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2  APRESENTAÇÃO  
 

 A presente Unidade Didática foi idealizada durante estudos realizados 

no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE-2014). Esta se insere no 

contexto de pesquisas e discussões em Educação Matemática, sugerindo propostas 

pedagógicas que propiciem e favoreçam o desenvolvimento do raciocínio e da 

criatividade, além do auxílio no processo de aprendizagem dos alunos. 

Frente aos resultados obtidos por meio das avaliações externas no ensino de 

Matemática, como a Prova Brasil, a Provinha Brasil e o PISA, que apontam as 

dificuldades dos alunos em relação à abstração dos conhecimentos matemáticos e a 

desmotivação ao se depararem com uma situação-problema por não conseguirem 

ler e nem interpretar adequadamente, é imprescindível buscar meios que auxiliem 

na resolução da situação ou que amenizem o problema apresentado. 

 Cabe ao professor utilizar-se de encaminhamentos e recursos didáticos 

pedagógicos, com a finalidade de dar significado aos processos de ensino e 

aprendizagem, além disso, propiciar oportunidades para que os alunos possam 

procurar respostas por meio da interpretação e da elaboração de estratégias, além 

de construir conceitos, identificar o sentido do fazer matemático, formular hipóteses 

e desenvolver o raciocínio lógico e o senso crítico. 

A implementação da proposta se dará com os alunos na transição do 5º para 

o 6º ano do Ensino Fundamental, tendo como pressuposto metodológico a produção 

de uma sequência didática que estabeleça estratégias para a promoção de um 

ensino baseado na prática de leitura de textos matemáticos. 

Inicialmente será efetivada uma avaliação diagnóstica, objetivando identificar 

as dificuldades apresentadas nos conteúdos matemáticos dos alunos oriundos do 5º 

ano. A respectiva avaliação oportunizará ao professor ter uma visão real do 

conhecimento do aluno em relação aos conteúdos matemáticos para a turma em 

questão: Sistema de numeração; Números Naturais e Operações Fundamentais com 

Números Naturais. Após, será aplicada a sequência didática que oportunizará ao 

professor propor novas práticas metodológicas de ensino da Matemática, por meio 

de textos matemáticos, acreditamos, que despertará o interesse do aluno em 

aprender, propiciando a superação das dificuldades de compreensão de conceitos 

básicos, da capacidade de ler e compreender os símbolos e as relações 

matemáticas. 
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3   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
 

Recentemente, pesquisas e discussões realizadas em Educação apresentam 

propostas pedagógicas visando contribuir com a implementação de novas 

perspectivas consideradas fundamentais ao ensino da Matemática, visto 

favorecerem o desenvolvimento do raciocínio e da criatividade dos educandos, além 

de estabelecer vínculos com a vida cotidiana. Tais pesquisas, segundo Nacarato e 

Lopes (2009, p. 9), “são decorrentes de transformações políticas, econômicas e 

sociais que tem exigido um repensar sobre a Educação Matemática, em relação à 

autonomia, à criticidade e ao processo reflexivo tanto do professor quanto do aluno.” 

No intuito de avaliar os conhecimentos matemáticos dos brasileiros foi criado 

o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF), uma iniciativa do Instituto Paulo 

Montenegro e da ONG Educativa, lançado em 2001, que consiste no levantamento 

periódico de dados sobre as habilidades de leitura, escrita e matemática da 

população brasileira. 

 

O objetivo de pesquisas dessa natureza é a construção de um indicador 
nacional capaz de gerar informações mais detalhadas (e continuamente 
atualizadas) sobre os níveis de alfabetismo funcional da população 
brasileira, jovem e adulta inserida no sistema escolar, de modo a contribuir 
para o dimensionamento e para uma melhor compreensão de questões 
relativas e às restrições de acesso aos bens culturais da sociedade letrada, 
fomentando o debate público e trazendo orientações para a formulação de 
políticas educacionais e propostas pedagógicas (FONSECA, 2004, p. 13-
14). 

 

No ano de 2003, foi publicado o livro Letramento no Brasil, comentando os 

dados obtidos pelo INAF utilizando o termo letramento no sentido de indicar 

competências que extrapolem à mera alfabetização. O respectivo texto revela que:  

 

[...] a opção do INAF de abarcar não só habilidades (que seriam medidas 
por meio de um teste), mas também práticas e representações das pessoas 
por meio de leitura e escrita (sobre as quais se coletam informações por 
meio de um questionário) corresponde a uma nova abordagem no campo 
da pesquisa sobre alfabetização leitura e escrita”). O termo letramento foi 
cunhado a partir dessa abordagem que procura compreender a leitura e a 
escrita como práticas sociais complexas, marcadas pelas dimensões 
culturais, sociais, políticas e ideológicas e conformadas pela diversidade 
que essas dimensões lhe imprimem (FONSECA, 2004, p.27). 

 
 

Na introdução do livro Ler e escrever compromisso de todas as áreas, 



9 

 

Guedes e Souza (2000, p. 13) relatam que: [...] ler e escrever são tarefas da escola, 

questões para todas as áreas, uma vez que são habilidades indispensáveis para a 

formação de um estudante [...]. 

Nesse contexto, verifica-se que para além da disciplina de Língua Portuguesa, 

os professores das demais áreas devem assumir um novo papel, passando a ser 

mais um agente na formação de sujeitos letrados (KLÜSENER 2000, p.178). 

Porém, não é comum encontrar professores da disciplina de Matemática 

trabalhando a leitura e a interpretação na sala de aula. Verifica-se muito o 

desenvolvimento de cálculos desconectados do dia a dia do aluno, ou seja, os 

mesmos estão descontextualizados, como descreve os apontamentos de 

D’Ambrósio (2004, p. 38): 

 

A educação formal tem sido baseada na mera transmissão (ensino teórico e 
aulas expositivas) de explicações e de teorias e no adestramento (ensino 
prático com exercícios repetitivos) em técnicas e habilidades [...] Não se 
podem avaliar habilidades cognitivas fora do contexto cultural [...] 

 

Para tanto, é fundamental compreender a condição do aluno alfabetizado em 

Matemática. Danyluk (1991 1apud KLÜSENER, 2000, p. 177), diz que “[...] ser 

alfabetizado em matemática é entender o que se lê e escreve, [...] é buscar o 

significado do ato de ler e escrever, presentes na prática cotidiana. Para ser 

alfabetizado não basta, simplesmente, saber ler, escrever, contar, [...]”, ou seja, a 

autora estende sua compreensão de “alfabetizado em Matemática” para próximo do 

que se denomina atualmente “letrado em Matemática”. 

O letramento em Matemática objetiva minimizar a problemática observada 

quanto a dificuldades na leitura e interpretação de textos. E, se a escola deseja 

formar bons leitores e escritores, deve proporcionar um ambiente no qual o aluno se 

considere um indivíduo letrado, que tenha capacidade de ler, interpretar e produzir 

textos de todas as áreas do conhecimento humano (RABELO, 2002). 

Diante desse contexto, é necessário que o professor realize/desenvolva um 

trabalho com a alfabetização e letramento em Matemática, para que o aluno se 

aproprie dos conceitos matemáticos voltados para as práticas sociais. 

 Para tanto, o educador deve ter como parâmetro de diagnóstico a 

                                                

 
1 DANYLUK, O. Alfabetização matemática: o cotidiano da vida escolar. Caxias do Sul: EDUCS, 1991. 
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alfabetização e o letramento. Dessa forma, o professor deve responder às seguintes 

questões: 

 

 Como ensinar conceitos básicos matemáticos por meio do letramento? 

 Como ensinar o sistema de numeração envolvendo o seu significado e sua 

utilização? 

 Como ensinar as operações com números naturais utilizando materiais 

manipuláveis e relacionar essas representações com os princípios e conceitos 

matemáticos? 

 Qual é o papel do professor perante o desenvolvimento da leitura e interpretação dos 

textos didáticos e que compreenda o mundo ao seu redor? 

   3.1   O ensino de matemática por meio de textos 

 

Considerando que um dos objetivos da escola é instrumentalizar o educando 

para que ele se torne um bom leitor e um bom escritor, os professores de 

Matemática, devem assumir a sua parcela de responsabilidade para a consecução 

desse objetivo procurando trabalhar com diferentes gêneros textuais que “[...] 

contemplem estratégias de leitura das atividades da matemática escolar” (FONSECA 

e CARDOSO 2009, p. 66). 

Os textos precisam envolver desde os enunciados, conceitos matemáticos, 

demonstrações, definições, gráficos, a história dos conteúdos matemáticos, 

curiosidades matemáticas, entre outros textos do dia a dia como os textos 

jornalísticos, panfletos, priorizando o desenvolvimento de estratégias de leitura oral, 

silenciosa, em grupos. Porém, essa leitura não deve ser direcionada apenas à tarefa 

de Matemática, “ mas também na colaboração para a produção de sentidos da 

própria matemática e de sua aprendizagem pelo aluno” (FONSECA e CARDOSO 

2009, p. 66).  

Para Carrasco (2000, p. 192), “a dificuldade de ler e escrever em l inguagem 

matemática, onde aparece a abundância de símbolos, impede muitas pessoas de 

compreenderem o conteúdo do que está escrito [...] de fazerem a matemática”. Para 

tal dificuldade, Carrasco (2000), aponta que deve-se auxiliar os alunos a dominarem 

a leitura e a compreenderem o significado dos símbolos, sinais e notações. 
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Portanto, é importante que o ensino da Matemática não se limite apenas a 

ações mecânicas, memorização, decodificação de gráficos. Devem-se criar 

condições para que o aluno reconheça a capacidade de construir conhecimento e 

proceder continuamente como um pesquisador (CARRASCO, 2000, p.201). 

 

3.2  A interdisciplinaridade e a contextualização no ensino da Matemática 

 

 No ensino da Matemática é importante que o professor tenha claro que as 

diferentes disciplinas podem ser articuladas numa perspectiva interdisciplinar. 

Segundo as DCNs (2008, p. 27), as relações interdisciplinares se estabelecem 

quando: 

*conceitos, teorias ou práticas de uma disciplina são chamados à discussão 

e auxiliam a compreensão de um recorte de conteúdo qualquer de outra 
disciplina; 
*ao tratar do objeto de estudo de uma disciplina, busca-se nos quadros 
conceituais de outras disciplinas referenciais teóricos que possibilitem uma 
abordagem mais abrangente desse objeto. 
 

 

Assim, as Diretrizes Curriculares Estaduais as esclarecem que a 

interdisciplinaridade é uma questão epistemológica e está na abordagem teórica e 

conceitual dada ao conteúdo em estudo, concretizando-se na articulação das 

disciplinas cujos conceitos, teorias e práticas enriquecem a compreensão do 

mesmo. (DCEs. 2008, p. 27). 

Nessa perspectiva, o professor da disciplina de Matemática pode buscar em 

outras áreas do conhecimento, os conceitos, teorias e práticas que enriqueçam a 

compreensão do conteúdo, utilizando a leitura como elo para o trabalho escolar. 

Kleiman e Moraes2 (1999, p.27apud FONSECA e CARDOSO, 2009, p. 73) apontam 

que “[...] aproveita-se de conexões naturais e lógicas que cruzam as áreas de 

conteúdos e organiza-se ao redor de perguntas, temas, problemas ou projetos”. 

Ainda de acordo com as DCEs, é importante destacar que a 

interdisciplinaridade está relacionada ao conceito de contextualização sócio-histórica 

como princípio integrador do currículo [...]. Ambas propõem uma articulação que vá 

além dos limites cognitivos próprios das disciplinas escolares. (2008, p.28). 

                                                

 
2
 KLEIMAN, Ângela B.; MORAES, Silvia E. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes nos 

projetos da escola. Campinas. Mercado das Letras, 1999. (Coleção Ideias sobre Linguagem) 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), no que tange ao ensino da 

Matemática expressam que: 

[...] um conhecimento só é pleno se for mobilizado em situações diferentes 
daquelas que serviram para lhe dar origem. Para que sejam transferíveis a 
novas situações e generalizados, os conhecimentos devem ser 
descontextualizados, para serem novamente contextualizados em outras 
situações. Mesmo no ensino fundamental, espera-se que o conhecimento 
aprendido não fique indissoluvelmente vinculado a em contexto concreto e 
único, mas que possa ser generalizado, transferido a outros contextos 
(PCNs, 1998, p. 36).  
 
 

De acordo com as contribuições de Ramos3 (2004, p. 2 apud DCEs 2008, p 

28): 

 

O processo de ensino-aprendizagem contextualizado é um importante meio 
de estimular a curiosidade e fortalecer a confiança do aluno. Por outro lado, 
sua importância está condicionada à possibilidade de [...] ter consciência 
sobre seus modelos de explicação da realidade, reconhecê-los como 
equivocados ou limitados a determinados contextos, enfrentar o 
questionamento, colocá-los em cheque num processo de desconstrução de 
conceitos e reconstrução/apropriação de outros. 
 
 

Segundo Fonseca e Cardoso (2009, p. 68), é na intenção de promover essa 

contextualização que “[...] educadores e livros didáticos, ao proporem atividades de 

matemática, procuram utilizar-se de situações cotidianas, vividas pelo próprio aluno”.  

 São atividades que envolvem desde os panfletos de propagandas de lojas e 

supermercados, literatura, mapas, talões de contas, gráficos, entre outros, podendo 

auxiliar na aprendizagem, além de contextualizar o ensino da matemática na 

realidade do educando.  

Para Fonseca e Cardoso (2009), com a inserção de tais textos nos 

enunciados dos problemas, espera-se envolver contextos significativos para os 

alunos. Fonseca e Cardoso (2009, p.68) justificam que: “[...] essa inserção [...] visa 

uma maior proximidade entre as práticas escolares e práticas sociais variadas e a 

explicação do papel da escola na preparação do aluno para um melhor desempenho 

nessas práticas”. 

Porém, segundo Ramos4 (2004 apud ( DCEs 2008, p.49), somente: 

                                                

 
3
 . 

RAMOS, M.N. A contextualização no currículo de ensino médio: a necessidade da crítica na 

construção do saber científico. Mimeo, 2004. 
4
 RAMOS, M.N. A contextualização no currículo de ensino médio: a necessidade da crítica na 

construção do saber científico. Mimeo, 2004. 
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Cabe ao professor a sistematização dos conteúdos matemáticos que 
emergem das aplicações, superando uma perspectiva utilitarista, sem 
perder o caráter científico da disciplina e de seu conteúdo. Ir além do senso 
comum pressupõe conhecer a teoria científica, cujo papel é oferecer 
condições para a apropriação dos aspectos que vão além dos observados 
pela aparência da realidade. 
 

 

Ao trabalhar a contextualização, “é necessário que o professor tenha cuidado 

para não empobrecer a construção do conhecimento” (DCEs 2008, p. 28). Daí a 

argumentação de que o contexto seja apenas o ponto de partida5 da abordagem 

pedagógica, cujos passos seguintes permitam o desenvolvimento do pensamento 

abstrato e da sistematização do conhecimento. (idem, p.28). 

Os jornais e revistas são gêneros textuais que também podem ser utilizados 

pelos professores em sala de aula. São veículos de informações com reportagens 

que relatam a vida cotidiana em geral, alguns registros por meio de gráficos, entre 

outros. Esses registros podem ser considerados como uma prática de leitura, que 

além de trabalhar os conteúdos específicos da Matemática, “é um modo de 

compreender e expressar a realidade própria de uma cultura – à qual os alunos 

querem ter acesso!” (FONSECA e CARDOSO 2009, p. 71). 

A leitura e a escrita são atividades que merecem ter lugar destacado na 

prática pedagógica e devem ser exploradas por todos os professores nas diferentes 

áreas do conhecimento.  Dessa forma, o trabalho com textos só adquire significado 

quando o aluno se apropria dos conceitos neles expostos e consegue utilizar e 

relacionar as ideias matemáticas com situações do cotidiano, permitindo que o aluno 

faça a leitura de mundo.      

 
 
4    PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   
 

Esta Unidade didática apresenta propostas baseadas no letramento em 

Matemática que visam promover um avanço significativo na aprendizagem dos 

alunos oriundos do 5º ano do Ensino fundamental, bem como motivar o aluno na 

                                                                                                                                                   

 
 
5 RAMOS, M. (s/d) “Quando se parte do contexto de vivência do aluno, é preciso enfrentar as concepções 

prévias que eles trazem e que, mesmo consideradas como conhecimento tácito, podem estar no plano do senso 
comum, constituído por representações equivocadas ou limitadas para a compreensão e a explicação da 
realidade”. 
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busca pelo conhecimento e, consequentemente, promover a participação efetiva do 

mesmo em sala de aula. 

 É possível observar uma defasagem significativa dos conteúdos básicos 

trazidos pelos alunos oriundos do 5º ano do Ensino Fundamental que se constituem 

em pré-requisitos necessários para que os mesmos acompanhem o 6º ano. Tais 

lacunas podem ser comprovadas por meio de depoimentos dos professores que 

desenvolvem seu trabalho no 6º ano. Dessa forma, o docente encontra dificuldades 

para ensinar os conteúdos propostos acerca dos respectivos conhecimentos 

matemáticos. 

A esta constatação, aliada à desmotivação do aluno, que em grande parte se 

dá pela dificuldade de aprendizagem acumulada no transcorrer do seu processo 

escolar, ainda somam-se inúmeros prejuízos pedagógicos no decorrer dos anos 

posteriores. 

Sabe-se da importância da interação entre aluno, o professor e o 

conhecimento. Para que haja uma aprendizagem significativa em sala de aula é 

importante que o professor planeje suas aulas e que realmente envolva seus alunos 

na construção de seu próprio conhecimento, tendo como ponto de partida o 

conhecimento prévio do aluno, lançando perguntas desafiadoras para que ele possa 

tomar uma decisão. 

Como é quase comum a todos os envolvidos com o ensino da matemática, 

nas aulas desta disciplina o aluno não tem o costume de realizar uma leitura e 

interpretação das situações problemas apresentadas. Esperam que o professor 

realize a leitura, direcione os encaminhamentos ou apenas, leem superficialmente os 

enunciados das atividades e tentam resolvê-las automaticamente, sem tomar 

decisões autônomas em relação à resolução de tais atividades. Aliados a este fato, 

os alunos encontram, certamente, dificuldades em compreender os conceitos 

utilizados. Daí, a importância do professor dialogar frequentemente, sendo o 

mediador entre o aluno e o conhecimento e oriente as situações didáticas que 

permeiam a sala de aula. As atividades propostas apresentam-se contextualizadas, 

partindo do conhecimento cotidiano do aluno, objetivando a leitura e interpretação 

dos textos matemáticos, bem como visar a apropriação dos conteúdos propostos. O 

professor será o mediador do conhecimento que permitirá aos alunos a construção 

de novos conhecimentos. 
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Para que o educando se concentre na leitura do texto proposto e reelabore 

seu conhecimento, o professor deverá organizar as seguintes estratégias6: 

 

 Motivação, apresentação e contextualização 

 

O professor estabelece um momento de conversa sobre o tema da leitura 

para que o aluno se torne receptível ao trabalho que será desenvolvido. Solicitará ao 

aluno que identifique o título, subtítulo do texto, as imagens e legendas, verificando 

seu conhecimento sobre o assunto por meio de questões orais, que nortearão as 

interações com o texto. O professor mediará as ideias propostas guiando os alunos 

para a leitura. 

 

 Identificação do conhecimento prévio dos alunos 

 

O professor observará se o aluno já tem uma ideia do que se trata o texto e 

identificará os elementos intertextuais7 , ou seja, se ele estabelece relações entre as 

ideias presentes no texto e conhecimentos anteriores para então continuar sua  

leitura. 

 

 Sistematização dos encaminhamentos pedagógicos 

 

O professor pensará em ações pedagógicas necessárias para que o aluno 

ative seu conhecimento prévio antes de começar a ler focalizando a mensagem 

central do texto e em seguida relacionando-os com as suas características. 

O reconhecimento das palavras, estudo do vocabulário, será realizado com o 

auxílio do dicionário, procurando o significado de acordo com o texto proposto. 

Antes de iniciar a leitura individual, o professor formulará perguntas, fará 

intervenções e registro das ideias pertinentes, proferidas pelos educandos. 

                                                

 
6 A sistematização das estratégias foi inspirada na proposta apresentada por KLEIMAN; MORAES (1999) 

no capítulo referente à Leitura do texto jornalístico informativo e FERNANDES, Sueli. Práticas de letramentos na 

educação bilíngüe para surdos.Disponível em http://www.cultura-sorda.eu/resources/ Fernandes_ praticas_ 
letramentos+surdos_2006.pdf Acesso em 02/06/2014 

 
 
7 Refere-se às relações  entre os diferentes textos que permitem que um texto derive seus significados de outros. 

KLeiman & Moraes, (1999, p. 129):Texto, intertexto e interdisciplinaridade. 

http://www.cultura-sorda.eu/resources/%20Fernandes_%20praticas_%20letramentos+surdos_2006.pdf
http://www.cultura-sorda.eu/resources/%20Fernandes_%20praticas_%20letramentos+surdos_2006.pdf
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Se o aluno estabelece hipóteses de leitura inadequadas, é o professor que 
reconduzirá o raciocínio para as questões, de fato, pertinente. Ao passo que 
as respostas dos alunos sejam pertinentes ao texto o professor poderá 
iniciar o registro de ideias no quadro em forma de esquema (FERNANDES, 
Sueli, 2006, p.2). 
 

 

 Leitura individual com objetivo pré-definido 

 

Nesse momento é preciso construir um objetivo para a leitura ao qual o 

educando irá realizar, relacionando-a com o seu conhecimento prévio. 

Em seguida, os alunos farão a leitura silenciosa e o professor esquematizará 

no quadro a verificação de hipóteses. Após, realizar-se-á a leitura oral individual, em 

grupos, discutindo o assunto pertinente ao texto lido, auxiliando os alunos a 

estabelecer informações diferenciando-as entre o que eles já sabem e as novas 

informações. 

O professor irá permitir que todos apresentem as soluções encontradas e 

defendam suas ideias, argumentando. 

  

 Reelaboração da escrita  

 

Será realizada uma conclusão coletiva do resultado da situação problema. Em 

seguida o professor irá reportar aos conteúdos matemáticos trabalhados na 

atividade, sistematizando.  

O professor deverá ter a sensibilidade e criatividade na opção do trabalho 

com o texto, pois estes devem atender às necessidades de aprendizagem do grupo. 

Portanto, “[...] é interessante que os textos estejam relacionados com os assuntos de 

interesse dos alunos e não só do cotidiano dele, podendo até mesmo ser uma 

combinação de ambos” (SOUTO, Reinaldo Alves, 2013, p.14). 

Todos os encaminhamentos realizados acerca da Implementação do Projeto, 

serão registrados em um portfólio para posterior análise, reflexão e avaliação que 

culminarão na produção do artigo científico, constando todas as informações 

sistematizadas. Haverá o registro das atividades diagnósticas (teste inicial), como 

instrumento de coleta de dados sobre as dificuldades de aprendizagem observadas 

e o teste final para a verificação da aprendizagem esperada. 

 



17 

 

5  MATERIAL DIDÁTICO  

 

5.1    AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA8 

 

Conteúdo estruturante: Números e álgebra 

Conteúdos específicos: Sistema de numeração 

Objetivo: Identificar conhecimentos e experiências provenientes da vivência dos 

alunos e as dificuldades apresentadas no desenvolvimento do trabalho com o 

conteúdo sistema de numeração decimal. 

Metodologia: O ambiente será organizado para realizar a avaliação diagnóstica de 

forma que todos realizem as atividades propostas e que o professor tenha 

oportunidade de identificar a situação de aprendizagem de cada aluno e organizar 

as atividades de acordo com as dificuldades apresentadas. 

Nº de hora/aula: 06 

 

Questão 01  

 

 Objetivo: Realizar a leitura e escrita de números naturais 

 

 Expectativa: Espera-se que ao resolver a atividade proposta alguns alunos 

apresentem dificuldades na leitura e escrita dos números pertencentes à 

classe dos milhares. 

 

De acordo com o Censo demográfico realizado pelo IBGE em 2013, o município 

de Maringá possui uma população de 385.753 habitantes (IBGE/2013). Escreva por 

extenso o número de pessoas que moravam em Maringá no ano de 2013 :  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Questão 02 
 

                                                

 
8 A sistematização da  Avaliação Diagnóstica foi inspirada nos descritores da Matriz de Matemática  

PDE/PROVA BRASIL. Plano de Desenvolvimento da Educação, 2011. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=324&msg=1. Acesso em06/10/2014. 

http://portal.mec.gov.br/%20index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=324&msg=1
http://portal.mec.gov.br/%20index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=324&msg=1
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 Objetivo: Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas 

diversas  ordens. 

 

 Expectativa: Espera-se que o aluno seja capaz compor e decompor os 

números de acordo com as características do Sistema de Numeração 

Decimal, ou seja, as regras de formação dos números, com os algarismos 

separados por classes e suas respectivas ordens.  

 
 
 

O Colégio Estadual Dr José Gerardo Braga, de Maringá - Paraná possui uma 

biblioteca com 10.409 livros. Faça a decomposição numérica dessa quantidade 

de livros. 

 

     Figura 1: Biblioteca do Cegb
9 

 

      Fonte: Colégio Cegb,  

      

Questão 3 

 Objetivo: Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração 

decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio de valor 

posicional. 

 

 Expectativa: Espera-se que o aluno seja capaz de escrever os números, mas 

poderá apresentar dificuldades de interpretação na resolução pelo desafio de 

utilizar cinco algarismos, sem repeti-los tanto no menor quanto no maior 

número. 

  Qual é o  MENOR  número que você pode escrever usando os algarismos 7, 6, 1, 5 e 3 

sem repeti-los? E o  MAIOR? 

                                                

 
9
 Disponível em: <http://www.mgadrjosebraga.seed.pr.gov.br/modules/noticias/>. Acesso em 

23/09/2014 
 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________ 

http://www.mgadrjosebraga.seed.pr.gov.br/modules/noticias/
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                  Número                                                         Escrita por extenso 

 

Questão 4 

 Objetivo: Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração 

decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio de valor 

posicional. 

 

 Expectativa: Espera-se que o aluno apresente dificuldades na  leitura do 

número por pertencer à classe dos milhares, além disso, ainda não 

conseguirá realizar a troca do algarismo do número correspondente à 

unidade, dezena, centena, respectivamente. 

 

 A Área Demográfica de Maringá é de 487.052 m2. Este número possui quantas 

centenas?___________________________________________________________ 

 

 

Questão 5  

  

 Objetivo: Identificar a localização de números naturais na reta numérica. 

 

 Expectativa: Espera-se que o aluno tenha noção de localização, mas pelo 

fato da reta só registrar dois números, poderá apresentar dificuldades de 

identificar o lugar do número dado na reta representada. Poderá também 

apresentar dificuldades na sequência de números naturais que contenham o 

zero intercalado ou no final. 

 

          Colocar o número 1010 em seu respectivo lugar na reta numerada, desenhada 

abaixo: 

MENOR   

MAIOR   
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                                           |           |           |           |           |         

                                         850                                        1050  

Questão 6  
  

 Objetivo: Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais 

em sua forma polinominal. 

 Expectativa: Espera-se que o aluno resolva o processo da composição e 

decomposição dos números, porém, para resolver este item, é necessário 

compreender o caráter aditivo e multiplicativo do sistema de numeração. 

 

Qual é o  resultado da expressão:             

 

                                        5 x 1000 + 3 x 10 + 9 x 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 7  
  

 Objetivo: Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números 

naturais. 

 

 Expectativa: Espera-se que o aluno resolva operações simples de adição e 

subtração, mas para resolver o que a questão pede, poderá encontrar 

dificuldades,  em princípio deverá relacionar a adição à soma e  após realizar 

a soma com quatro parcelas envolvendo números de ordem de grandezas 

diferentes. 

 

 O valor  da adição das parcelas:  
 

13.078;  129;  5.314 e  13 é: __________________  
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Questão 8  
  

 Objetivo: Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números 

naturais. 

 

 Expectativa: Espera-se que o aluno conheça o processo de uma multiplicação, 

mas poderá apresentar dificuldades ao realizar a multiplicação com números com 

mais de dois algarismos e com a presença do zero. 

 

 

  Na operação dada, o número que se deve colocar no  é: 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 
 

3 0 5 

X 2 7 

                -------------------------  

                          2 1   5 

                       + 6 1  0    0 

             ----------------------------  

                          8  2    5 
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Questão 9  
  

 Objetivo: Resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes 

significados da adição, subtração, multiplicação e divisão. 

 Expectativa: Espera-se que alguns alunos consigam resolver os problemas 

propostos, pois são itens contextualizado, simples e que avaliam o cálculo de 

operações básicas, mas alguns alunos poderão não conseguir resolver por 

apresentar dificuldades na leitura, interpretação correta do enunciado dos 

problemas e por operar com mais de uma transformação. 

 

a) Uma doceira fez 285 bombons de morango e 176 de nozes. Depois 

vendeu 85 deles. Quantos bombons a doceira tem agora? 

b)  Maria comprou uma TV 42 polegadas por R$ 1.320,00. Como não tinha 

todo o dinheiro, pagará em 10 prestações iguais sem juros. Qual será o 

valor de cada prestação? 

 

c)  Fiz uma compra numa loja e irei pagar em 3 prestações: a entrada será 

de R$ 169,00 e mais duas parcelas de  R$ 149,00. Qual o valor total da 

compra? 

Questão 10  
  

 Objetivo: Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes 

significados da multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, 

configuração retangular e combinatória. 

 

 Expectativa: Espera-se que a maioria dos alunos apresentem dificuldades na 

interpretação e na resolução do problema apresentado, pois existem diversos 

procedimentos de cálculos válidos. 

 
a)  187 alunos do Colégio Gerardo Braga irão visitar o Parque do Ingá. Eles irão 

de ônibus com 42 lugares cada um. Irão acompanhar esses alunos 3 

professores do Colégio. Quantos ônibus serão necessários para realizar o 

passeio? 

 
 
 
 
 
 
 

O professor irá realizar a correção das atividades e registrar as 

dificuldades apresentadas na avaliação. Após, os alunos receberão a 

devolutiva das provas para a discussão de eventuais erros apresentados 

nas atividades. 
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6   SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

 Objetivo: Propor novas práticas metodológicas de ensino e aprendizagem da 

Matemática, para despertar o interesse do estudante em aprender, 

propiciando a superação das dificuldades de compreensão de conceitos 

básicos, da capacidade de ler e compreender os símbolos e as relações 

matemáticas. 

 

 

6.1  O SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL  

 
6.1.1 PROCESSOS DE CONTAGEM E SISTEMA DE NUMERAÇÃO 

Conteúdo estruturante: Números e álgebra 

Conteúdos específicos: Sistema de numeração  

Objetivo: Aprofundar conhecimento sobre o Sistema de Numeração Decimal e 

reconhecer os diferentes significados dos números naturais e suas respectivas 

utilidades e aplicações. 

Expectativa: Espera-se que o aluno apesar de ter o conhecimento prévio 

relacionado ao significado dos números, apresente dificuldades em relacioná-los as 

suas utilidades nos diferentes contextos. 

Nº de hora/aula: 06 aulas 

COPA DO MUNDO DE 2014 

Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Porto Alegre, Cuiabá, Curitiba, 

Manaus, Minas Gerais, Brasília, Fortaleza e Natal foram as capitais brasileiras que 

sediaram a Copa do Mundo de 2014. 

O Brasil, um dos favoritos a conquistar o título mundial, poderia  chegar ao 

hexacampeonato. Jogando em casa, após 64 anos, teria a chance de esquecer a 

derrota ocorrida no ano de 1950, no estádio Maracanã, quando o Uruguai acabou 

com o sonho dos brasileiros ao ganhar do Brasil por 2 a 1. Mas, o Brasil só ficou 

com o 4º lugar na competição, com a perda do número 10 da seleção, após sofrer 

uma joelhada do jogador colombiano. 

1ª ATIVIDADE 
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De acordo com informações de noticiários10, quase 700 mil estrangeiros entraram 

no Brasil no período da Copa, que superou a expectativa do Governo Federal. Foi 

um evento esportivo que mobilizou o País. 

Fonte: A autora 

 

1. Estratégias de leitura  

 

I. Motivação, apresentação e contextualização. 

II. Identificação do conhecimento prévio dos alunos. 

III. Sistematização dos encaminhamentos pedagógicos. 

IV. Estudo do vocabulário: 

 

a) Pesquise no dicionário o significado das palavras de acordo com o texto 

apresentado: 

 

 Hexacampeonato:____________________________________________ 

 Expectativa: ________________________________________________  

 
V. Leitura individual com objetivo pré-definido 

 

2. Após leitura do texto responda: 

a) Quais foram as cidades-sede da Copa Mundial de 2014? 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

b) Por que  a expectativa do Governo Federal foi superada em relação aos 

turistas estrangeiros  que vieram para o Brasil na Copa 2014? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

3. Os números são empregados para contar (quantidade), medir (distância, 

tempo), codificar (identificar) e ordenar (determinar ordem). De acordo com o 

                                                

 
10

 Disponível: <http://radarpb.com.br/quase-700-mil-turistas-estrangeiros-visitaram-o-pais-diz-ministro/>. 

Acesso em 08/10/2014 

http://radarpb.com.br/quase-700-mil-turistas-estrangeiros-visitaram-o-pais-diz-ministro/
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texto apresentado, preencha a tabela abaixo com os números informados, que 

foram utilizados para: 

 

 
 
  
      
 

 

4. Os números estão presentes no dia a dia das pessoas.  Em qualquer situação 

que vivenciamos, percebemos que o número está  relacionado, direta ou 

indiretamente, como por exemplo:  na contagem das horas, dos dias,  do 

dinheiro, ao realizarmos uma ligação telefônica e outras situações 

 

De acordo com seu conhecimento, responda: 

 

a) O Sistema de numeração que utilizamos  é: 

_________________________________________________________________ 

b) Escreva  as características  do nosso sitema de numeração:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

 Mas será que sempre foi assim? Será que os povos antigos utilizavam esse 

sistema de numeração?11 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                

 
11 A dimensão histórica do conceito de números da Sequencia Didático-Pedagógica foi baseada em 

CENTURIÓN Marília, ( 1994),  Conteúdo e Metodologia da Matemática: Números e Operações, capítulo 1, p. 

10 a 119. 

 

contar 

 

medir 

 

codificar 

 

ordenar 

 

Para auxiliar na resposta desta problematização, iremos assistir a um 
vídeo : A história dos números 
(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA. Acesso em 21/10/2014 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA
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RESUMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A autora 

 

                             Figura 2: Representação do  homem da antiguidade 

                           
Fonte:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000803/000000

8105.jpg>. Acesso em 09/09/2014 

 

 Para saber quantas ovelhas havia em seu rebanho, um antigo pastor 

realizava as contagens separando pedrinhas, faziam marcas em ossos, 

madeiras, através da correspondência “um-para-um”, faziam nós em cordões 

para contar animais, coisas, medir tempo, etc. 

                 Figura 3: Materiais utilizados no processo de contagem na Antiguidade
13

 

                            

Fonte: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/ imagem/ 0000000767 / 

0000007633.  jpg>  .   Acesso em 19/08/2014 

                                                

 
12Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA>. Acesso em 21/10/2014 
13 Disponível em: <<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/ imagem/ 

0000000767 / 0000007633.jpg>  Acesso em 19/08/2014 

 

A História dos Números12 – (Rogério Verderoce Vieira) 
 
         O filme relata a história dos números desde os primeiros registros simbólicos por meio 
de riscos e marcas descobertas em cavernas, entalhos em ossos e pedaços de madeira, 
sistema de contagem por meio de pedrinhas e nós em cordas para  registrar as contagens 
realizadas para exprimir quantidades.  Realiza uma retomada dos Sistemas de Numeração 
Mesopotâmica, Egípcio, Maia, Romano. O Sistema de Numeração Hindo-arábico tem esse 
nome porque foi criado pelos hindus e divulgado pelos árabes. Esse sistema se espalhou e 
logo chegou à Europa e de lá para o resto do mundo. Nele já era havia o número zero, e com 
a sua utilização para marcar uma casa vazia, o sistema precisava somente dos dez símbolos 
para representar qualquer quantidade, o que deixou muitos sábios e matemáticos 
impressionados.  
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000803/0000008105.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000803/0000008105.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/%20imagem/%200000000767%20/%200000007633.%20%20jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/%20imagem/%200000000767%20/%200000007633.%20%20jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/%20imagem/%200000000767%20/%200000007633.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/%20imagem/%200000000767%20/%200000007633.jpg
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Os pesquisadores acreditam que a partir dos vestígios sobre a vida de nossos 

antepassados, a experiência com conjuntos em correspondência biunívoca, 

contribuiu para que a humanidade construísse a ideia do número. 

 

5. Como realizamos uma correspondência biunívoca entre dois conjuntos? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

6. Na história do antigo pastor que separava as pedrinhas – uma para cada animal 

que tivesse em seu rebanho-, ao realizar a correspondência “um-para-um”, o que 

você pode afirmar se no dia seguinte se: 

a) sobrassem pedrinhas? 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

b) existisse uma correspondência biunívoca? 

______________________________________________________________

___________________________________________________________  

 

VI. Reelaboração da escrita  

 

Conclusão coletiva destacando a utilidade nos números em diferentes 

contextos do cotidiano. 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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6.1.2  OS SISTEMAS DE NUMERAÇÃO 

Conteúdo estruturante: Números e álgebra 

Conteúdos específicos: Sistema de numeração  

Objetivo: Reconhecer sistemas de numeração dos povos antigos e relacioná-los 

com o Sistema de Numeração Decimal. 

Expectativa: Espera-se que o aluno tenha conhecimento da existência de outros 

sistemas de numeração, mas não relacione os símbolos e regras de seus 

respectivos sistemas. 

Nº de hora/aula: 06  

 

Atividade em grupo 
 

     Várias civilizações antigas criaram diferentes sistemas de numeração. A 

tabela abaixo mostra alguns deles comparando a escrita dos números de 0 a 10 . 

 

Figura 4: Quadro comparativo entre os sistemas de numeração indo-arábico, babilônico, maia e 
romano

14
 

            
Fonte: diaadia.pr.gov.br/sistemas de numeração antigos 

                                                

 
14 Disponível em:< http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/415 sistemasden- 

umeracaoantigos.jpg>. Acesso em 20/08/2014 

 

2ª ATIVIDADE 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/415%20sistemasden-%20umeracaoantigos.jpg
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/415%20sistemasden-%20umeracaoantigos.jpg
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1) Vamos realizar uma pesquisa sobre alguns  sistemas de numeração? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Atividades 

  

Tarefa 1:  

 

a) Quais os símbolos utilizados no sistema de numeração egípcio?  

b) Quantas vezes posso repetir esses símbolos?  

c) Quais os seus respectivos valores? 

 
 Tarefa 2: 

 
a)  E os povos Babilônicos, como eles representavam e onde eles registravam 

esses números?  

b) Qual era a base do sistema de numeração babilônico? 

 

 Tarefa 3:  

 

a) O sistema de numeração romano  utiliza letras para representar um número. 

Quais são as letras e seus respectivos valores? 

b) Utilizamos o sistema de numeração romano em nosso dia a dia? Onde? 

ENCAMINHAMENTOS 

1) Divisão das equipes. 

2) Orientações do professor quanto aos links indicados para a 

pesquisa. 

3) Realização da pesquisa na sala do PRD (Paraná Digital). 

4) Sites para consulta: Acesso em 21/10/2014 
  http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm36/numeracao_babilonia.htm 

 http://www.mundoeducacao.com/matematica/sistema-numeracao-babilonico.htm 

 http://educar.sc.usp.br/matematica/l1t5.htm 

 http://www.mundoenemonline.com.br/blog/index.php/dicas-dos-professores/15-

matematica/33-sistema-de-numeracao-romana.html 

 

 

http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm36/numeracao_babilonia.htm
http://www.mundoeducacao.com/matematica/sistema-numeracao-babilonico.htm
http://educar.sc.usp.br/matematica/l1t5.htm
http://www.mundoenemonline.com.br/blog/index.php/dicas-dos-professores/15-matematica/33-sistema-de-numeracao-romana.html
http://www.mundoenemonline.com.br/blog/index.php/dicas-dos-professores/15-matematica/33-sistema-de-numeracao-romana.html
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c) Escreva a data de hoje em algarismos romanos. 

 

 

 

 
 
 

2. Escreva os números de acordo com o que se pede: 
 

 

Sistema indo-
arábico 

Sistema romano Sistema egípcio Sistema 
babilônico 

 
76 

 

   

 
3652 

 

   

 
183 

 

   

3. Qual a escrita que você considera mais simples e fácil de ser lida? Por quê? 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

VII. Reelaboração da escrita: 

Será realizada uma conclusão coletiva do resultado dos antigos sistemas de 

numeração. Em seguida o professor irá reportar aos conteúdos matemáticos 

trabalhados na atividade, sistematizando e registrando. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

OBJETIVO DA TAREFA: 

Comparar a vantagem da escrita dos sistemas de numeração 
antigo com o indo-arábico. 
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6.1.3 O SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

 

Conteúdo estruturante: Números e álgebra 

Conteúdos específicos: Sistema de Numeração Decimal 

Objetivo: Compreender a história Sistema de Numeração Decimal e utilizar suas 

características, tais como agrupamentos e trocas na base 10, bem como a 

decomposição e composição desses números. 

Expectativa: Espera-se que poucos alunos conheçam a história do SND e aqueles 

que apresentaram dificuldades na leitura e escrita dos números pertencentes à 

classe dos milhares, no decorrer desta atividade, compreendam o processo dos 

agrupamentos e trocas na base 10, a composição e decomposição dos números. 

Nº de hora/aula: 8 h/a 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 Quem criou o nosso Sistema de Numeração? 

 Os algarismos do nosso sistema de numeração sempre foram representados 

dessa forma? 

 Como é a história do Sistema de Numeração Decimal? 

 

Estratégias de leitura 

 

I. Motivação, apresentação e contextualização. 

II. Identificação do conhecimento prévio dos alunos. 

III. Sistematização dos encaminhamentos pedagógicos. 

IV. Estudo do vocabulário: 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL (INDO-ARÁBICO) 
 
 
O nosso sistema de numeração é denominado sistema indo-arábico. Indo 

para lembrar que foram os hindus que criaram o sistema, e arábico, em 

3ª ATIVIDADE 
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homenagem ao povo árabe, que foi o responável pela difusão no mundo todo. 

                               Figura 5:  Região onde viviam os hindus
15

 

                          
Fonte:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001116/0000013

969.gif  Acesso em 09/09/2014 

 O sistema foi criado pela antiga civilização indiana e após, aperfeiçoado pela 

civilização dos árabes. O nome sistema de numeração decimal tem origem latina 

“decem”, que significa dez. A base dez provavelmente foi relacionada com a 

utilização dos dedos na realização das contagens. 

 O sistema de numeração decimal passou por transformações no decorrer do 

tempo:                                             

                                                                                                              

16                      

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001116/0000013976.jpg. Acesso em 

22/08/2014 

MATERIAL DOURADO 

 

 O material dourado foi criado por Maria Montessori (1870-1952), destina - se 

às atividades que auxiliam a compreender o princípio do agrupamento e 

reagrupamento do sistema de numeração decimal e a explorar diferentes 

representações de um número.  

                                                

 
15Disponível em:< 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001116/0000013976.jpg. 

> Acesso em 22/08/2014 
 
16

 Idem  nota de rodapé anterior (14) 

Figura 6: As principais mudanças ocorridas nos símbolos indo-arábicos 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001116/0000013969.gif
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001116/0000013969.gif
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001116/0000013976.jpg.%20Acesso%20em%2022/08/2014
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001116/0000013976.jpg.%20Acesso%20em%2022/08/2014
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001116/0000013976.jpg.%20%3e%20Acesso%20em%2022/08/2014
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001116/0000013976.jpg.%20%3e%20Acesso%20em%2022/08/2014
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Figura 7 :  Material Dourado
17

 

 
Fonte:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000514/0000011

886.jpg. Acesso em 27/10/2014 

 

 

 

 
 
 

Fonte: A autora 
  

       1.    Agora, realiza-se uma “roda de conversa”, com apresentação de 

questionamentos pelo professor, como: 

a) Quantos cubinhos eu preciso para formar uma barra? 

______________________________________________________________ 

b) Quantas barras eu preciso para formar uma placa? 

______________________________________________________________ 

                                                

 
17

 Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000514/0000011686. 

jpg. Acesso em 27/10/2014 

 

 

Quadro 1: MATERIAL DOURADO PLANIFICADO MATERIAL DOURADO PLANIFICADO 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
       

 

 
       Cubinho                        barra                                                              placa 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 unidade             1 dezena ou 10 unidades                     1 centena ou 10 dezenas ou 100 unidades 

 

 

Professor, após os alunos manipularem  as peças do material dourado, 

proponha às crianças  que construam seus conjuntos de peças em papel 

quadriculado colado em cartolina..  

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000514/0000011886.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000514/0000011886.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000514/0000011686.%20jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000514/0000011686.%20jpg
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c) Quantas placas eu preciso para montar um cubo? 

______________________________________________________________  

d) Quantos cubinhos correspondem a 1 placa, 3 barras e 3 cubinhos? 

______________________________________________________________  

  

e) Uma placa equivale a quantos cubinhos? 

______________________________________________________________  

                                            JOGOS ONLINE18   

 

 

 

 

 

 

ÁBACO 

Como a escrita dos números nos antigos sistemas de numeração era muito 

difícil e não permitia a criação de algoritmos (as continhas), o  homem criou um 

instrumento  para auxiliar seus cálculos. Este instrumento é o  ábaco. 

   
Figura 1:  Ábaco 

                 
Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/402abaco.jpg. Acesso em 

27/08/14 

O ábaco  pode ser feito de madeira com arames ou de papel. Cada “vareta” 

no sentido vertical  representa uma posição: unidades, dezenas , centenas, unidades 

de milhar, e outros.                           

                                                

 
18

 Disponível em: Educação Dinâmica. Material Dourado virtual. <: 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/402abaco.jpg>. Acesso em 27/08/14 

Utilizando  jogos online como  material dourado  

Professor, para uma melhor abstração das trocas e agrupamentos no sistema de 

numeração decimal, apresente aos alunos os jogos online no site: 

<http://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=13&

jogo=Material%20Dourado%20Virtual> Acesso em 27/10/2014. 

 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/402abaco.jpg.%20Acesso%20em%2027/08/14
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/402abaco.jpg.%20Acesso%20em%2027/08/14
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/402abaco.jpg
http://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=13&jogo=Material%20Dourado%20Virtual
http://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=13&jogo=Material%20Dourado%20Virtual
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Figura 92: Ábacos
19

 

 

 
Fonte: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000171/0000006052.gi

f> Acesso em 22/09/2014 

 
 

No ábaco podemos reproduzir  o que os hindus faziam  em relação a 

linguagem dos numerais, que acabou resultando no princípio posicional do nosso 

sistema de numeração. O ábaco representado a seguir é chamado de ábaco aberto 

e tem função mais didática do que de propriamente calcular. 

 
U   =  unidade          1 

D   =  dezena   10 

C   =  centena  100 

Um = unidade de milhar 1000 

Figura 10: Ábaco de varetas20 

                                       
 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1338 
Acesso em: 23/09/2014 

 
 
A posição das varetas indica o valor posicional, e a vareta vazia indica o zero. 

                                                

 
19 Disponível em: < http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1338 

Acesso em: 23/09/2014 
 
20

 Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1338 . Acesso em 
23/09/2014 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000171/0000006052.gif
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000171/0000006052.gif
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1338
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1338
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1338
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Exemplo: Representar o número 3023 no ábaco. 

                 
                                      
                                                      Figura 11:  Ábaco de varetas

21
 

 

                                   
    Fonte: Disponível em: http://dc229.4shared.com/doc/UYokyBGT/preview.html. Acesso em 
17/10/2014 
 

 
 O Sistema de Numeração Decimal, é de base dez, portanto em cada vareta  

não podem ficar dez peças na mesma posição, quando isso ocorre, elas são 

substituidas por outra peça de valor posicional  superior imediato. 

O Sistema de Numeração Decimal  - SND - apresenta algumas 

características: 

 
 
 Símbolos: apresenta dez símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que se 

pode denominados algarismos e com os quais e as regras do SND é 

possível representar qualquer número. 

 Base dez: cada dez unidadesde uma mesma ordem forma uma 

unidade da ordem superior, que escrevemos à esquerda da primeira. 

 Posicional: O valor do símbolo é alterado de acordo com a posição do 

número. 

 Zero: que representa a casa vazia. 

 

 

A partir dos agrupamentos de dez em dez, surgiu a definição: 

 

 

 

                                                

 
21

 Disponível em: < http://dc229.4shared.com/doc/UYokyBGT/preview.html. Acesso em 17/10/2014 
 

 

http://dc229.4shared.com/doc/UYokyBGT/preview.html.%20Acesso%20em%2017/10/2014
http://dc229.4shared.com/doc/UYokyBGT/preview.html.%20Acesso%20em%2017/10/2014
http://dc229.4shared.com/doc/UYokyBGT/preview.html
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Quadro 2: :  REPRESENTAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS 

 106
 105

 104
 103

 102 
101 100 

 Unidades 
de 

milhão 

Centenas 

de milhar 

Dezenas 

de 

milhar 

Unidades 

de milhar 

Centenas 

 

Dezenas Unidades 

simples 

Fonte: A autora 

Atividades 

2. Estudo do vocabulário 

Qual o significado das palavras abaixo de acordo com o texto? (Pesquise no 

dicionário): 

a) Algarismo: 

___________________________________________________________   

b) Arábico: 

___________________________________________________________  

c) Ábaco: 

___________________________________________________________ 

 

3. Explique por que o nosso Sistema de numeração denomina-se indo-arábico e 

decimal. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Quais as principais características do nosso sistema de numeração? 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

5. Pesquise no texto como utilizamos o ábaco. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6. Resolva as atividades a seguir  utilizando o  material dourado e/ou o ábaco: 
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 Represente o número 978 e 798. 

 
a) Qual número é maior? 

______________________________________________________________  

 

b) Qual o maior número que posso representar com três algarismos diferentes? 

_________________________________________________________________  

 

c) Qual o menor número com três algarismos diferentes ? 

______________________________________________________________  

 

d) Qual o maior número de quatro algarismos? E o menor? 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

Os números estão presentes nas atividades do dia a dia, na contagem das 

horas, do dia, do tempo que se utiliza para chegar a determinado lugar, da duração 

de uma aula, de uma partida de futebol. 

 

Observe os números que você costuma ver nos meios de comunicação22: 

 

 

 

 

            
 Fonte:< http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html >.  Acesso em 17/10/2014, 15h29  

Utilize o quadro abaixo para realizar as seguintes questões:   

 

 

 

 

                                                

 
22

 Disponível em: < http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html >.  Acesso em 
17/10/2014, 15h29 
 

De acordo com o Censo demográfico realizado pelo IBGE, a 

projeção da população do Brasil é de 203.470.782 habitantes 

(IBGE/2014). 

http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html
http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html
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Quadro 3: POSIÇÃO NUMÉRICA 
 

 3ª CLASSE 
(MILHÕES) 

2ª CLASSE 

(MILHARES) 

1ªCLASSE 

(UNIDADES SIMPLES) 

 Ordem 

das 

centenas 

de milhão 

Ordem 

das 

dezenas 

de milhão 

Ordem 

das 

unidades  

de milhão 

Ordem 

das 

centenas 

de milhar 

Ordem 

das 

dezenas 

de milhar 

Ordem 

das 

unidades 

de milhar 

Ordem 

das 

centenas 

 

Ordem 

das 

dezenas 

Ordem 

das 

unidades 

          

          

Fonte: A autora 

 

 

e) Escreva por extenso  o número que representa a projeção da população do 

Brasil em 17/10/2014: 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

f) Este número tem ________  ordens e __________ classes. 

g) Faça a decomposição numérica: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

V. Reelaboração da escrita:  

Será realizada uma conclusão coletiva sobre o Sistema de Numeração 

Decimal destacando suas principais características. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6.1.4 VALOR POSICIONAL DOS NÚMEROS 

Conteúdo estruturante: Números e Álgebra 

Conteúdos específicos: Valor posicional do sistema de numeração decimal  

Objetivo: Compreender o princípio do valor posicional do Sistema de Numeração 

Decimal 

Expectativa: Espera-se que alguns alunos apresentem dificuldades na leitura e 

escrita dos números naturais pertencentes à classe dos milhares, e que no decorrer 

das atividades consigam ordenar esses números por meio da interpretação do valor 

posicional de cada uma das ordens. 

Nº de hora/aula: 04 h/a 

 
Problematização: 
 
 O que acontece quando mudamos a posição dos números? Eles 

continuam com o mesmo valor? 

Estratégias de leitura 

 

I. Motivação, apresentação e contextualização. 

II. Identificação do conhecimento prévio dos alunos. 

III. Sistematização dos encaminhamentos pedagógicos. 

 

1. Complete o quadro  mudando os números de posição: 

 

15 16 17 18 

    

 
 
2. O que aconteceu com os números após ter mudado de posição? 

Justifique: 

______________________________________________________________   
 
______________________________________________________________  
    

4ª ATIVIDADE 
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3. Determine o valor posicional do algarismo 5 nos números abaixo: 

a. 3. 574                                 b. 58.100 

 

c. 32.005                                d. 1.359 

 

4. Utilize os algarismos 2, 5, 7 e  9 para escrever  números de quatro 

algarismos para obtrer: 

a) O maior número sem repetir os algarismos:  

_________________________________________________________ 

b) O menor número sem repetir os algarismos:  

_________________________________________________________ 

c) O menor número de quatro algarismos:  

_________________________________________________________  

d) O maior número de quatro algarismos:  

_________________________________________________________  

Valor Absoluto e Valor Relativo23 

O Sistema de Numeração Decimal é formado por algarismos. Os algarismos que utilizamos 

para escrever os números apresentam sempre um valor absoluto e valor relativo, que 

também é chamado de valor posicional. 

Valor absoluto de um número é o valor do próprio algarismo, ele não depende da 

posição em que se encontra no número, representa um valor sozinho. Por exemplo: no 

número 347, o valor absoluto do 3 no número é 3; do 4 é 4 e do 7 é 7. Valor relativo ou 

valor posicional de um número, é o valor que o algarismo tem  de acordo com a posição que 

ele ocupa no número. No número 347, o valor relativo do 3 é 300 ( 3 centenas); do 4 é 40( 4 

dezenas) e do 7 é 7( 7 unidades). 

                                                

 
23

 O que é valor absoluto e valor relativo de um número? Disponível em: < 

http://www.klickeducacao.com.br/bcoresp/bcorespmostra/0,5991,POR3667h,00.html> Acesso em 
30/09/2014 
 

 

Valor posicional: 

O Sistema de Numeração decimal é posicional porque o mesmo símbolo pode 

representar valores diferentes, dependendo da posição que ocupa no numeral. Por 

exemplo, no numeral 53 e 35. 

No número 53, o algarismo 5 vale 5 dezenas, ou 50 unidades, enquanto que no 

numeral 35 ele vale 5 unidades. 

 

http://www.klickeducacao.com.br/bcoresp/bcorespmostra/0,5991,POR3667h,00.html
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       Adaptado em 30/09/14. Disponível em:http://www.klickeducacao.com.br/bcoresp/corespmostra         

/0,5991,POR3667h,00.html> Acesso em 30/09/2014 

 

5. De acordo com o texto apresentado, escreva o valor que o algarismo 7 

representa em cada número  abaixo, e complete o quadro abaixo: 

 

a) 17                o  7 equivale a _______ unidades. 

b) 130.572      o  7 equivale a _______ unidades ou ______ dezenas. 

c) 23.721    o 7 equivale a _______ unidades ou ______ dezenas ou ______ 

centenas. 

d) 17.200        o  7 equivale a _______ unidades ou ______ dezenas ou ______ 

centenas ou     ____________________________________________. 

e) 78.900        o  7 equivale a _______ unidades ou ______ dezenas ou ______ 

centenas ou    __________________________________________________. 

 

IV. Reelaboração da escrita: 

 

Para finalizar, escreva o que você compreendeu sobre o Valor posicional de 

um número exemplificando. 

 

 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

http://www.klickeducacao.com.br/bcoresp/corespmostra%20%20%20%20%20%20%20%20/0,5991,POR3667h,00.html
http://www.klickeducacao.com.br/bcoresp/corespmostra%20%20%20%20%20%20%20%20/0,5991,POR3667h,00.html
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6.2   OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS 

Conteúdo estruturante: Números e Álgebra 

Conteúdos específicos: Operações com Números Naturais 

Objetivo: Resolver operações fundamentais com números naturais, compreendendo 

os diferentes significados e os processos nelas envolvidos. 

 Expectativa: Espera-se que o aluno apresente dificuldades na compreensão do 

significado do processo “vai um” e o “pedir emprestado” que utilizam nos algoritmos, 

na resolução de subtrações com zero no minuendo, ou zero intercalado nas 

operações de multiplicação ou na divisão (no quociente).    

Nº de hora/aula: 08  

 

Estratégias de leitura 

 

 

I. Motivação, apresentação e contextualização. 

II. Identificação do conhecimento prévio dos alunos. 

III. Sistematização dos encaminhamentos pedagógicos. 

IV. Leitura individual com objetivo pré-definido. 

  

6.2.1   AS OPERAÇÕES E O SEU SIGNIFICADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª ATIVIDADE 

Para auxiliar na compreensão dos algoritmos das operações, 
sugerimos projetar os vídeos:  
 Operações com material Dourado. Por Gilvandeys Junior 

Disponível em:<  https://www.youtube.com/watch?v=3LFh6-VCeXM. Acesso em 

14/11/2014; 

 Adição com material dourado- por Eureka Midia. Disponível em: : 

<https://www.youtube.com/watch?v=Lx2_Hyf_OSc> . Acesso em 14/11/2014.  

 Subtração no ábaco.  Por  Eureka Mídia.  Disponível em:  

< https://www.youtube.com/watch?v=eW2Z1V6yEp4. Acesso  14/11/2014.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3LFh6-VCeXM
https://www.youtube.com/watch?v=Lx2_Hyf_OSc
https://www.youtube.com/watch?v=eW2Z1V6yEp4
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6.2.2 Adição 

 

Adicionar envolve ações de juntar, somar, acrescentar ou reunir ou reunir. No 

ensino da Matemática, usamos a operação adição para juntar ou acrescentar 

quantidades. 

Chamamos de soma ou total o resultado da adição e de parcelas os 

números adicionados: 

Exemplo: Tinha 16 livros de literatura e ganhei mais 8. Com quantos livros 

fiquei? 

Adição 

                16 

            +    8               parcelas 

                24               soma ou total 

 

          

Figura 12 :  Adição utilizando o material dourado 

 

 

       16      +           8            =                   24     

 

   Fonte: A autora 

  1      

 16 

+ 8  

2 4 

Reunir  10 
unidades 

( cubinhos)  e 

trocá-los por  
uma dezena ( 

barra) 
( barra) 
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                     Figura 13 3: Adição utilizando o ábaco                                                                                

 

Fonte: A autora 

 

 

6.2.3 Subtração 

 

Subtrair significa tirar, retirar. No ensino da Matemática, usamaos a operação 

de subtração também para tirar, retirar. 

 

Exemplo: Minha mãe fez 457 brigadeiros e comemos 273. Quantos 

brigadeiros sobraram? 

 

 

Subtração 

 355  minuendo 

                   -  273               subtraendo 

                      082   diferença 

 

 

 

Adiciona-se as 

parcelas 6 + 8 = 14. 

Ultrapassando 10 

unidades, realiza-se a 

troca: 10 unidades.  

( peça amarela) e  

troca-se por 1 dezena 

(peça vermelha) 
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     315  5  

-   2  7  3 

    0  8   2          

Figura 14: Subtração utilizando material dourado 

        
3  C, 5 D , 5 U                -           2 C, 7 D, 3 U             2 C        15  D         5 U    -   2 C     7 D  3 U 

 

Fonte: A autora     8 D e 2 U 

 

Figura 15:  Subtração utilizando o ábaco 

 

 

 

 

 

                                                       

 
                      

  3 C , 5 D , 5 U  –  2 C , 7 D , 3                                       2 C, 15 D , 5 U –  2 C , 7 D , 
3 U         

                                                           

Como não podemos subtrair 7 dezenas de 5 dezenas, decompomos uma centena em 10 

dezenas e acrescentamos às 5 dezenas  que tínhamos. Assim ficamos com 15 dezenas, que 

podemos subtrair 7 dezenas. 
 

 

Fonte: A autora  0 C, 8 D,  2 U = 82 

Como não podemos subtrair 7 dezenas de 5 

dezenas, decompomos uma centena em 10 

dezenas e acrescentamos às 5 dezenas  que 
tínhamos. Assim ficamos com 15 dezenas, que 

podemos subtrair 7 dezenas. 
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Adição e subtração – Operações inversas 

 

Nas operações aritméticas encontramos operações diretas e suas inversas: 

                                    + 3 

 

                    10                            13 

 

                                        

                                  -   3 

As operações adição e subtração são inversas uma da outra, pois “uma 

desfaz o que a outra faz” 

  

6.2.4       Multiplicação  

 

              A multiplicação é uma operação que pode estar associada às ideias de:  

 adição de parcelas iguais 

4 x 5 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20 

               4 vezes 

 

Multiplicação 

5                   

       X 4                  fatores 

       20 produto 

 
Figura 16: Multiplicação utilizando material dourado 

 
  Fonte: A autora         5  X  4  =  20                     20 unidades  ou 2 dezenas 
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 organização retangular 

 

      Qual a quantidade de quadrados abaixo? 

 

 
 

 

 

 

 

 

Para saber qual a quantidade de quadrados, não é necessário contar um a um. Quando  

estão dispostos em uma formação retangular, podemos usar a multiplicação.  

 

Conte:    3 linhas de 11 quadrados 

 

 

 

11 + 11 + 11 = 3 x 11 = 33                                      11  

                                                                               x  3                fatores 

                       

                                                                                 33   produto 

 

Portanto, são 33 quadrados. 

 

 

 Proporção 

 
 

A merendeira do Colégio gasta 4 ovos para fazer um bolo de chocolate. Quantos 

ovos ela usará para fazer 5 bolos? 

 
 
 
             Quantidade de ovos                         Quantidade de bolos 
                            4 1 
              x 5                                                                                           x 5 
                            20 5  
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            Portanto, para fazer os 5 bolos ela usará 20 ovos. 

 

6.2.5  Divisão: 

      Dividir significa partir, repartir. No ensino da Matemática a operação divisão 

pode envolver a ideia de repartir em partes iguais, ou quando se quer saber 

quantas vezes uma quantidade cabe em outra. 

Exemplo 1: Repartir em partes iguais 

 

 A merendeira do Colégio José G. Braga quer distribuir igualmente 60 

pedaços de bolo para os 7ºs ano. Sabendo-se que são duas turmas, quantos 

pedaços de bolo cada turmareceberá? 

 
Divisão 

                                      dividendo            60      2              divisor 

 

                                        resto                   00     30              quociente 

Algumas observações sobre a multiplicação: 

 

Nas multiplicações por 2, 3, 4, 5, 6, usamos nomes especiais: 

 

EXPRESSÃO SIGNIFICADO EXEMPLO 

Dobro de Duas vezes Dobro de 5 = 2 x 5 = 10 

Triplo de Três vezes Triplo de 15 = 3 x 15 = 45 

Quádruplo de  Quatro vezes Quádruplo de 12= 4 x 12 = 48 

Quíntuplo de  Cinco vezes Quíntuplo de 10= 5 x 10 = 50 

Sêxtuplo de  Seis vezes Sêxtuplo de 20 = 6 x 20 = 120  

 

Para indicar uma multiplicação usamos o sinal x. Podemos substituir o 

sinal x por  um ponto ( . ). Por exemplo: 2 x 5 = 2 . 5 = 10 
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               Figura 17: Divisão utilizando o material dourado 

     

            Fonte: A autora       60 : 2 = 30 

 
 

                    Figura 184: Divisão com o ábaco 

 
Fonte: A autora                            60 : 2 = 30 

  

 

Exemplo 2. Quantas vezes cabe? (ideia de medir) 

 

 Os 6ºs anos do colégio irão realizar um passeio. São 138 pessoas entre 

alunos e professores. Quantos ônibus de 42 lugares eles deverão alugar para 

que todos permaneçam sentados durante o passeio? 

 

Divisão 

                                  dividendo              138    42               divisor 

 

resto               12     3              quociente 

                                                        
 
 

Divide-se 6 dezenas 
em dois grupos que 

resultam 3 de 
dezenas ou 30 

unidades. 
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Atividade 

 

1. Com o auxilio do material dourado   ou o ábaco, os alunos deverão realizar as 

operações  e em seguida registrar no caderno. 

 

a) No ano de 2014, o Colégio Dr. José Gerardo Braga possuía 295 alunos 

matriculados no Ensino Fundamental e 191 alunos no Ensino Médio. Quantos 

alunos dessas duas modalidades tinham matriculado no colégio? 

 

 

b) Uma caixa d’água está com 7380 litros de água. Se colocar 2620 litros, a 

caixa d’água ficará cheia. Qual é a capacidade da caixa d’água? 

 

 

 

c) Num “Pallet”  de refrigerante lata de 350ml  de forma retangular, cabem 3 

embalagens com 12 unidades em sua  largura e 4 embalagens com 12 

unidades em seu comprimento. Pode-se empilhar 22 fileiras dessas 

embalagens de altura do Pallet. 

 

 Quantas embalagens de refrigerantes  pode-se armazenar num  

Pallet? 

 Quantas latas cabem num  Pallet  completo? 

 

 

 

d) João está no Km 175 da Rodovia BR 376. Passará pelo Km 239 e ainda 

irá percorrer  169 quilômetros antes de parar para repousar. Em que 

quilômetro da Rodovia ele irá parar para repousar?  

 

 

 

2. Descubra os números escondidos nos  retângulos coloridos: 
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a)            + 1267 

  

b)                       - 189  

 

c)    :  8                             

 

d)      x 12                      

 

3. O gráfico abaixo24 mostra a evolução do número de matrículas no Ensino 

Fundamental – Fase II no Brasil no período de 2007-2013 

Figura 5: Gráfico 

14.339.905 14.466.261 14.409.910 14.249.633 13.997.870 13.686.468 13.304.355

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nº  DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL - FASE II - BRASIL - 2007 - 2013

 

Fonte: A autora 

a) Em que ano houve um maior nº de matrículas? E o menor? 

______________________________________________________________  

                                                

 
24 Dados obtidos em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url
=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download
%26gid%3D15268%26Itemid%3D&ei=-OhPVJ3HDIGVNtHhguAB&usg=AFQjCNFEx-hxyBYv2neYTL-
x67mIxAWDjw> Acesso em 24/10/2014 

 

  3614    

597 

2472 

107 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D15268%26Itemid%3D&ei=-OhPVJ3HDIGVNtHhguAB&usg=AFQjCNFEx-hxyBYv2neYTL-x67mIxAWDjw
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D15268%26Itemid%3D&ei=-OhPVJ3HDIGVNtHhguAB&usg=AFQjCNFEx-hxyBYv2neYTL-x67mIxAWDjw
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D15268%26Itemid%3D&ei=-OhPVJ3HDIGVNtHhguAB&usg=AFQjCNFEx-hxyBYv2neYTL-x67mIxAWDjw
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D15268%26Itemid%3D&ei=-OhPVJ3HDIGVNtHhguAB&usg=AFQjCNFEx-hxyBYv2neYTL-x67mIxAWDjw
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______________________________________________________________ 

b) Qual a diferença entre o nº de alunos matriculados no ano de 2007 e 

2013? 

______________________________________________________________  

c) Escreva por extenso o nº de matrículas do ano de 2010. 

______________________________________________________________ 

 

Reelaboração da escrita 

 

Será realizada uma conclusão coletiva  na qual os alunos indicarão suas 

maiores dificuldades  em relação às operações trabalhadas e suas possíveis 

soluções.  

 

 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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8   APÊNDICE 

 

RESPOSTAS DAS QUESTÕES: 

5 Material Didático  

5.1  Avaliação Diagnóstica 

1. Trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três. 

2. 1 dezena de milhar, 4 centenas e 9 unidades 

3. Menor: 13.567            Maior: 76.531 

4. 4.870 

5. [.___] 

1010   1050 

6. 5.039 

7. 18.534 

8. 3 

9. a) 376     b)R$ 132,00      c) R$ 467,00 

10. Serão necessários 5 ônibus para realizar o passeio. 

6. SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

6.1.1   PROCESSOS DE CONTAGEM E SISTEMA DE NUMERAÇÃO 

1. a) 

 Hexacampeonato: campeonato ganho pela 6ª vez 

 Expectativa: Condição de quem espera pela ocorrência de alguma coisa; 

2.  a) Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Porto Alegre, Cuiabá, Curitiba,  

Manaus, Minas Gerais, Brasília, Fortaleza e Natal.  

b) Porque o Governo Federal esperava que visitassem o Brasil, um número 

abaixo de 700 mil estrangeiros. 

3. contar: 700.000      Medir: 64         Codificar:  10           Ordenar:  4º 

4.  a) Sistema de Numeração Decimal. 

     b) Símbolos: apresenta dez símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que 

se pode denominados algarismos e com os quais e as regras do SND é 

possível representar qualquer número. 

 Base dez: cada dez unidades de uma mesma ordem forma uma 

unidade da ordem superior, que escrevemos à esquerda da primeira. 
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 Posicional: O valor do símbolo é alterado de acordo com a posição do 

número. 

 Zero: que representa a casa vazia. 

5. A correspondência biunívoca entre dois conjuntos é organizada ligando-se  os 

elementos dos dois conjuntos, “um para um”,  não podendo sobrar elementos em 

nenhum dos dois conjuntos. 

6. a) Se sobrassem pedrinhas, significa que estão faltando animais, número igual ao 

de pedras sobrando. 

b) Se existisse uma correspondência biunívoca significa que há uma mesma 

quantidade de animais que existia no momento em que se estabeleceu a 

correspondência de uma pedra para cada animal. 

6.1.2  OS SISTEMAS DE NUMERAÇÃO  

1.     Tarefa 1.  

a) 7 símbolos:  o bastão, o calcanhar, rolo de corda, a flor de lótus,dedo a 

apontar, peixe e o homem 

b) Nove vezes 

c) O bastão:1, o calcanhar: 10, rolo de corda: 100, a flor de lótus: 1000, dedo a 

apontar: 10.000, peixe: 100.000 e o homem: 1.000.000 

 Tarefa 2.  

a) Os números babilônicos eram registrados em forma de cunha ( escrita 

cuneiforme) e gravados em placas de argila. 

b) A base do sistema babilônico era  60 ( sexagesimal), em que todos os números 

se escreve baseado nas potências de base 60. 

           Tarefa 3.  

a) I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500 e M = 1000 

b) Sim.  Nos mostradores de relógio, denominação de séculos, nos capítulos e 

volumes de livros, designação de autoridades como papas, imperadores, reis, e 

outros.  

2.          



59 

 

3. Resposta livre 

6.1.3. O SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

1. a) 10 cubinhos      b) 10 barras       c) 10 placa        d) 133 cubinhos     e) 100 

cubinhos 

2. a) Algarismo: símbolos usados para escrever números. 

b) Arábico: pertencente à Arábia 

c) Ábaco: espécie de contador mecânico para fazer cálculos 

3. O sistema foi criado pela antiga civilização indiana e após, aperfeiçoado pela 

civilização dos árabes. O nome sistema de numeração decimal tem origem latina 

“decem”, que significa dez. A base dez provavelmente foi relacionada com a 

utilização dos dedos na realização das contagens. 

4. Sistema de Numeração Decimal. 

     b) Símbolos: apresenta dez símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que 

se pode denominados algarismos e com os quais e as regras do SND 

é possível representar qualquer número. 

 Base dez: cada dez unidadesde uma mesma ordem forma uma 

unidade da ordem superior, que escrevemos à esquerda da primeira. 

 Posicional: O valor do símbolo é alterado de acordo com a posição do 

número. 

 Zero: que representa a casa vazia. 

5. O ábaco é um instrumento utilizado  para auxiliar nas operações aritméticas, tais 

como: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

6.  a) 978       b) 987        c) 123            d) maior: 9999      menor: 1000 

   e) Duzentos e três milhões, duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e     oitenta e 

um. 

    f) 9 ordens e 3 classes 

    g) 2 centenas de milhões, 3 unidades de milhões, 2 centenas de milhar, 8 

dezenas de milhar, três unidades de milhar, oito centenas, 8 unidades e 1 unidade. 

 

6.1.4 VALOR POSICIONAL DOS NÚMEROS 

1.      51, 61, 71, 81 

2. Após mudar de posição os símbolos,  cada número mudou seu valor. 

3. a) 500     b) 50.000     c) 5      d) 50 
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4. a) 9.752    b) 2.579; 2.222; 9.999 

5. a) 7     b) 70 ou 7     c) 700 ou 70 ou 7     

d) 7.000 ou 700 ou 70 ou 7 unidades   de milhar; 70.000 ou 7.000 ou 700 ou 7               

dezenas de milhar. 

7. OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS  

1. a) 426       b)10.000   c) 264 embalagens e 3168 latas    d) 408 

2. a) 2347   b) 786    c) 856    d) 206 

3. a) maior: 2008      menor: 2013         b) 1.035.550    c) Quatorze milhões, 

duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e três. 

 

 


