de dados dispostos em número limitado de colunas e linhas. Assim, 

como o gráfico, ela também possui título e fonte. Vamos observar a tabela do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, ressalte para os alunos que a partir de uma TABELA, podemos construir um GRÁFICO 

DE COLUNAS. Para comprovar essa afirmativa, divida a turma em quatro grupos, onde dois 

grupos irão construir um gráfico com os desenhos animados preferidos das meninas e os outros dois 

grupos construirão um gráfico com os desenhos animados preferidos dos meninos. Para realização 

dessa atividade, entregue aos grupos o modelo abaixo para que eles construam os gráficos, a partir 

deste modelo, em uma cartolina. 

Título  

                       40 

                       35 

                       30 

                       25 

                       20 

                       15 

                       10 

   5 

                         0 

Fonte:  

 

 

 

Lista dos desenhos animados mais assistidos do 

século XXI 

 MENINAS MENINOS 

Pica Pau 20 36 

Ben 10  12 

Meninas Super Poderosas 3  

Três espiãs demais 15  

Dragon Ball  12 

Bob Esponja 10  

Caverna do Dragão  16 

Pernalonga e Patolino 2  

Padrinhos Mágicos 10  

Kung fu panda 20 15 

Madagascar 5  

Tom & Jerry 5  

Scooby doo  5 

Os Simpsons 10  

Liga da Justiça  4 

DESENHOS PREFERIDOS 

N° DE MENINOS(AS) 

Fonte: Pesquisa realizada pela empresa Companhia da Criança, 2014. 

FONTE 

TÍTULO 

LINHAS 

COLUNAS 
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Atividade 1: Organize a turma em duplas. Em seguida, solicite que elas organizem os dados que 

aparecem no texto abaixo em uma única tabela. Quando as duplas terminarem de elaborar as 

tabelas, peça-lhes para colocarem seus respectivos nomes nas folhas. Recolha as folhas. Em 

seguida, redistribua-as entre as duplas de maneira que elas fiquem com as atividades trocadas e 

peça-lhes para corrigirem a tabela elaborada pelos colegas. Para correção dessa atividade, entregue 

o quadro que aparece logo após o texto, denominado “instrumento de análise das tabelas”, pedindo 

que as duplas o preencham, observando se a tabela contempla todos os dados necessários para sua 

leitura e compreensão. Recolha a atividade e o instrumento de análise das tabelas e devolva-os para 

as duplas de origem para que eles possam analisar os aspectos positivos da tabela que elaboraram e 

o que deve ser melhorado na mesma. A partir desse momento, você professor, poderá optar por uma 

análise coletiva,  em que cada dupla poderá se manifestar em relação a construção das próprias 

tabelas. 

Texto 

Os alunos da turma do 5°ano do Ensino Fundamental de uma Escola Estadual de Belo Horizonte 

formaram 4 grupos e realizaram uma pesquisa de opinião sobre melhorias que devem ser feitas na 

escola em que estudam. Observem a seguir o resultado dessa pesquisa e como cada equipe anotou 

os dados obtidos. 

 

GRUPO 1 

Maior pátio para o recreio ••••••••• 

Mais uma sala de aula informática •••• 

Quadra coberta para esportes •••••••••• 

Mais mesas para o refeitório •••••• 

Ampliação da biblioteca •• 

Mais um laboratório de ciências•••••••• 

 GRUPO 2 

Maior pátio para o recreio IIIIIIIIIIIII 

Mais uma sala de aula informática III 

Quadra coberta para esportes IIIIIII 

Mais mesas para o refeitório I 

Ampliação da biblioteca I 

Mais um laboratório de ciências IIIIIIIIIII 

GRUPO 3 

Maior pátio para o recreio XXXXXX 

Mais uma sala de aula informática XX 

Quadra coberta para esportes XXX 

Mais mesas para o refeitório X 
Ampliação da biblioteca XXXX 
Mais um laboratório de ciências XXXX 

 GRUPO 4 

Maior pátio para o recreio /////////////////// 
Mais uma sala de aula informática /////// 
Quadra coberta para esportes ///// 
Mais mesas para o refeitório // 
Ampliação da biblioteca ////////////// 
Mais um laboratório de ciências /// 

1 

6 
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Cada grupo anotou o resultado da pesquisa de uma maneira. O grupo 1, por exemplo, utilizou 

bolinhas para quantificar as respostas de seus entrevistados. É importante ressaltar que foram 

entrevistadas pessoas diferentes e que cada pessoa entrevistada apontou apenas uma das melhorias 

que aparecem nas listas dos grupos. 

 

Instrumento de Análise das tabelas 

PERGUNTAS 
RESPOSTAS 

SIM NÃO 

A tabela possui título?   

A tabela possui fonte?   

A tabela possui colunas?   

A tabela possui linhas?   

A primeira pergunta foi quantificada de forma correta?   

A segunda pergunta foi quantificada de forma correta?   

A terceira pergunta foi quantificada de forma correta?   

A quarta pergunta foi quantificada de forma correta?   

A quinta pergunta foi quantificada de forma correta?   

A quinta pergunta foi quantificada de forma correta?   

 

 

Atividade 2: Análise de gráfico 

Organize a turma em duplas e peça que elas analisem o gráfico abaixo e em seguida escrevam, em 

uma folha, um texto sobre o que ele informa. Após todos terem concluído a atividade, peça a 

algumas duplas para lerem seus respectivos textos e faça as intervenções que julgar necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Infantil Jeitinho de Criança, 2014. 

 

0 2 4 6 8 10 12

Rapunzel

Branca de Neve

Cinderela

Peter Pan

Histórias preferidas das crianças do 1° período 
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Atividade 3: Proponha uma pesquisa de interesse dos alunos para que os mesmos possam tratar os 

dados coletados na pesquisa por meio da construção de tabelas e gráficos 

 

        CONSOLIDANDO O CONHECIMENTO 

 

Professor, nessa seção, seguem algumas questões com o objetivo de verificar as aprendizagens dos 

alunos, em relação à habilidade de “ler e interpretar informações e dados apresentados em tabelas 

e ler e interpretar informações e dados apresentados em gráficos de coluna”. Estas questões 

servem como diagnóstico, para verificar aquilo que precisa ser retomado com alguns alunos ou com 

toda a turma.  

 

1. A turma de Joana resolveu fazer uma pesquisa sobre o tipo de filme que as crianças mais 

gostavam. Cada criança podia votar em um só tipo de filme. 

A tabela abaixo mostra o resultado da pesquisa com as meninas e com os meninos: 

 

Tipo de filme 
Números de votos 

Meninas Meninos 

Aventura 8 10 

Comédia 7 2 

Desenho animado 5 5 

Terror 2 4 

 

Qual o tipo de filme preferido pelos MENINOS? 

 

A) Aventura 

B) Comédia 

C) Desenho animado 

D) Terror 

 

2.  Uma loja de roupas está em liquidação. Veja as ofertas dessa loja anunciadas no quadro abaixo. 

 

Qual o produto teve maior desconto? 

 

A) Calça jeans. 

B) Camisa manga curta. 

C) Camisa manga longa. 

D) Camisa polo. 

-----
----- 
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3. No final do ano, os alunos de Dona Célia fizeram uma pesquisa na sala, para saber onde cada um 

ia passar as férias. Cada aluno podia escolher um só lugar. 

Este gráfico mostra o resultado da pesquisa: 

 
 

Qual dos locais foi MENOS escolhido pelos alunos para passarem as férias? 

 

A) Casa 

B) Fazenda do tio 

C) Praia 

D) Sítio da vovó 

 

4. O gráfico, a seguir, mostra a quantidade de carros vendidos em uma loja nos meses de maio, 

junho, julho e agosto. 

 

De acordo com o gráfico, observa-se que: 

 

A) julho foi o mês no qual se venderam menos carros 

B) agosto foi o mês no qual se venderam mais carros. 

C) em junho vendeu-se a mesma quantidade de carros que em agosto. 

D) em maio venderam-se menos carros do que em agosto 
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5. A diretora da Escola Monteiro fez um gráfico para mostrar o número de alunos matriculados. 

Veja a seguir: 

 

 

De acordo com esse gráfico, quais são as turmas que possuem o mesmo número de alunos? 

 

A) Do 3º e do 4º ano. 

B) Do 1º e do 3º ano. 

C) Do 2º e do 5º ano. 

D) Do 1º e do 4º ano. 
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PALAVRAS FINAIS 

 

Professor, gostaríamos de agradecer-lhe, mais uma vez, pela parceria em mais este trabalho. 

Aproveitamos a oportunidade para dizer que seu comprometimento e dedicação têm feito toda a 

diferença na vida de nossos alunos e cada vez mais, nossas crianças estão aprendendo o que 

precisam aprender no tempo certo.  

Como você pode constatar, as 20 Lições de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental, 

presentes neste material, procurou a todo tempo dialogar com o seu fazer pedagógico, apresentando 

sugestões práticas de atividades de introdução, sistematização e consolidação das habilidades 

básicas de Matemática, numa proposta interdisciplinar.  

Neste sentido, mais uma vez, ressaltamos que todas as lições são passíveis de adequações e 

melhoramentos por parte dos professores e da equipe pedagógica das escolas de Minas Gerais de 

forma a responder às necessidades específicas de cada turma/escola indicada nos diagnósticos 

internos e externos. 

E, é por isso, professor, que esperamos seu retorno quanto à implementação deste material. Para 

nós, da Secretaria de Estado da Educação - SEE e Superintendências Regionais de Ensino - SRE, é 

muito importante receber um feedback dessas lições,  bem como, das práticas didático-pedagógicas 

e das discussões que surgiram, em sala de aula,a partir das atividades propostas. 

Então, registre e compartilhe as boas práticas vivenciadas a partir do uso desse material de 

Matemática com os analistas da SRE que acompanham a sua escola. Peça-lhes que encaminhem 

para a SEE suas experiências, contribuições e considerações. 

Mais uma vez, agradecemos pela parceria. 

 

 

Abraços, 

 

 

Equipe Pedagógica do PIP 

Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais 
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