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Plano de desenvolvimento:
Números naturais,
operações, medidas de
comprimento, sistema
monetário e tratamento da
informação
Serão abordados objetos do conhecimento matemático, a sistematização de seu uso,
apoiada nas práticas docentes de sala de aula, e a evolução dos conceitos, por meio do
reconhecimento dos números e de sua utilização no cotidiano do aluno, em operações de
adição, subtração e multiplicação. Além disso, serão trabalhadas habilidades de medir
comprimentos e reconhecer equivalência de valores do sistema monetário brasileiro. No eixo
de tratamento da informação, serão abordadas tabelas simples e de dupla entrada, além da
representação de dados em gráficos de colunas.

Conteúdos








Composição e decomposição de números naturais
Adição e subtração
Multiplicação
Medidas de comprimento
Sistema monetário brasileiro
Tabelas simples e de dupla entrada
Gráficos de colunas

Objetos de conhecimento e habilidades
Objeto de conhecimento
Habilidade
Relação com a prática
didático-pedagógica

Composição e decomposição de números naturais
(até 1 000).


(EF02MA04) Compor e decompor números naturais
de até três ordens, com suporte de material
manipulável, por meio de diferentes adições.



O uso de material manipulável, como o material
dourado e o ábaco, é importante para o
desenvolvimento da habilidade dos alunos.
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Objeto de conhecimento

Problemas envolvendo diferentes significados da
adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar,
retirar)


(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição
e de subtração, envolvendo números de até três
ordens, com os significados de juntar, acrescentar,
separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou
convencionais.



A adição e subtração, quando inseridas em
situações-problema próximas do cotidiano do aluno,
são compreendidas de maneira mais significativa.
Utilizar o dicionário na compreensão dos termos
também é uma estratégia importante para o
desenvolvimento da habilidade.

Habilidade

Relação com a prática
didático-pedagógica

Objeto de conhecimento

Problemas envolvendo adição de parcelas iguais
(multiplicação)


(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados
de adição de parcelas iguais e elementos
apresentados em disposição retangular, utilizando
diferentes estratégias de cálculo e registros.



A disposição retangular e a adição de parcelas iguais
são significados da multiplicação. Para justificar o uso
da multiplicação direta, é interessante trazer exemplos
cuja resolução seria muito demorada caso fosse
utilizado outro modo que não a multiplicação direta.

Habilidade

Relação com a prática
didático-pedagógica

Objeto de conhecimento

Problemas envolvendo significados de dobro,
metade, triplo e terça parte


(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas
envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com o
suporte de imagens ou material manipulável, utilizando
estratégias pessoais.



A utilização de material manipulável, como o material
dourado, é fundamental para o desenvolvimento da
habilidade por parte dos alunos. Além disso, o uso dos
termos apropriados deve ser uma constante durante a
aula, a fim de levar os alunos a incorporá-los em seu
vocabulário diário sem decorá-los.

Habilidade

Relação com a prática
didático-pedagógica
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Objeto de conhecimento

Medida de comprimento: unidades não padronizadas
e padronizadas (metro, centímetro e milímetro)


(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos
de lados de salas (inclusive contorno) e de polígonos,
utilizando unidades de medida não padronizadas e
padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e
instrumentos adequados.



Utilizar as medidas não padronizadas e as
padronizadas para medir objetos que façam parte do
cotidiano dos alunos. É importante fazer a medida dos
mesmos objetos das duas formas, assim os alunos
compreenderão a importância da padronização das
unidades de medida.

Habilidade

Relação com a prática
didático-pedagógica

Objeto de conhecimento
Habilidade
Relação com a prática
didático-pedagógica

Objeto de conhecimento

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de
cédulas e moedas e equivalência de valores



Coleta, classificação e representação de dados em
tabelas simples e de dupla entrada e em gráficos de
colunas


(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas
apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e
em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor
compreender aspectos da realidade próxima.



As pesquisas utilizadas devem ser preferencialmente
sobre assuntos familiares aos alunos, para que os
dados e a necessidade da organização façam sentido
para eles. O uso de temas muito avançados fará os
alunos sentirem que não compreendem o conteúdo, e
a falta de estímulo poderá prejudicar o
desenvolvimento da habilidade.

Habilidade

Relação com a prática
didático-pedagógica

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores
entre moedas e cédulas do sistema monetário
brasileiro para resolver situações cotidianas.
Trabalhar com a troca de valores pela necessidade de
utilizar dinheiro “trocado”. Mostrar que essa é uma
prática comum no comércio.

Práticas de sala de aula
Para otimizar as atividades desenvolvidas em sala de aula, indica-se organizar previamente
os materiais e os alunos de maneira efetiva, viabilizando a proposta de cada atividade. É
importante apresentar aos alunos uma justificativa para o trabalho que será feito, o que torna o
aprendizado significativo.
Além disso, é fundamental levar os alunos a participar do processo de organização para
que desenvolvam habilidades além das matemáticas. Nesse contexto, a divisão de tarefas com
os alunos, como controlar o cronograma de trabalho diário e semanal, fará que eles se
percebam como parte do processo e consequentemente reduzirá o distanciamento que
costuma existir entre aluno e professor.
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As práticas docentes devem ser norteadas pelas habilidades almejadas, por meio do
exercício das outras habilidades adquiridas ao longo do processo evolutivo educacional. Para
isso, retomar o assunto anterior, para que fique claro para o aluno e para o professor em que
momento do processo se encontram, aonde querem chegar e qual a relação entre as
habilidades e os conteúdos trabalhados.
O uso de material manipulável – material dourado e ábaco, por exemplo – é de fundamental
importância para o desenvolvimento de habilidades como EF02MA04, EF02MA06, EF03MA07 e
EF02MA08, uma vez que o aprimoramento das habilidades relativas a números e álgebra se faz
do concreto (material manipulável) para o abstrato (cálculo mental).
Outra ferramenta importante para o desenvolvimento das habilidades é o uso de situações
e objetos da realidade dos alunos. Habilidades como EF02MA16, EF02MA20 e EF02MA22
precisam apoiar-se em situações concretas do cotidiano do aluno, tornando-as significativas
para ele.

Foco
É esperado que, durante o desenvolvimento de uma habilidade, os alunos apresentem
níveis diferentes de desenvolvimento e engajamento. Dessa forma, para ter condições de
intervir na formação dos alunos de maneira eficaz, é imprescindível acompanhar a
aprendizagem de modo contínuo, percebendo rapidamente suas dificuldades e seus avanços.
Uma estratégia recomendada é trabalhar com grupos de alunos, de tal maneira que alunos
com necessidade de revisão estejam ao lado de outros que já desenvolveram as habilidades
esperadas. Como os alunos com dificuldade tendem a mudar a cada aula, esses grupos também
não devem ser fixos, ou seja, espera-se uma configuração diferente dos agrupamentos.

Para saber mais



Bango, o vendedor de maçãs. A obra estimula o pensamento matemático nas operações de
adição e subtração. Indicada para crianças a partir de 6 anos. WOO-JOO H. Bango, o
vendedor de maçãs. São Paulo: FTD, 2013.
Matemática em mil e uma histórias: contando com outros povos. A obra oferece apoio
pedagógico para trabalhar conceitos matemáticos em mensagens lúdicas nas quais o aluno
reconhece números no ambiente vivenciado, dando sentido aos conteúdos matemáticos.
TEIXEIRA, M. R. Matemática em mil e uma histórias: contando com outros povos. São
Paulo: FTD, 1998.
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Projeto integrador: Desvendando as plantas


Conexão com: CIÊNCIAS, LÍNGUA PORTUGUESA, GEOGRAFIA, MATEMÁTICA
Este projeto instiga os alunos a conhecer melhor as frutas e verduras que consomem em
seu cotidiano. Eles terão contato direto com partes das plantas e a oportunidade de investigar
com outras pessoas sobre as plantas trabalhadas, obtendo conhecimento prático do assunto.

Justificativa
Crianças e jovens têm a imaginação aflorada e, por vezes, ficar apenas em sala de aula,
com aulas teóricas, não é eficaz para o aprendizado e para o desenvolvimento das habilidades
requeridas. É preciso estimular os alunos a expressar seus pensamentos por meio da
comunicação, visualização e investigação.
Este projeto busca aproximar os alunos das plantas que nos servem de alimento e mostrar
que estudar pode ser divertido, mobilizando conhecimentos das áreas de Ciências, Língua
Portuguesa, Geografia e Matemática de forma integrada, o que contribui para que o próprio
aluno seja protagonista de seu aprendizado, e não o professor, como ocorre tradicionalmente.
A metodologia utilizada permite que os alunos adquiram conhecimentos de diferentes
áreas e desenvolvam trabalho colaborativo em equipe para planejar as etapas do projeto e
realizar as atividades, integrando ainda métodos de estudo, organização e diferentes formas de
apresentação de informações.

Objetivos









Reconhecer as plantas que contribuem para nossa alimentação.
Relacionar os alimentos com as partes das plantas estudadas.
Observar o desenvolvimento da planta.
Perceber a importância do cultivo e da agricultura.
Investigar e aprender sobre as plantas com outras pessoas.
Estimular a interação oral.
Reconhecer a importância do solo e da água para a vida.
Construir fatos básicos de adição e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.

Competências e habilidades

Competências desenvolvidas

Competências gerais:
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver
problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das
diferentes áreas.
4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita)
e/ou verbo-visual (como Libras), corporal, multimodal, artística,
matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo.
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Habilidades relacionadas*

Ciências:
(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz,
caule, flores e frutos) e a função desempenhada por cada uma
delas e analisar as relações entre as plantas, os demais seres
vivos e outros elementos componentes do ambiente.
Língua Portuguesa:
(EF02LP01) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
autoconfiança (sem medo de falar em público), liberdade e
desenvoltura, preocupando-se em ser compreendido pelo
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa
articulação e ritmo adequado.
(EF02LP03) Escutar, com atenção e compreensão, instruções
orais ao participar de atividades escolares.
(EF02LP06) Identificar finalidades da interação oral, em
diferentes contextos comunicativos (solicitar informações,
apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).
Geografia:
(EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando
imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos.
Matemática:
(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados
de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades
de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e
milímetro) e instrumentos adequados.
(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa,
utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não
padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, cm3, grama e
quilograma).
(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos,
escolhendo até três variáveis categóricas de seu interesse,
organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de
colunas simples.

* Nota ao professor: a ênfase nas habilidades aqui relacionadas varia de acordo com o tema e as atividades
desenvolvidas no projeto.

O que será desenvolvido
Os alunos deverão investigar as plantas, separando as partes que podem ser replantadas,
cultivando-as e observando as etapas de desenvolvimento e crescimento. Além disso, farão
uma entrevista com pessoas da escola para testar os conhecimentos e desenvolver a
comunicação oral.

Materiais








Balança
Faca sem ponta
Terra adubada
Garrafa PET transparente
Jornal
Frasco com água
Ferramentas de jardinagem
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Régua/fita métrica
Lápis/canetas coloridas
Questionário impresso
Cartolina
Fita adesiva ou cola
Celular com câmera
Computador com acesso à internet

Etapas do projeto
Cronograma



Tempo de produção do projeto: 1,5 meses / 6 semanas / 2 aulas por semana
Número de aulas sugeridas para o desenvolvimento das propostas: 12

Preparação inicial: Professor
Realizar dois preparos iniciais para esta atividade: o primeiro é referente ao plantio dos
alimentos trazidos pelas crianças; o segundo, ao preparo do questionário da entrevista.
Para o preparo do plantio, providenciar um pacote de terra adubada (disponível em lojas de
artigos de plantas por um preço acessível) e cortar uma garrafa PET transparente ao meio
(uma garrafa por grupo), fazendo alguns furos com faca ou chave de fenda. Uma sugestão é
esquentar a ferramenta no fogão para que derreta o plástico com maior facilidade. Ajustar as
bordas da garrafa com ferro de passar para que não machuquem os alunos.
Para o preparo do questionário utilizado na entrevista, utilizar o modelo presente na última
folha ou preparar questionário próprio com perguntas que serão realizadas pelo grupo de alunos.

Aula 1: Formação das equipes e apresentação do projeto
Primeiramente, organizar os alunos em grupos de cinco ou seis integrantes e realizar um
sorteio para decidir qual grupo será responsável por cada parte da planta: raiz, caule, fruto, flor
e folha.
Pedir aos alunos que tragam um alimento da classificação sorteada. Por exemplo, se um
grupo foi sorteado com fruto, cada aluno do grupo traz um fruto diferente na aula seguinte,
combinando entre si quais serão os frutos.
Pedir aos alunos que pesquisem como se cultivam as plantas que trarão para a aula. Por
exemplo, se o aluno trouxer uma cebola, ele deve saber como plantar a cebola para que cresça
outra.

Aula 2: Preparando a investigação
Com os alimentos trazidos pelos alunos em mãos, pedir a eles que se reúnam com seu
grupo e analisem os alimentos trazidos, colhendo informações como:
 Massa do alimento.
 Modo de consumo.
 Tipo de solo.
 Tempo de amadurecimento.
Fornecer instrumentos para que os alunos façam as pesquisas que forem necessárias,
disponibilizando uma balança ou organizando uma visita à sala de informática e à biblioteca.
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Os alunos devem chegar a um consenso e escolher o alimento que será utilizado para o
experimento. Acompanhar a escolha da planta e levar os alunos a escolher um que seja fácil de
germinar.
Após a escolha do que será plantado, distribuir um questionário por grupo e pedir aos
alunos que o preencham conforme o alimento escolhido. O questionário deve trazer perguntas
que os alunos debateram no início desta aula. Recolher os questionários para correção.

Aula 3: Hora de plantar!
Para esta aula, levar as garrafas PET preparadas (uma garrafa por grupo), a terra, as plantas
escolhidas pelos alunos, jornal, faca sem ponta, ferramentas de jardinagem, questionário
preenchido por eles, frasco com água, celular com câmera.
Levar os alunos para um ambiente que possam sujar com terra, ou forrar a sala de aula
com folhas de jornal.
Reunir todos os alunos e mostrar o procedimento de separação das partes que devem ser
plantadas (preparo da muda), utilizando a faca sem ponta. Por exemplo, caso tenham
escolhido morango, separar as sementes; se escolheram cebolinha ou cebola, separar as raízes
para o plantio.
Distribuir uma garrafa PET para cada grupo, um pouco de terra adubada e a muda/semente
preparada, junto com o questionário preenchido e corrigido.
Pedir aos alunos que coloquem terra na garrafa plástica, insiram a semente ou a muda
dentro da terra e reguem com água (não colocar muita água, pois o excesso de água pode ser
prejudicial para a planta). Deixar as plantas em algum lugar arejado e com luminosidade dentro
da sala de aula.
Nota: Como o feijão é a semente mais fácil e rápida para germinar, sugere-se o seu uso
para ter segurança de que o experimento dará certo.
Pode-se preparar uma salada com as verduras e os legumes não utilizados e uma salada de
frutas com as frutas não utilizadas, para que os alunos se conscientizem da necessidade de
evitar o desperdício de alimentos e saibam que esses alimentos são nutritivos. Os alimentos
podem ser servidos na aula do dia seguinte.

Aula 4: Cuidando da planta
Após o cultivo da planta, é importante regá-la uma vez a cada dois dias (pedir aos alunos
que se revezem para regar sua planta).
Tirar fotos diariamente para acompanhar o desenvolvimento das plantas. Pode-se também
acompanhá-lo medindo o comprimento da planta, para o que se deve providenciar um
instrumento de medição. A aferição da alteração da massa da planta é bem mais difícil, porque
será necessário ter uma balança de precisão.

Aula 5: Apresentando as plantinhas
Nesta aula, os alunos devem se organizar em seu grupo para apresentar as principais
características das plantas estudadas. Devem ser feitas apresentações rápidas para que os
alunos entendam os assuntos abordados pelos grupos e treinem a oralidade.
Os alunos podem apresentar apenas as respostas do questionário ou também alguma
informação adicional que tenham sobre o tema.
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Aulas 6, 7, 8, 9 e 10: Entrevista
Agora é hora de apresentar aos alunos as instruções da entrevista.

1. A entrevista será realizada em cinco dias diferentes, um dia para cada parte da planta. Por

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

exemplo, no primeiro dia, a entrevista será sobre a raiz; no segundo dia, sobre o caule, e
assim por diante. A ordem de apresentação das partes das plantas também pode ser
sorteada.
Entregar aos alunos cópias do questionário referente ao tema do dia.
Os alunos devem escolher pessoas da escola para que respondam às perguntas do
questionário, que podem ser funcionários, outros professores, alunos de outras séries etc.
Dizer aos alunos que as pessoas devem ser abordadas respeitosamente, explicando que
estão realizando um trabalho para a escola e perguntando se estariam dispostas a
participar de uma pesquisa.
Anotar o nome de cada pessoa entrevistada e as respostas dadas por ela.
Sugere-se que as entrevistas sejam feitas na aula anterior, no intervalo, para que os alunos
saibam o horário em que devem retornar à sala de aula.
Após o intervalo, recolher as folhas com respostas.
Repetir a entrevista na próxima aula (pode ser no dia ou na semana seguinte) com o
próximo tema sorteado, como se mostra no guia abaixo.

Aula
5
6
7
8
9

Guia de aulas para o professor
Data

Tema da entrevista

Exemplo de preenchimento:
Aula
5
6
7
8
9

Guia de aulas para o professor
Data
1/11/2017
8/11/2017
15/11/2017
22/11/2017
29/11/2017

Tema da entrevista
Caule
Fruto
Raiz
Flor
Folha

Aula 11: Conversando sobre as entrevistas
Depois que todas as partes da planta tiverem sido estudadas, é o momento de conversar
sobre as entrevistas. Perguntar o que os alunos entenderam tiveram das respostas das
pessoas.
Preparar uma análise de dados com as respostas recebidas para que os alunos tenham
conhecimento do resultado da pesquisa realizada. Por exemplo, todos os entrevistados gostam
de morango ou, dos dez entrevistados, oito gostam de morango; todos acertaram que morango
é um fruto etc.
Pedir aos alunos que organizem os dados em tabelas e/ou gráficos, sempre lembrando que
precisam inserir todos os elementos que compõem esse material (título, fonte etc.).
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Aula 12: Celebrando o projeto
Mostrar o desenvolvimento das plantas no decorrer do tempo. Corre-se o risco de as
plantas não germinarem, caso em que se sugere explicar aos alunos os possíveis motivos
disso (clima, condições do tempo, falta ou excesso de água, falta ou excesso de luz etc.) e
mostrar vídeos de plantas germinando, para que os alunos possam acompanhar virtualmente o
desenvolvimento de uma planta.
Se o experimento funcionar, pode-se apresentar a evolução das plantas por meio das fotos
tiradas dia a dia e pedir aos alunos que montem um cartaz para mostrar a evolução de suas
plantinhas.

Avaliação
Aulas

Proposta de avaliação

1

Avaliar a conduta do aluno ao se relacionar com outros alunos.

2, 3 e 4

Avaliar a conduta do aluno ao se relacionar em grupo e testar os conhecimentos sobre
o assunto.

5, 6, 7, 8, 9
e 10

Avaliar o aluno com relação à interação oral e à capacidade de ouvir e interpretar as
respostas recebidas.

11

Avaliar a capacidade dos alunos de organizar dados estatísticos provenientes de
pesquisa em tabelas e gráficos.

12

Avaliar a percepção dos alunos quanto às mudanças sofridas pela planta em diferentes
momentos; avaliar a maneira de representação utilizada pelos alunos para mostrar o
desenvolvimento da planta; reconhecer a importância do solo e da água para a vida.

Avaliação final
Solicitar aos alunos que conversem sobre a atividade e as impressões que tiveram ao longo
do processo, desde a escolha dos alimentos até a observação do desenvolvimento da planta e
as entrevistas com as pessoas da escola, falando das eventuais dificuldades da realização do
trabalho, mas também enfatizando o aprendizado. Perguntar a eles quais atividades
apreciaram fazer e por quê. Pedir que detalhem os problemas que tiveram e se eles foram
resolvidos. Em caso positivo, solicitar que expliquem as soluções encontradas.
Quanto à prática pedagógica, avaliar a ocorrência de influências externas ou eventos
externos favoráveis ou desfavoráveis à obtenção dos resultados e como foram as interações
com os alunos. Descrever quais foram as dificuldades na implantação do projeto e quais foram
suas causas, apontando as medidas adotadas para superar os obstáculos. Avaliar, ainda, se o
cronograma foi suficiente para a implantação do projeto e se os objetivos definidos no início
foram alcançados de maneira satisfatória ou insatisfatória e por quê.
Avaliar a postura individual dos alunos como um todo, levando em consideração a
dedicação ao trabalho e o respeito à opinião dos colegas. Esses fatores devem ter mais peso
na avaliação do que o resultado do trabalho em si.

Referência bibliográfica complementar


Como fazer mudas. Disponível em: <http:// />. Acesso em: 3 dez. 2017.
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Questionário da entrevista
Grupo:_______________________________________________________________________________________
1. Desenhe no espaço em branco a planta que foi plantada na garrafa PET e escreva o nome
dela na linha abaixo.

Nome da planta: _____________________________________________________________________________

2. O desenho apresenta uma raiz, um caule, uma fruta ou uma flor? (Pedir a assinatura do
entrevistado.)

Resposta do grupo: __________________________________________________________________________
Entrevistado 1: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 2: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 3: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 4: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 5: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 6: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 7: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 8: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 9: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 10: _____________________________________________________________________________
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3. Como é feito o cultivo dessa planta?
Resposta do grupo: __________________________________________________________________________
Entrevistado 1: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 2: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 3: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 4: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 5: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 6: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 7: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 8: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 9: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 10: _____________________________________________________________________________

4. Você gosta desse alimento?
Resposta do grupo: __________________________________________________________________________
Entrevistado 1: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 2: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 3: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 4: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 5: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 6: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 7: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 8: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 9: ______________________________________________________________________________
Entrevistado 10: _____________________________________________________________________________
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1a sequência didática:
Composições de quantias em reais
Serão trabalhados valores inteiros da moeda brasileira, composição de valores com várias
combinações e conceitos da adição.

Relação entre BNCC, objetivos e conteúdos


Objeto de conhecimento




Habilidade


Objetivos de aprendizagem

Conteúdos

Composição e decomposição de números naturais (até 1 000)
Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da
subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar)
Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de cédulas e
moedas e equivalência de valores
(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três
ordens, com suporte de material manipulável, por meio de
diferentes adições.
(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando
estratégias pessoais ou convencionais.
(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e
cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações
cotidianas.






Decompor quantias em reais.
Estabelecer equivalência de valores com diferentes cédulas de real.
Reconhecer as cédulas do sistema monetário brasileiro.
Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema
monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano
envolvendo adição e subtrações.






Leitura, escrita e comparação de números naturais (até 1 000)
Composição e decomposição de números naturais
Construção de fatos fundamentais da adição e da subtração
Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da
subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar)
Reconhecimento de cédulas e moedas do sistema monetário
brasileiro e equivalência de valores



Materiais e recursos



Representações de cédulas e moedas de real (impressas ou de brinquedo)
Material dourado

Desenvolvimento


Quantidade de aulas: 2 aulas
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Aula 1
Serão abordadas situações para o reconhecimento de algumas cédulas e moedas do
sistema monetário brasileiro, resolução de situações-problema com a necessidade de adição e
subtração e realização de um planejamento financeiro em uma situação cotidiana e
significativa para os alunos.
Retomar a adição com os alunos e trocar ideias sobre a possibilidade de adicionar quantias
distintas obtendo o mesmo valor final. Se houver necessidade, explorar alguns exemplos, como
100 reais + 60 reais = 160 reais e 90 reais + 70 reais = 160 reais.
Organizar a turma em grupos de até quatro alunos. Distribuir a cada grupo reproduções ou
peças de jogos que representem 10 notas de 5 reais, 10 notas de 10 reais, 10 notas de 20 reais,
5 notas de 50 reais, 5 notas de 100 reais e um conjunto de material dourado.
Propor aos alunos que, utilizando as notas e as moedas, investiguem três maneiras
diferentes de compor 200 reais, 250 reais e 300 reais. De forma similar, propor que utilizem o
material dourado para compor 2 centenas, 2 centenas e 5 dezenas e 3 centenas de três
maneiras diferentes.
O quadro abaixo apresenta diferentes maneiras de compor 100 reais por meio das
representações de notas e moedas e também diferentes formas de compor uma dezena
utilizando o material dourado como apoio. Incentivar os alunos a comparar as duas
representações e trocar ideias sobre o que observaram.
Casa da Moeda do Brasil
eenoki/shutterstock.com
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Avaliação
Propor aos grupos que comparem as diferentes formas de compor 200 reais, 250 reais e
300 reais investigadas por eles. Sugerir a troca de ideias entre eles sobre as diferentes
composições apresentadas por cada grupo. Registrar na lousa, com a ajuda dos alunos, as
composições encontradas. Perguntar se houve grupos que fizeram da mesma maneira ou de
maneira diferente. Nesse momento, é importante mediar as dúvidas e compartilhar as
respostas, socializando as diversas maneiras de compor as quantias solicitadas.

Para trabalhar dúvidas
Aos alunos que ainda tenham dúvida em relação à equivalência de quantias utilizando
notas e moedas diferentes, propor a composição de quantias menores, como 10 reais e 50
reais. Em seguida, para verificar os avanços na compreensão das várias composições, sugerir
que representem 20 reais de duas maneiras diferentes.
Pedir que completem o quadro a seguir com duas composições de 120 reais e 400 reais
utilizando notas e moedas de real:
VALOR

1a

2a

Casa da Moeda do Brasil

139

Matemática – 2o ano – 3o trimestre – Plano de desenvolvimento – 1a sequência didática

Sugestões de resposta (existem outras possibilidades):
VALOR

1a

1 nota de 100 reais
2 notas de 10 reais

2 notas de 100 reais
4 notas de 50 reais

2a

6 notas de 20 reais

8 notas de 50 reais

Aula 2
Organizar a sala de maneira que os alunos possam trabalhar individualmente e solicitar que
elaborem um problema de adição e outro de subtração. Por se tratar de uma sequência na qual
se explora o sistema monetário, incentivar os alunos a criar problemas que envolvam situações
de compra, venda e troca de quantias em reais. Propor que pelo menos uma das quantias
utilizadas na elaboração de cada problema seja da ordem da centena. Após a elaboração,
incentivar a troca das situações entre os alunos, de modo que cada um resolva os problemas
criados por um colega.
Ao término dessa atividade, organizar a troca de ideias entre os alunos para socializar as
situações criadas e as estratégias de cálculo utilizadas nas resoluções. Na medida do possível,
explorar também estratégias e materiais manipulativos diferentes na resolução de um mesmo
problema.

Avaliação
Avaliar o contexto e a resolução dos problemas criados pelos alunos. Verificar se
conseguiram atingir o objetivo da sequência: elaborar e resolver problemas envolvendo o
sistema monetário brasileiro. Acompanhar a participação dos alunos com os colegas nos
momentos de troca de ideia sobre os problemas e as soluções apresentadas.
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Para trabalhar dúvidas
Para sanar possíveis dúvidas quanto ao trabalho com situações-problema envolvendo a
adição, propor aos alunos a atividade complementar a seguir:

1. Carla tinha uma nota de 100 reais e 2 notas de 20 reais. Foi a uma loja e comprou um
brinquedo de 65 reais. Quanto restou do dinheiro de Carla?
100 + 20 + 20 = 140
140 – 65 = 75 reais
Restaram 75 reais.

2. Ana recebeu uma nota de 50 reais de sua mãe e duas notas de 20 reais de seu pai. Ela já
tinha três notas de 5 reais. Qual foi o valor total que Ana conseguiu juntar?
50 + 20 + 20 + 5 + 5 + 5 = 105
Ou: 50 + 20 + 20 = 90
5 + 5 + 5 = 15
90 + 15 = 105
Ana juntou 105 reais.

Ampliação
Para os alunos conhecerem um pouco mais as cédulas de real, propor a troca de ideias
sobre alguns elementos de segurança presentes na segunda família de cédulas do real (2010).

1. Marca-d’água – Segurar a cédula contra a luz, olhando pela frente da nota. Observar na área
clara as figuras que representam animais, em tons que variam do claro ao escuro.
A imagem que aparece na marca-d'água é diferente para cada cédula:
2 reais:
figura da
tartaruga
marinha e
número 2.

5 reais:
figura da
garça e
número 5.

10 reais:
figura da
arara e
número 10.

20 reais:
figura do
mico-leão-dourado
e número 20.

50 reais:
figura da
onça-pintada
e número 50.

100 reais:
figura da
garoupa e
número 100.

2. Número escondido – Com a frente da nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em
um local com bastante luz, vê-se o número que indica o valor dentro do retângulo no lado
direito da nota.

3. Faixa holográfica (somente nas notas de 50 e 100 reais) – Localizada à esquerda da frente
da nota, tem os seguintes efeitos:

Na nota de 50 reais, o número 50 e a
palavra REAIS se alternam, a figura da onça
fica colorida e aparecem diversas cores em
movimento na folha.

Na nota de 100 reais, o número 100 e a
palavra REAIS se alternam, a figura da
garoupa fica colorida e aparecem diversas
cores em movimento no coral.
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4. Número que muda de cor (somente nas notas de 10 e 20 reais) – Ao movimentar a nota, a
cor do número indicado muda de azul para verde. Uma faixa brilhante parece rolar pelo
número.

5. Alto-relevo – Sente-se pelo tato o relevo em algumas áreas das notas.
Na frente

No verso (só nas notas de 20, 50 e 100 reais)











Na legenda “REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL”
No numeral do canto inferior esquerdo
No numeral do canto superior direito
(exceto nas notas de 10 e 20 reais)
Nas extremidades laterais da nota

Na legenda “BANCO CENTRAL DO BRASIL”
Na figura do animal
No numeral

Fonte: BCB – Banco Central do Brasil. Elementos de segurança.
Cédulas da segunda família do real. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/
htms/mecir/seguranca/roteiro_seg_fam.asp>. Acesso em: 30 dez. 2017.
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2a sequência didática:
Adição e subtração
Serão trabalhadas a resolução e a elaboração de problemas de adição e subtração
envolvendo números de até três ordens.

Relação entre BNCC, objetivos e conteúdos
Objetos de conhecimento

Habilidades

Objetivos de
aprendizagem

Conteúdos

 Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da
subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar)
 Coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples
e de dupla entrada e em gráficos de colunas
 (EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando
estratégias pessoais ou convencionais.
 (EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por
meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples
ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima.
 Resolver problemas de adição e subtração.
 Desenvolver raciocínio lógico.
 Coletar e representar dados em tabelas.
 Ler e interpretar tabelas de dupla entrada.
 Construir gráficos de barras.
 Adição e subtração
 Resolução de problemas com números de até 3 ordens
 Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de
dupla entrada e gráficos de barras
 Coleta, classificação e representação de dados referentes a
variáveis categóricas

Materiais e recursos




Ficha de atividade
Lápis
Borracha

Desenvolvimento


Quantidade de aulas: 1 aula

Aula 1
Organizar os alunos em duplas, posicionar as mesas em pares para que cada aluno tenha
seu espaço para executar as tarefas e registrar as operações em uma folha.
Apresentar o gráfico sobre o consumo mensal de água em alguns itens, em litros, por
pessoa.
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Fonte: Dados fictícios. Gráfico elaborado em 2017.

Com base nos dados apresentados, propor os seguintes questionamentos para serem
discutidos oralmente e, em seguida, respondidos pelos alunos:

1. Qual foi o item que apresentou o maior consumo de água? E o menor?
2. Qual foi a diferença entre o consumo de água para higiene pessoal e descarga?
3. Quantos litros a mais foram consumidos com o uso de descargas em relação ao consumo

de água para alimentação?
4. Qual foi o consumo total de água no mês?
5. A família Ferreira, com 4 integrantes, decidiu adotar uma medida simples para reduzir o
consumo de água nas atividades do banheiro: deixar a torneira aberta apenas nos
momentos de real necessidade, como molhar e enxaguar durante o banho e a lavagem de
mãos e molhar a escova e bochechar na escovação de dentes.
O consumo diário antes e depois da adoção das medidas de economia foram registrados
no quadro a seguir:

Consumo diário de água da família Ferreira
Atividade
Banho de chuveiro
Lavar as mãos
Escovar os dentes

Consumo habitual
368 L
28 L
148 L

Consumo econômico
48 L
12 L
8L

Fonte: San Francisco Convention and Visitors Bureau. In: CORSON, Walter H. Manual
global de ecologia. São Paulo: Augustus, 1996.
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Observe os dados apresentados e responda às perguntas a seguir:
a) Qual foi a economia obtida em cada uma das atividades apresentadas?
b) Qual foi a economia total?
c) Qual ação resultou em uma maior economia, em litros?
Respostas:

1.
2.
3.
4.
5.

Higiene pessoal: 510 litros; alimentação: 120 litros.
A diferença é de: 510 – 360 = 150; 150 litros.
A diferença é de: 360 – 120 = 240; 240 litros.
O consumo total foi de: 510 + 360 + 120 = 990; 990 litros.
a) Banho de chuveiro: 368 – 48 = 320; 320 litros; lavar as mãos: 28 – 12 = 14; 14 litros;
escovar os dentes: 148 – 8 = 140; 140 litros.
b) A economia total foi de: 320 + 14 + 140 = 474; 474 litros.
c) A maior economia ocorreu na mudança de hábitos durante o banho.

Avaliação
Observar se os alunos reconhecem as operações envolvidas nas atividades.
Verificar se os alunos são capazes de interpretar os enunciados e efetuar as somas e
subtrações apresentadas.

Para trabalhar dúvidas
Caso algum aluno apresente dificuldade na interpretação dos enunciados, propor situações
adicionais para auxiliá-lo nessa superação. Expressões como: “quanto tem a mais”, “qual é a
diferença entre” e “qual foi a economia” indicam operações de subtração e a expressão
“determine o total” indica uma operação de adição.
Caso a dúvida do aluno seja na execução das operações, trabalhar exemplos utilizando o
quadro de ordens.

+

C
5
3
1

D
1
6
5

U
0
0
0

C
3
–
3

D
6
4
2

U
8
8
0

Ampliação
Aproveitar a oportunidade para promover uma discussão entre os alunos sobre quais ações
podem gerar um menor consumo de água nas residências, como aproveitamento da água da
máquina de lavar roupas para a limpeza de áreas comuns da casa, entre outras ações.
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3a sequência didática:
Multiplicação
Será abordada a relação da multiplicação com a adição de parcelas iguais por meio de
atividade lúdica.

Relação entre BNCC, objetivos e conteúdos
Objeto de conhecimento

Problemas envolvendo adição de parcelas iguais (multiplicação)


Habilidade

Objetivos de aprendizagem
Conteúdo




(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2,
3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas iguais e
elementos apresentados em disposição retangular, utilizando
diferentes estratégias de cálculo e registros.
Compreender a ideia da multiplicação como adição de parcelas
iguais.
Solucionar problemas.
Multiplicação de números naturais.

Materiais e recursos





1 quadro de acompanhamento de pontos por grupo
Lápis
10 garrafas de PET parcialmente preenchidas com água
1 bola média

Desenvolvimento


Quantidade de aulas: 1 aula

Aula 1
O jogo de boliche será utilizado com o propósito de trabalhar a adição de parcelas iguais
por meio da representação de pontos obtidos no jogo em disposição retangular no quadro de
acompanhamento.
Organizar a sala com mesas e cadeiras posicionadas próximas às paredes, de modo que o
espaço central fique livre para o jogo
Organizar a turma em grupos de até 5 alunos e nomear os grupos por cor ou letra.
Entregar um quadro de acompanhamento de pontos para cada grupo, conforme modelo a
seguir.
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Quadro de acompanhamento de pontos
Quantidade de
garrafas
derrubadas

Pontos

Grupo______________________

Jogador
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As garrafas devem estar parcialmente preenchidas com água, para que não sejam
facilmente derrubadas.
Posicionar as garrafas como em um jogo de boliche, conforme indicado abaixo.

J.Lima

Anunciar as instruções do jogo aos alunos antes da partida.
Instruções do jogo:







A cada rodada, um aluno de cada grupo fará um arremesso, um de cada vez.
Cada aluno fará um único arremesso de bola.
A cada rodada, um aluno de cada grupo será responsável pela marcação dos pontos.
Os arremessos serão válidos quando o professor der a partida.
As garrafas devem estar devidamente ordenadas para que a partida aconteça.
A cada garrafa derrubada, o jogador marca dois pontos, que devem ser registrados no
quadro.

Iniciar a partida com os alunos da rodada, em fila, para organizar a ordem dos arremessos.
Ao longo das rodadas, verificar se a quantidade correta de garrafas derrubadas está sendo
anotada no quadro, assim como o total de pontos de cada jogada, conforme modelo a seguir.
Jogador

Camila

Quantidade de
garrafas
derrubadas

Pontos

6

Ao final do jogo, representar parcialmente um dos quadros na lousa e orientar os alunos na
contagem do total de pontos utilizando adições de parcelas iguais. No modelo acima, o total de
pontos pode ser representado pela adição: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2.
Em seguida, trabalhar a multiplicação relacionada à adição de parcelas iguais com
questionamentos como: “Quantas vezes o 2 se repete nessa adição?”. Explicar aos alunos que,
quando um número aparece repetidamente em uma adição, o mesmo resultado pode ser
obtido por meio de uma multiplicação.
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No exemplo, o número 2 aparece 6 vezes, então o mesmo resultado pode ser representado
pelo produto 6 x 2. Escrever na lousa a representação da multiplicação, ressaltando o sinal
utilizado para indicar essa operação: x (vezes). Solicitar aos alunos que registrem, no verso da
folha de pontuação, as duas operações (adição e multiplicação) que representam o total de
pontos marcados pelo grupo e efetuem o cálculo do total de pontos obtidos.

Avaliação
Observar se os alunos reconhecem as parcelas iguais no total de pontos do grupo, assim
como a estruturação e lógica da equivalência entre as operações de adição de parcelas iguais e
multiplicação.
Verificar se os alunos perceberam as regularidades existentes na quantidade de pontos em
cada um dos grupos.
Avaliar se os alunos realizam o registro da pontuação e a leitura do quadro de
acompanhamento de pontos com autonomia e segurança e se efetuam a contagem
adequadamente para determinar o total de pontos obtidos pelo grupo.

Para trabalhar dúvidas
Caso algum aluno apresente dificuldade na contagem do total de pontos do grupo, ou em
outro aspecto, procurar delimitar a dúvida e auxiliá-lo nessa superação.
Uma forma interessante é delimitar o problema para um único jogador, como no modelo
sugerido anteriormente. Nesse caso, realizar a contagem junto ao aluno, até que ele adquira
segurança para resolver situações com contagens maiores.

Ampliação
Para ampliar o processo de aprendizagem, sugerir aos alunos outros critérios de pontuação
– por exemplo, cada garrafa derrubada pode valer 3 ou 4 pontos – e solicitar que determinem a
nova pontuação de cada grupo, utilizando a adição de parcelas iguais e a multiplicação.
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4a sequência didática:
Divisão com material manipulável
Será trabalhada a resolução de problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte,
com suporte de material manipulável.

Relação entre BNCC, objetivos e conteúdos
Objeto de conhecimento
Habilidade
Objetivos de aprendizagem
Conteúdos

Problemas envolvendo significados de dobro, metade, triplo e terça
parte
 (EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro,
metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens ou material
manipulável, utilizando estratégias pessoais.
 Resolução de problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça
parte.
 Multiplicação e divisão.
 Resolução de problemas.

Materiais e recursos






1 conjunto de figuras adaptadas das barras Cuisenaire para cada grupo de 4 alunos (Aula 1)
1 folha de papel quadriculado por aluno (Aula 1)
20 tampinhas de garrafa de PET, botões ou conjunto de objetos iguais para cada grupo de 4
alunos (Aula 2)
Lápis
Tesouras sem ponta

Desenvolvimento


Quantidade de aulas: 2 aulas

Aula 1
Distribuir um conjunto de figuras adaptadas das barras Cuisenaire abaixo para cada grupo e
uma folha de papel quadriculado para cada aluno.

Editoria de arte.
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Solicitar aos alunos que recortem as figuras de acordo com as indicações para uso nas
atividades propostas nesta aula.

1. Orientar os alunos a posicionar 2 barras verde-claras lado a lado. Em seguida, procurar
uma barra que tenha o mesmo comprimento que a barra formada pelas peças indicadas.
Espera-se que o grupo selecione uma barra verde-escura.

Solicitar que o resultado seja representado no papel quadriculado.
Completar os espaços abaixo:
Comprimento
da barra
verde-clara

Multiplicado
por

Quantidade de
barras
verde-claras

é
igual a

Comprimento
da barra maior

________

x

2

=

_________

3

6

Comprimento
da barra
maior

Dividido por

Quantidade de
barras
verde-claras

é
igual a

Comprimento
da barra
verde-clara

________

:

2

=

_________

6

3

2. Orientar os alunos a posicionar 3 peças brancas lado a lado. Em seguida, eles devem
procurar, no conjunto de figuras, uma barra que tenha o mesmo comprimento que a
barra formada pelas 3 peças indicadas.
Espera-se que o grupo escolha a barra verde-clara.

Solicitar que o resultado seja representado no papel quadriculado.
Completar os espaços abaixo:
Comprimento
da peça
branca

Multiplicado
por

Quantidade
de peças
brancas

é
igual a

Comprimento
da barra
maior

________

x

3

=

_________

Comprimento
da barra
maior

Dividido por

Quantidade
de peças
brancas

é
igual a

Comprimento
da peça
branca

________

:

3

=

_________

1

3

3

1

3. Orientar os alunos a posicionar 3 barras verde-claras lado a lado. Em seguida, eles
devem procurar uma barra que tenha o mesmo tamanho que a barra formada pelas
peças indicadas.
Espera-se que o grupo pegue uma barra azul.
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Solicitar que o resultado seja representado no papel quadriculado.
Completar os espaços abaixo:
Comprimento
da barra
verde-clara

Multiplicado
por

Quantidade
de barras
verde-clara

é
igual a

Comprimento
da barra maior

________

x

3

=

_________

Comprimento
da barra maior

Dividido por

Quantidade
de barras
verde-claras

é
igual a

Comprimento
da barra
verde-clara

________

:

3

=

_________

3

9

9

3

4. Em um pacote de figurinhas há 5 figurinhas. Theo comprou 3 pacotes. Quantas
figurinhas ele comprou?
Solicitar que o resultado seja representado no papel quadriculado.
Resposta pessoal. O aluno poderá pintar 3 conjuntos de 5 quadrinhos, totalizando 15
quadrinhos da malha, ou utilizar o material manipulável. É importante valorizar a
estratégia adotada pelo aluno.

Finalizar a aula socializando a correção das atividades.

Para trabalhar dúvidas
Caso algum aluno apresente dificuldade no desenvolvimento da atividade, procurar
delimitar a dúvida e auxiliá-lo nessa superação.
Para auxiliá-lo na compreensão da relação entre a quantidade de peças e as operações
apresentadas, propor as seguintes questões:

1. Quantas barras verde-claras são necessárias para preencher a barra verde-escura?

O aluno deve utilizar 2 peças verde-claras para preencher a barra verde-escura.
Reforçar que foi necessário o uso da barra 2 vezes para chegar ao comprimento da barra
verde-escura.

2. Em quantas partes a barra verde-escura foi dividida para ficar do tamanho da

verde-clara?
O aluno deve perceber que a barra verde-escura foi dividida em 2 partes iguais para ficar
do tamanho da peça verde-clara.

3. Quantas peças brancas são necessárias para preencher a barra verde-clara?

O aluno deve utilizar 3 peças brancas para preencher a barra verde-clara.
Reforçar que foi necessário usar a peça 3 vezes para chegar ao comprimento da barra
verde-clara.

4. Em quantas partes a barra verde-clara foi dividida para ficar do tamanho da peça branca?

O aluno deve perceber que a barra verde-clara foi dividida em 3 partes iguais para ficar
do tamanho da peça branca.
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Avaliação
Verificar oralmente os procedimentos adotados pelos alunos para realizar as atividades e
observar o repertório e os recursos utilizados por eles na representação das quantidades na
malha quadriculada.

Aula 2
Organizar a turma em grupos de 4 alunos, distribuir as tampinhas e pedir aos grupos que
dividam as tampinhas da seguinte maneira: um aluno fica com 1 tampinha, outro aluno fica
com 2 tampinhas, outro aluno fica com 3 tampinhas e o último aluno do grupo fica com 4
tampinhas. Reservar as restantes.
Perguntar aos alunos quem ficou com 2 tampinhas e quem ficou com 4 tampinhas e dizer
que 4 é dobro de 2, e que 2 é a metade de 4.
Representar na lousa as relações:
 1x2=2
 2x2=4
 3x2=6

2 é o dobro de 1
4 é o dobro de 2
6 é o dobro de 3

E assim por diante.
 2:2=1
 4:2=2
 6:2=3

1 é a metade de 2
2 é a metade de 4
3 é a metade de 6

E assim por diante.
Perguntar aos alunos se alguma outra dupla tem o dobro de tampinhas uma da outra.
Espera-se que a dupla com 1 tampinha e 2 tampinhas se manifeste.
Em seguida, perguntar aos alunos quem ficou com 1 tampinha e quem ficou com 3
tampinhas e dizer que 3 é triplo de 1, e que 1 é a terça parte de 3.
Representar na lousa as relações:
 1x3=3
 2x3=6
 3x3=9

3 é o triplo de 1
6 é o triplo de 2
9 é o triplo de 3

E assim por diante.
 3:3=1
 6:3=2
 9:3=3

1 é a terça parte de 3
2 é a terça parte de 6
3 é a terça parte de 9

E assim por diante.
Propor aos alunos a resolução dos seguintes problemas:

1. Cristina tem a metade da quantia de Valdir. Se Valdir tem 12 reais, quanto tem Cristina?
Cristina tem: 12 : 2 = 6; 6 reais.

2. Quantas laranjas representam a terça parte de 18 laranjas?

A terça parte de 18 laranjas equivale a 6 laranjas. 18 : 3 = 6.

3. Helena foi ao mercado e comprou 5 quilogramas de arroz. Gláucia comprou o dobro

dessa quantidade. Quantos quilogramas Gláucia comprou? Ao todo, quantos
quilogramas de arroz as duas amigas compraram?
Gláucia comprou: 5 x 2 = 10; 10 quilogramas de arroz.
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Ao todo, as duas amigas compraram: 5 + 10 = 15; 15 quilogramas de arroz.

4. Mariana pedala com sua bicicleta, todo dia, 3 voltas completas na ciclovia circular que

existe em um parque próximo a sua casa. A ciclovia tem 4 quilômetros de extensão.
Nessas condições, quantos quilômetros ela percorre por dia?
Mariana percorre 3 x 4 = 12; 12 quilômetros diariamente.

Estimular os alunos a utilizar diferentes estratégias para a resolução dos problemas.
Finalizar a aula socializando as respostas e efetuando a correção das atividades. Solicitar
aos alunos que guardem o material manipulável utilizado durante a aula.

Para trabalhar dúvidas
Caso algum aluno apresente dificuldade no desenvolvimento da atividade, procurar
delimitar a dúvida e auxiliá-lo nessa superação.
É possível que alguns alunos tenham dificuldade para associar os termos dobro, metade,
triplo e terça parte a suas respectivas operações. Para auxiliá-los na compreensão dos termos,
propor uma pesquisa no dicionário para os termos: dobro, metade, triplo e terça.
O aluno deve chegar a resultados contendo as informações:
a) Dobro: quantidade que corresponde duas vezes a de outra, duplo.
b) Metade: cada uma das duas partes iguais de um todo.
c) Triplo: três vezes maior.
d) Terça: cada uma das três partes iguais de um todo.

Avaliação
Observar se os alunos compreenderam a relação entre dobro e metade, triplo e terça parte.
Verificar oralmente os procedimentos adotados pelos alunos para realizar as atividades e
observar o repertório e os recursos utilizados por eles na resolução das situações-problema
propostas.

Ampliação
Sugerir aos grupos que criem problemas envolvendo o dobro, a metade, o triplo e a terça
parte. Em seguida, eles devem trocar o problema criado com outro grupo e resolver o problema
criado pelos colegas.

154

Matemática – 2o ano – 3o trimestre – Plano de desenvolvimento – 5a sequência didática

5a sequência didática:
Medidas
Serão realizados experimentos com o uso de unidades de medida não padronizadas de
modo que os alunos meçam e comparem comprimentos.

Relação entre BNCC, objetivos e conteúdos
Objeto de conhecimento

Habilidade

Objetivos de aprendizagem
Conteúdo

Medida de comprimento: unidades não padronizadas e padronizadas
(metro, centímetro e milímetro)
 (EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de
salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de
medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e
milímetro) e instrumentos adequados.
 Estimar medidas e suas grandezas.
 Aferir medidas por meio de unidades de medida de comprimento não
padronizadas.
 Medir comprimentos.

Materiais e recursos



4 fitas de cetim ou tiras de papel colorido com comprimentos diferentes
4 fitas de cetim ou tiras de papel colorido com comprimentos iguais

Desenvolvimento


Quantidade de aulas: 1 aula

Aula 1
Reunir os alunos em 4 grupos e distribuir uma fita de cetim (ou tira de papel colorido) do
conjunto de fitas com comprimentos diferentes para cada grupo. As fitas de cetim (ou tiras de
papel colorido) devem ser previamente recortadas pelo professor com comprimentos
diferentes.
Conversar com os alunos sobre a possibilidade de se usar um objeto menor como
referência para obter a medida de um objeto maior, com questionamentos do tipo: “Podemos
usar fitas de cetim (ou tiras de papel colorido) para medir o comprimento da lousa?”; “Que
outros instrumentos podem ser usados para medir o comprimento da lousa?”. Algumas
respostas possíveis seriam o uso da palma da mão, de um lápis, de uma folha de caderno ou
de uma régua, entre outros.
Neste momento, solicitar aos grupos, um de cada vez, que utilizem suas fitas para medir o
comprimento da lousa. Auxiliar os alunos no registro dos resultados obtidos por cada grupo em
um quadro, conforme o modelo a seguir:
GRUPO
A
B
C
D

COMPRIMENTO DA LOUSA
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Promover a comparação dos resultados obtidos pelos grupos, propondo os seguintes
questionamentos: “Os resultados obtidos pelos grupos para o comprimento da lousa foram
iguais?”; “Deveriam ter sido iguais?”. Espera-se que os alunos percebam que os resultados
deveriam ser iguais, pois a lousa não teve suas dimensões alteradas. Nesse momento, solicitar
aos alunos que disponham as fitas de cetim (ou tiras de papel colorido) sobre a mesa do
professor, lado a lado, esticadas. Iniciar um processo investigativo com os seguintes
questionamentos: “Todas as fitas possuem o mesmo comprimento?”; “O comprimento
diferente das fitas altera o resultado da medida?”; “O que deve acontecer se utilizarmos fitas de
cetim (ou tiras de papel) de mesmo comprimento?”. Espera-se que os alunos concluam que, ao
utilizar fitas de mesmo comprimento, os resultados da medição serão iguais.
Sugerir que seja feita uma verificação. Distribuir as fitas de cetim (ou tiras de papel) do
conjunto de fitas de mesmo comprimento, uma para cada grupo, e solicitar aos alunos que
repitam o procedimento de medição da lousa.
Registrar os resultados obtidos por cada grupo em um quadro, conforme o modelo a seguir:
GRUPO

COMPRIMENTO COMPRIMENTO
DA LOUSA
DA LOUSA
(PRIMEIRA
(SEGUNDA
MEDIÇÃO)
MEDIÇÃO)

A
B
C
D

Comparar os resultados obtidos na segunda medição. Caso os grupos tenham efetuado a
medição utilizando as fitas bem esticadas, o resultado deverá ser o mesmo para todos os
grupos.
Finalizar a aula explicando que o uso de uma unidade de medida padronizada favorece a
obtenção do mesmo resultado, independentemente do instrumento utilizado na medição. Por
isso, é importante usar unidades de medida padrão.

Avaliação
Observar se os alunos compreenderam que o uso de unidades de medidas diferentes
produz resultados diferentes.
Verificar oralmente os procedimentos adotados pelos alunos para efetuar as medições e
observar o repertório e os recursos utilizados por eles na comparação das medidas presentes
no cotidiano.

Para trabalhar dúvidas
Caso algum aluno apresente dificuldade na atividade, procurar delimitar a dúvida e auxiliá-lo
nessa superação. Para tanto, organizar os alunos em duplas e propor a seguinte atividade:
solicitar aos alunos que utilizem o palmo para medir o comprimento de determinada mesa.
Espera-se que os resultados sejam diferentes, pois cada aluno terá um tamanho de palmo
diferente. Em seguida, pedir aos alunos que, com as mãos espalmadas, comparem seus
tamanhos.
Mostrar aos alunos que a comparação de comprimentos está sempre associada às
medições.
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Ampliação
Reunir os alunos em grupos e pedir que determinem a medida do comprimento ou largura
da sala de aula, utilizando uma medida não padronizada. Os alunos, reunidos em grupos,
deverão eleger a unidade de medida não padronizada de preferência do grupo (pé, palmo,
largura do caderno, comprimento de um barbante, entre outras) e efetuar a medição escolhida.
Ao final da atividade, socializar os resultados obtidos e as escolhas feitas por cada grupo.
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Proposta de acompanhamento da aprendizagem
Avaliação de Matemática: 3o trimestre
Nome: _______________________________________________________________________________________
Turma: ____________________________ Data: ____________________________________________________

1. João e seu irmão Fábio têm uma coleção de miniaturas. João tem 120 miniaturas e Fábio
tem 112. Quantas miniaturas os dois têm juntos?
C

D

U

Os dois têm _______ miniaturas.

2. Luísa tinha 350 reais na sua caderneta de poupança. Neste mês ela conseguiu depositar
mais 125 reais, mas precisou retirar 75 reais. Com quantos reais ela ficou na poupança?

3. Uma fábrica de brinquedos tem 538 carrinhos em seu estoque. Desses carrinhos, 213 são

alaranjados e os restantes são verdes. Quantos carrinhos verdes há no estoque da fábrica?
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4. Veja as pilhas de cubos a seguir. Assinale a alternativa que mostra como se escreve a
soma dos cubos.

Danillo Souza

(A)
(B)
(C)
(D)

5+5+5+5
4+4+4+4
5+4+5+4
5+4

5. Em cada pacote de figurinhas há 6 figurinhas. Lucas comprou 3 pacotes. Assinale quantas
figurinhas ele comprou.
(A)
(B)
(C)
(D)

3
6
18
9

6. Fernando tem duas caixas para pesar em uma balança. A menor delas tem 6 quilogramas e
a outra tem o dobro dessa massa. Pondo as duas caixas em uma balança, quantos
quilogramas a balança marcará?
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7. Roberto foi ao mercado para comprar água e observou as duas embalagens abaixo:
MARCOS MACHADO

Uma embalagem contém 5 litros de água. A outra contém seis garrafas de 1 litro cada uma.
Sabendo que as duas custam o mesmo valor, qual embalagem é mais vantajosa para
Roberto?

8. Veja a imagem abaixo. Com base nos valores registrados pelas balanças, qual é a massa
da caixa verde?

Marcos Guilherme

(A)
(B)
(C)
(D)

59
61
85
146

160

Matemática – 2o ano – 3o trimestre – Plano de desenvolvimento – Proposta de acompanhamento da
aprendizagem

9. Veja abaixo uma pesquisa sobre os tipos de moradia feita em três bairros de uma cidade.
TIPO DE MORADIAS NOS BAIRROS
CASA PRÓPRIA

ALUGADA

BAIRRO A

212

225

BAIRRO B

156

413

BAIRRO C

310

323

(Dados fictícios)

Com base na tabela, responda: somados os três bairros, há mais casas próprias ou alugadas?

10. Fábio possui uma barraca de frutas e legumes. Na primeira semana do mês, ele vendeu

110 kg de seus produtos; na segunda semana, ele vendeu 132 kg; na terceira semana, ele
vendeu 155 kg. Quantos quilogramas Fábio vendeu nas três semanas?

ILUSTRA CARTOON

(A)
(B)
(C)
(D)

242 kg
287 kg
265 kg
397 kg
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11. Iara tem 7 anos. Sua prima Jéssica tem o dobro dessa idade e sua tia Maria tem o triplo
da idade de Jéssica. Quantos anos Jéssica e Maria têm?

12. Complete a sequência abaixo com os valores que faltam.
816, 818, ____ , 822, ____ , 826, 828, ____ , 832.

13. Pedro e Miriam subiram juntos na balança, que marcou o seguinte resultado:

ROBERTO ZOELLNER

Depois, Pedro subiu sozinho e a balança marcou o seguinte resultado:

ROBERTO ZOELLNER

Com base nas balanças, qual é a massa de Miriam?
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14. Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa correta quanto ao comprimento dos
objetos.

ESTUDIOMIL

(A)
(B)
(C)
(D)

Cola: 10 cm; borracha: 6 cm.
Cola: 6 cm; borracha: 10 cm.
Cola: 10 cm; borracha: 4 cm.
Cola: 6 cm; borracha: 4 cm.

15. Observe a imagem abaixo:

BENTINHO

Escreva a operação matemática que representa a quantidade total de lápis da imagem.
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16. Faça um desenho que represente a multiplicação 5 x 2.

17. Leandro foi à padaria e pediu 200 gramas de mortadela e 200 gramas de queijo. No dia
seguinte, voltou à padaria e pediu o dobro da quantidade de mortadela e a metade da
quantidade de queijo do dia anterior.
Assinale a alternativa que indica quanto Leandro comprou de cada um dos produtos no
segundo dia.
(A)
(B)
(C)
(D)

Mortadela: 400 gramas; queijo: 400 gramas.
Mortadela: 100 gramas; queijo: 200 gramas.
Mortadela: 400 gramas; queijo: 100 gramas.
Mortadela: 100 gramas; queijo: 100 gramas.

18. Veja na imagem abaixo as medidas do terreno de Júlia. Para colocar uma cerca em torno
do terreno, quantos metros de arame serão necessários?
Marcos Guilherme
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19. Na casa de João, há 3 recipientes com água. Dois deles contêm 9 litros cada um e o
terceiro contém o triplo dessa quantidade. Quantos litros de água contêm os três
recipientes juntos?

(A)
(B)
(C)
(D)

27 litros
18 litros
45 litros
54 litros

20. Veja a figura abaixo. Sabendo que cada uma das bolinhas verdes tem 5 quilogramas,
quantos quilogramas tem a bolinha vermelha?

Bentinho

(A)
(B)
(C)
(D)

10 quilogramas
20 quilogramas
5 quilogramas
15 quilogramas
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Proposta de acompanhamento da aprendizagem
Avaliação de Matemática: 3o trimestre
Nome: _______________________________________________________________________________________
Turma: ____________________________ Data: ____________________________________________________

1. João e seu irmão Fábio têm uma coleção de miniaturas. João tem 120 miniaturas e Fábio
tem 112. Quantas miniaturas os dois têm juntos?
C

D

U

Os dois têm _______ miniaturas.
Habilidade trabalhada: (EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais.
Resposta: Os dois têm 232 miniaturas (120 + 112 = 232).

2. Luísa tinha 350 reais na sua caderneta de poupança. Neste mês ela conseguiu depositar
mais 125 reais, mas precisou retirar 75 reais. Com quantos reais ela ficou na poupança?

Habilidade trabalhada: (EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais.
Resposta: Luísa ficou com 400 reais (350 + 125 = 475; 475 – 75 = 400).
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3. Uma fábrica de brinquedos tem 538 carrinhos em seu estoque. Desses carrinhos, 213 são

alaranjados e os restantes são verdes. Quantos carrinhos verdes há no estoque da fábrica?

Habilidade trabalhada: (EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais.
Resposta: 325 carrinhos são verdes (538 – 213 = 325).

4. Veja as pilhas de cubos a seguir. Assinale a alternativa que mostra como se escreve a
soma dos cubos.

Danillo Souza

(A)
(B)
(C)
(D)

5+5+5+5
4+4+4+4
5+4+5+4
5+4

Habilidade trabalhada: (EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2,
3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de
registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável.
Resposta: Alternativa A, pois são 4 pilhas com 5 cubos em cada uma delas.
Distratores: As alternativas B e C estão incorretas, pois em cada pilha há 5 cubos; a
alternativa D está incorreta, pois há 4 pilhas com 5 cubos em cada uma delas.

5. Em cada pacote de figurinhas há 6 figurinhas. Lucas comprou 3 pacotes. Assinale quantas
figurinhas ele comprou.
(A)
(B)
(C)
(D)

3
6
18
9

Habilidade trabalhada: (EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2,
3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de
registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável.
Resposta: Alternativa C, pois são 3 pacotes com 6 figurinhas em cada um deles (6 x 3 = 18).
Distratores: A alternativa A está incorreta, pois 3 é o número de pacotes comprados; a
alternativa B está incorreta, pois 6 é o número de figurinhas em cada um dos pacotes; a
alternativa D está incorreta, pois 9 é a soma dos números 6 e 3.
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6. Fernando tem duas caixas para pesar em uma balança. A menor delas tem 6 quilogramas e
a outra tem o dobro dessa massa. Pondo as duas caixas em uma balança, quantos
quilogramas a balança marcará?

Habilidade trabalhada: (EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa,
utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas
(litro, mililitro, cm3, grama e quilograma).
Resposta sugerida: A balança marcará 18 quilogramas, pois a caixa mais pesada terá 12
quilogramas (6 x 2 = 12) e a soma das massas das duas caixas será 18 quilogramas (6 + 12
= 18).

7. Roberto foi ao mercado para comprar água e observou as duas embalagens abaixo:
MARCOS MACHADO

Uma embalagem contém 5 litros de água. A outra contém seis garrafas de 1 litro cada uma.
Sabendo que as duas custam o mesmo valor, qual embalagem é mais vantajosa para
Roberto?

Habilidade trabalhada: (EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa,
utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas
(litro, mililitro, cm3, grama e quilograma).
Resposta: A embalagem com 6 garrafas de 1 litro é mais vantajosa, pois tem, ao todo, 6
litros e custa o mesmo que a embalagem de 5 litros, ou seja, há 1 litro a mais pelo mesmo
valor.
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8. Veja a imagem abaixo. Com base nos valores registrados pelas balanças, qual é a massa
da caixa verde?

Marcos Guilherme

(A)
(B)
(C)
(D)

59
61
85
146

Habilidade trabalhada: (EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa,
utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas
(litro, mililitro, cm3, grama e quilograma).
Resposta: Alternativa C, pois a caixa amarela tem massa 59 kg (120 – 61 = 59), então
144 – 59 = 85 kg, que é a massa da caixa verde.
Distratores: A alternativa A está incorreta, pois essa é a massa da caixa amarela; a
alternativa B está incorreta, pois essa é a massa da caixa vermelha; a alternativa D está
incorreta, pois essa é a soma das massas das caixas verde e vermelha.

9. Veja abaixo uma pesquisa sobre os tipos de moradia feita em três bairros de uma cidade.
TIPO DE MORADIAS NOS BAIRROS
CASA PRÓPRIA

ALUGADA

BAIRRO A

212

225

BAIRRO B

156

413

BAIRRO C

310

323

(Dados fictícios)

Com base na tabela, responda: somados os três bairros, há mais casas próprias ou alugadas?

Habilidade trabalhada: (EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por
meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor
compreender aspectos da realidade próxima.
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Resposta: Casa própria: 212 + 156 + 310 = 678; casa alugada: 225 + 413 + 323 = 961; há
mais casas alugadas que casas próprias.

10. Fábio possui uma barraca de frutas e legumes. Na primeira semana do mês, ele vendeu

110 kg de seus produtos; na segunda semana, ele vendeu 132 kg; na terceira semana, ele
vendeu 155 kg. Quantos quilogramas Fábio vendeu nas três semanas?

ILUSTRA CARTOON

(A)
(B)
(C)
(D)

242 kg
287 kg
265 kg
397 kg

Habilidade trabalhada: (EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais.
Resposta: Alternativa D, pois 110 + 132 + 155 = 397.
Distratores: Na alternativa A, o valor é a soma das quantidades vendidas na 1a e na 2a
semana. Na alternativa B, o valor é a soma das quantidades vendidas na 2a e na 3a semana.
Na alternativa C, o valor é a soma das quantidades vendidas na 1a e na 3a semana.

11. Iara tem 7 anos. Sua prima Jéssica tem o dobro dessa idade e sua tia Maria tem o triplo
da idade de Jéssica. Quantos anos Jéssica e Maria têm?

Habilidade trabalhada: (EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro,
metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando
estratégias pessoais.
Resposta: Jéssica tem 14 anos (7 x 2 = 14) e Maria tem 42 anos (14 x 3 = 42).
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12. Complete a sequência abaixo com os valores que faltam.
816, 818, ____ , 822, ____ , 826, 828, ____ , 832.
Habilidade trabalhada: (EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem
crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade
estabelecida.
Resposta: 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832.

13. Pedro e Miriam subiram juntos na balança, que marcou o seguinte resultado:

ROBERTO ZOELLNER

Depois, Pedro subiu sozinho e a balança marcou o seguinte resultado:

ROBERTO ZOELLNER

Com base nas balanças, qual é a massa de Miriam?

Habilidade trabalhada: (EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa,
utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas
(litro, mililitro, cm3, grama e quilograma).
Resposta: Mirian tem 22 kg (39 – 17 = 22).
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14. Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa correta quanto ao comprimento dos
objetos.

ESTUDIOMIL

(A)
(B)
(C)
(D)

Cola: 10 cm; borracha: 6 cm.
Cola: 6 cm; borracha: 10 cm.
Cola: 10 cm; borracha: 4 cm.
Cola: 6 cm; borracha: 4 cm.

Habilidade trabalhada: (EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de
salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas
e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.
Resposta: Alternativa A. De acordo com a imagem, a cola tem 10 cm e a borracha, 6 cm
Distratores: Na alternativa B, as medidas estão trocadas; na alternativa C, a medida da
borracha está errada; na alternativa D, as duas medidas estão erradas.

15. Observe a imagem abaixo:

BENTINHO

Escreva a operação matemática que representa a quantidade total de lápis da imagem.

Habilidade trabalhada: (EF02MA07). Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2,
3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de
registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável.
Resposta: 3 + 3 + 3 = 9 ou 3 x 3 = 9.
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16. Faça um desenho que represente a multiplicação 5 x 2.

Habilidade trabalhada: (EF02MA07). Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2,
3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de
registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável.
Resposta esperada: Espera-se que o aluno faça dois grupos de objetos com cinco
elementos cada ou cinco grupos de objetos com dois elementos cada.

17. Leandro foi à padaria e pediu 200 gramas de mortadela e 200 gramas de queijo. No dia
seguinte, voltou à padaria e pediu o dobro da quantidade de mortadela e a metade da
quantidade de queijo do dia anterior.
Assinale a alternativa que indica quanto Leandro comprou de cada um dos produtos no
segundo dia.
(A)
(B)
(C)
(D)

Mortadela: 400 gramas; queijo: 400 gramas.
Mortadela: 100 gramas; queijo: 200 gramas.
Mortadela: 400 gramas; queijo: 100 gramas.
Mortadela: 100 gramas; queijo: 100 gramas.

Habilidade trabalhada: (EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro,
metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando
estratégias pessoais.
Resposta: Alternativa C, mortadela: 400 g (200 x 2 = 400); queijo: 100 gramas (200 : 2).
Distratores: Na alternativa A, a quantidade de queijo está incorreta; nas alternativas B e D,
as duas medidas estão incorretas.
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18. Veja na imagem abaixo as medidas do terreno de Júlia. Para colocar uma cerca em torno
do terreno, quantos metros de arame serão necessários?
Marcos Guilherme

Habilidade trabalhada: (EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de
salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas
e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.
Resposta: 78 metros (20 + 20 + 11 + 16 + 11 = 78)

19. Na casa de João, há 3 recipientes com água. Dois deles contêm 9 litros cada um e o
terceiro contém o triplo dessa quantidade. Quantos litros de água contêm os três
recipientes juntos?

(A)
(B)
(C)
(D)

27 litros
18 litros
45 litros
54 litros

Habilidade trabalhada: (EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro,
metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando
estratégias pessoais.
Resposta: Alternativa C. 9 x 3 = 27; 18 + 27 = 45, portanto, 45 litros.
Distratores: Na alternativa A, está indicada a capacidade do terceiro recipiente; na
alternativa B, está indicada a soma dos dois recipientes menores; na alternativa D, está
indicado o triplo da soma da capacidade dos dois recipientes menores.
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20. Veja a figura abaixo. Sabendo que cada uma das bolinhas verdes tem 5 quilogramas,
quantos quilogramas tem a bolinha vermelha?

Bentinho

(A)
(B)
(C)
(D)

10 quilogramas
20 quilogramas
5 quilogramas
15 quilogramas

Habilidade trabalhada: (EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa,
utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas
(litro, mililitro, cm3, grama e quilograma).
Resposta: Alternativa D. Como a balança está em equilíbrio, a bolinha vermelha deve ter a
mesma massa das três bolinhas verdes juntas, ou seja, 3 x 5 = 15 kg.
Distratores: Na alternativa A, está indicada a massa de duas bolinhas verdes; na alternativa
B, está indicada a massa de quatro bolinhas verdes; na alternativa C, está indicada a massa
de uma bolinha verde.
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Ficha de acompanhamento das aprendizagens
Esta ficha de acompanhamento sugerida é apenas uma das muitas possibilidades. É
importante ter em mente que a avaliação não deve ser entendida como um fim em si mesma,
mas como uma das muitas ferramentas a serviço de uma compreensão dos avanços e das
necessidades de cada aluno, respeitando o período de aprendizagem de cada um.
Legenda
Total = TT

Em evolução = EE

Não desenvolvida = ND

Nome: _______________________________________________________________________________________
Turma: _________________________________ Data: ______________________________________________
Questão

Habilidade

TT

EE

ND

1

(EF02MA06) Resolver e
elaborar problemas de adição
e de subtração, envolvendo
números de até três ordens,
com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar,
utilizando estratégias
pessoais ou convencionais.

Faz a
distribuição
correta dos
números no
quadro de
ordens e
executa o
cálculo
corretamente.

Faz a
distribuição
correta dos
números no
quadro de
ordens, mas não
executa o
cálculo
corretamente.

Não faz a
distribuição correta
dos números no
quadro de ordens e,
consequentemente,
não executa o
cálculo
corretamente.

2

(EF02MA06) Resolver e
elaborar problemas de adição
e de subtração, envolvendo
números de até três ordens,
com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar,
utilizando estratégias
pessoais ou convencionais.

Executa
corretamente os
cálculos de
adição e
subtração.

Não executa
corretamente
uma das duas
operações.

Não executa
corretamente
nenhuma das duas
operações.

Identifica a
operação a ser
feita e a executa
corretamente.

Identifica a
operação a ser
feita, mas não a
executa
corretamente.

Não identifica a
operação a ser
feita.

3

(EF02MA06) Resolver e
elaborar problemas de adição
e de subtração, envolvendo
números de até três ordens,
com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar,
utilizando estratégias
pessoais ou convencionais.

4

(EF02MA07) Resolver e
elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4 e 5)
com a ideia de adição de
parcelas iguais por meio de
estratégias e formas de
registro pessoais, utilizando
ou não suporte de imagens
e/ou material manipulável.

Reconhece a
multiplicação
com a ideia de
adição de
parcelas iguais
e faz os cálculos
corretamente.

Reconhece a
multiplicação
com a ideia de
adição de
parcelas iguais,
mas não faz os
cálculos
corretamente.

Não reconhece a
multiplicação com a
ideia de adição de
parcelas iguais.

5

(EF02MA07) Resolver e
elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4 e 5)
com a ideia de adição de
parcelas iguais por meio de
estratégias e formas de

Reconhece a
multiplicação
com a ideia de
adição de
parcelas iguais
e faz os cálculos

Reconhece a
multiplicação
com a ideia de
adição de
parcelas iguais,
mas não faz os

Não reconhece a
multiplicação com a
ideia de adição de
parcelas iguais.

Anotações
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registro pessoais, utilizando
ou não suporte de imagens
e/ou material manipulável.

corretamente.

cálculos
corretamente.

Reconhece as
unidades de
massa e
compreende a
noção de dobro.

Reconhece as
unidades de
massa, mas não
compreende a
noção de dobro.

Não reconhece as
unidades de massa.

6

(EF02MA17) Estimar, medir e
comparar capacidade e
massa, utilizando estratégias
pessoais e unidades de
medida não padronizadas ou
padronizadas (litro, mililitro,
cm3, grama e quilograma).

7

(EF02MA17) Estimar, medir e
comparar capacidade e
massa, utilizando estratégias
pessoais e unidades de
medida não padronizadas ou
padronizadas (litro, mililitro,
cm3, grama e quilograma).

Reconhece as
unidades de
capacidade e
consegue fazer
comparações.

Reconhece as
unidades de
capacidade,
mas não
consegue fazer
comparações.

Não reconhece as
unidades de
capacidade.

Reconhece as
unidades de
massa e
consegue
operar com elas.

Reconhece as
unidades de
massa, mas não
consegue
operar com elas.

Não reconhece as
unidades de massa.

8

(EF02MA17) Estimar, medir e
comparar capacidade e
massa, utilizando estratégias
pessoais e unidades de
medida não padronizadas ou
padronizadas (litro, mililitro,
cm3, grama e quilograma).

9

(EF02MA22) Comparar
informações de pesquisas
apresentadas por meio de
tabelas de dupla entrada e em
gráficos de colunas simples
ou barras, para melhor
compreender aspectos da
realidade próxima.

Consegue
extrair
informações de
tabela de dupla
entrada e opera
com as
informações.

Consegue
extrair
informações de
tabela de dupla
entrada, mas
não opera com
as informações.

Não consegue
extrair informações
de tabela de dupla
entrada.

Identifica a
operação e
consegue
realizá-la com
sucesso.

Identifica a
operação, mas
não consegue
realizá-la.

Não identifica a
operação.

10

(EF02MA06) Resolver e
elaborar problemas de adição
e de subtração, envolvendo
números de até três ordens,
com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar,
utilizando estratégias
pessoais ou convencionais.

Compreende
corretamente a
ideia de dobro e
triplo.

Compreende
parcialmente a
ideia de dobro e
triplo.

Não compreende a
ideia de dobro e
triplo.

11

(EF02MA08) Resolver e
elaborar problemas
envolvendo dobro, metade,
triplo e terça parte, com o
suporte de imagens ou
material manipulável,
utilizando estratégias
pessoais.
(EF02MA09) Construir
sequências de números
naturais em ordem crescente
ou decrescente a partir de um
número qualquer, utilizando
uma regularidade
estabelecida.

Identifica a
regularidade
estabelecida em
uma sequência
e utiliza dessa
informação para
completar a
sequência
numérica.

Identifica a
regularidade
estabelecida em
uma sequência,
mas não
consegue
utilizar essa
informação para
completar a
sequência
numérica.

Não identifica a
regularidade
estabelecida em
uma sequência.

(EF02MA17) Estimar, medir e
comparar capacidade e
massa, utilizando estratégias
pessoais e unidades de

Reconhece as
unidades de
massa e
consegue

Reconhece as
unidades de
massa, mas não
consegue

Não reconhece as
unidades de massa.

12

13
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medida não padronizadas ou
padronizadas (litro, mililitro,
cm3, grama e quilograma).

operar com elas.

operar com elas.

Mede
comprimento de
objetos e
consegue fazer
comparações.

Mede
comprimento de
objetos, mas
não consegue
fazer
comparações.

Não mede
comprimento de
objetos.

14

(EF02MA16) Estimar, medir e
comparar comprimentos de
lados de salas (incluindo
contorno) e de polígonos,
utilizando unidades de medida
não padronizadas e
padronizadas (metro,
centímetro e milímetro) e
instrumentos adequados.

15

(EF02MA07) Resolver e
elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4 e 5)
com a ideia de adição de
parcelas iguais por meio de
estratégias e formas de
registro pessoais, utilizando
ou não suporte de imagens
e/ou material manipulável.

Reconhece a
multiplicação
com a ideia de
adição de
parcelas iguais
e faz os cálculos
corretamente.

Reconhece a
multiplicação
com a ideia de
adição de
parcelas iguais,
mas não faz os
cálculos
corretamente.

Não reconhece a
multiplicação com a
ideia de adição de
parcelas iguais.

16

(EF02MA07) Resolver e
elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4 e 5)
com a ideia de adição de
parcelas iguais por meio de
estratégias e formas de
registro pessoais, utilizando
ou não suporte de imagens
e/ou material manipulável.

Reconhece a
multiplicação
com a ideia de
adição de
parcelas iguais
e faz os cálculos
corretamente.

Reconhece a
multiplicação
com a ideia de
adição de
parcelas iguais,
mas não faz os
cálculos
corretamente.

Não reconhece a
multiplicação com a
ideia de adição de
parcelas iguais.

Compreende
corretamente a
ideia de dobro e
metade.

Compreende
parcialmente a
ideia de dobro e
metade.

Não compreende a
ideia de dobro e
metade.

17

(EF02MA08) Resolver e
elaborar problemas
envolvendo dobro, metade,
triplo e terça parte, com o
suporte de imagens ou
material manipulável,
utilizando estratégias
pessoais.

Mede
comprimento de
objetos e
consegue
operar com as
informações.

Mede
comprimento de
objetos, mas
não consegue
operar com as
informações.

Não mede
comprimento de
objetos.

18

(EF02MA16) Estimar, medir e
comparar comprimentos de
lados de salas (incluindo
contorno) e de polígonos,
utilizando unidades de medida
não padronizadas e
padronizadas (metro,
centímetro e milímetro) e
instrumentos adequados.

Compreende
corretamente a
ideia de triplo.

Compreende em
alguns casos a
ideia de triplo

Não compreende a
ideia de triplo.

19

(EF02MA08) Resolver e
elaborar problemas
envolvendo dobro, metade,
triplo e terça parte, com o
suporte de imagens ou
material manipulável,
utilizando estratégias
pessoais.

Reconhece as
unidades de
massa e
consegue
operar com elas.

Reconhece as
unidades de
massa, mas não
consegue
operar com elas.

Não reconhece as
unidades de massa.

20

(EF02MA17) Estimar, medir e
comparar capacidade e
massa, utilizando estratégias
pessoais e unidades de
medida não padronizadas ou
padronizadas (litro, mililitro,
cm3, grama e quilograma).
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Ficha de acompanhamento individual
A ficha de acompanhamento individual é um instrumento de registro
onde podemos verificar e avaliar de forma individual, contínua e diária, a
evolução da aprendizagem. Ela serve para que nós, professores,
possamos acompanhar o progresso de cada um de nossos alunos.
BRASIL. Ministério da Educação. Programa de Apoio a
Leitura e Escrita: PRALER. Brasília, DF: FNDE, 2007. Caderno de
Teoria e Prática 6: Avaliação e projetos na sala de aula, p. 20.

Total = TT

Legenda
Não desenvolvida = ND

Em evolução = EE

Não observada = NO

Nome: _______________________________________________________________________________________
Turma: _________________________________ Data: ______________________________________________
Data

Habilidade

TT

EE

ND

NO

Anotações
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