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1 – APRESENTAÇÃO 

 

Esta produção didática pedagógica é uma unidade didática que será 

aplicada no Colégio Estadual Prof. Antonio Emílio Antoneli, Guamiranga - Paraná, 

com alunos do 6° ano. A intenção de desenvolver essa temática é o fato de trabalhar 

como docente a dezoito anos, e perceber as dificuldades dos alunos relacionadas à 

capacidade de resolver problemas matemáticos e habilidades com cálculos, isso 

devido a dificuldade que encontram na leitura e interpretação de problemas, isto é, 

em retirar do texto o que é relevante para a sua resolução. 

Inúmeras são as finalidades da leitura, lê-se por lazer, adquirir e transmitir 

conhecimentos, entre outras. A leitura e a compreensão do que se lê torna o ser 

humano autônomo, cabe ressaltar que "O processo de leitura deve garantir que o 

leitor compreenda os diversos textos que se propõe a ler. Em um processo interno, 

porém deve ser ensinado." (SOLÉ, 1998, p.116). 

Na atual situação, mais do que nunca, precisamos de pessoas ativas e 

participantes que deverão tomar decisões rápidas e precisas. Faz-se necessário a 

formação de cidadãos que saibam resolver, de modo inteligente seus problemas do 

dia a dia. E, para isso, é preciso que a criança tenha, em seu currículo de 

matemática, a resolução para que desenvolva desde cedo sua capacidade de 

enfrentar situações- problemas. 

A escola poderia preparar o aluno a encontrar soluções dos problemas, 

formulando matematicamente. CARVALHO (1991) comenta a respeito, ao dizer que: 

"...capacidade operativa deve ser consequência da compreensão das estruturas, das 

ideias e dos métodos matemáticos pelos alunos e não de uma simples aplicação 

padronizada de algoritmos"(CARVALHO,1991, p.24). 

Na resolução de problemas, o professor será a pessoa que vai medir os 

processos individuais de aprendizagem de todos os alunos. Dessa forma, o 

professor nesse processo, vai oferecer apoio, questionar, ouvir, raciocinar e 

conjuntamente com os alunos, provocar, estimular e dirigir as discussões que 

emergirão do próprio ambiente escolar. Por sua vez, os alunos terão de pensar entre 

si, formular respostas que expliquem não só o que fizeram, mas como e porque 
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optaram por aquela solução. A princípio provavelmente os alunos se sentirão até 

certo ponto, pressionados a refletir, mas após algum tempo, descobrirão que esse 

questionamento é interessante, sendo bem conduzido, acabam por apreciá-lo e 

assumi-lo.   

Nesse sentido, essa Unidade Didática tem por objetivo contribuir com 

professores de matemática, onde alunos do 6° ano encontram dificuldades de leitura 

e interpretação de Resolução de Problemas, de forma que não conseguem entender 

o que está sendo solicitado. Através da Metodologia de Resolução de Problemas 

busca-se um caminho que favoreça a leitura e interpretação e o gosto pela 

descoberta da resolução do que lhes for proposto levando os alunos a uma maior 

compreensão da importância do aprendizado da Matemática. 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (PARANÁ, 2008, p.24); 

enfoca na formação de um estudante crítico, autônomo nas suas relações sociais; 

para tanto é necessário que ele se aproprie também de conhecimentos 

matemáticos. 

Até muito recentemente ensinar a resolver problemas significava apresentar 

situações problema, e talvez incluir um exemplo com uma solução técnica e 

específica. Após a solução seguia uma lista de problemas do mesmo tipo, que 

podiam ser resolvidos com a mesma ideia, fixado o caminho adotado para chegar a 

solução. 

Será que as coisas mudaram ao longo do tempo? Não é assim que, na 

maioria das escolas ainda hoje, se trabalha com problemas? 

Nessa visão tradicional nas aulas de Matemática em que o excesso de 

cálculos, seguidos por procedimentos mecânicos; há pouca comunicação entre 

professores e alunos onde ensinar Matemática passa a ser apontar e corrigir erros. 

Smole e Diniz (2001) afirmam que promover a comunicação em sala de aula 

é dar aos alunos uma possibilidade de organizar, explorar e esclarecer seus 
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pensamentos, portanto, quanto mais as crianças têm oportunidade de refletir sobre 

um determinado assunto (falando, escrevendo ou representando), mais elas o 

compreendem. 

Nesse contexto a Resolução de Problemas é uma tendência metodológica 

pela qual o estudante tem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos tanto 

matemáticos bem como linguísticos. Pois quando se fala em resolução de 

problemas, refere-se a um tema geral que envolve leitura e interpretação, não só de 

conceitos matemáticos, mas da própria linguagem. 

Smole e Diniz (2001, p. 72) afirmam que “A dificuldade que os alunos 

encontram em ler e compreender textos de problemas está, entre outros fatores, 

ligada à ausência de um trabalho específico com o texto do problema”. 

Compreender um texto nem sempre é uma tarefa fácil, isto porque envolve, 

interpretação, análise, decodificação, seleção e auto-correção do que foi lido, sendo 

assim quanto maior for a compreensão por parte do aluno do que ele leu mais ele 

aprenderá. 

Em qualquer área do conhecimento a leitura deve propiciar a compreensão 

de diferentes linguagens, afim de que os alunos possam tornar-se autônomos na 

aprendizagem. 

Nesse contexto fica evidente que o trabalho de Resolução de problemas 

enfocando a leitura e interpretação deve haver a necessidade maior de comunicação 

em sala de aula (professor e alunos; alunos entre alunos), dessa maneira os 

mesmos terão condições de trocar opiniões, argumentar e defender suas ideias, 

passando a sentir-se mais valorizados e ouvidos pelos outros dentro da sala de aula. 
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Sugestões de leituras para ensinar matemática  

LIVRO CONCEITO MATEMÁTICO 

Polígonos, centopéias e outros bichos *. Nilson J. 

Machado, Scipione 
Geometria 

Na terra dos noves-fora *. Renate Watanabe, 

Scipione 

Números 

Partir é repartir?* Fátima de L. C. Jacob e 

Heliete M. D. Cunha, Editora do Brasil 

Número e medidas 

Brincando com Números *. Luiz M. P. Imenes, 

Scipione 

Números 

Depende do ponto de vista *. Clélia M. M. 

Isolani e Claudia M. T. Siedel, Editora do Brasil 

Geometria 

Tem bruxa e terrorista no corredor *. Roberto 

Magalhães, Editora do Brasil 

Números 

Voneca. Lucia P. Goes *, Edições Paulinas  Números 

Sou péssima em matemática! Béatrice Rouer/ 

Rosy, Scipione 

Medidas 

Alice no País dos números. Carlo Frabetti, 

Ática 

Números, Medidas e geometria 

O pintinho que nasceu quadrado. Regina 

Chamlian, Global 

Geometria 

A história da Baratinha. João de Barro Números, medidas e geometria 
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(Braguinha), Moderna 

Aritmética da Emilia. Monteiro Lobato, Globo  Números 

Matemática em mil e uma histórias (coleção) 

Martins Rodrigues Teixeira, FTD 

Números e Geometria 

O Contador de Histórias da Matemática. A 

Jaçanã. Egidio Trambaiolli Neto, FTD 

Números 

O Contador de Histórias da Matemática. A 

Revelação. Egidio Trambaiolli Neto, FTD 

Números 

* Sugestões extraídas do livro Era uma vez na matemática... Kátia C. Stocco, et.al, IME- 

USP ,1996 
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3 - DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

3.1 Traçar perfil dos alunos provenientes do 5° ano do ensino fundamental 

 

OBJETIVO: Traçar o perfil dos alunos provenientes do 5° ano das escolas 

municipais do município, bem como analisar suas relações com a Matemática bem 

como o desempenho escolar. 

 

Questionário para os alunos:  

1. Qual é o seu nome completo...............................................................................  

2. Quantos anos você tem?.....................................................................................  

3. Quem são os responsáveis por você?................................................................  

4. O ano passado você estudou em qual escola?...................................................  

5. Você tem o hábito de estudar em casa?  

( ) sim ( ) não ( ) só em período de provas  

6. O que você costuma fazer com o seu tempo livre?  

( ) ler/estudar ( ) assistir à TV 

( ) ajudar nas tarefas dos seus pais ( ) brincar com seus amigos  

( ) praticar esportes ( ) outras atividades. Especificar:.....  

7. Você tem o hábito de acessar a internet para:  

( ) não tenho acesso a internet ( ) não gosto  

( ) sites de relacionamento ( ) pesquisas escolares  

( ) notícias atuais ( ) jogos. Especificar:.........................  

8. Você gosta de Matemática?  
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( ) sim ( ) não Justifique:.................................................................  

9. Você sente alguma dificuldade em Matemática?  

( ) sim ( ) não Especifique:.......................................................... 
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3.2 Entrevistas com professores do 5° ano da Rede Municipal de Ensino 

 

OBJETIVO: Identificar os encaminhamentos metodológicos que permeiam as aulas 

de Matemática durante essa fase de ensino. 

 

1) Dados gerais:  

a) Sua faixa etária encontra-se entre:  

( ) 19 a 21 anos ( ) 22 a 24 anos ( ) 25 a 27 anos  

( ) 28 a 30 anos ( ) 30 a 40 anos ( ) mais de 40 anos  

b) Qual a sua formação profissional:  

( ) Magistério ou Formação Docente  

( ) Pedagogia  

( ) outro...................................................  

 

2) Práticas pedagógicas e metodologias  

a) Ao concluir sua formação profissional, você se sentiu preparado (a) para a 

atuação em sala de aula na primeira etapa do Ensino Fundamental?  

( ) preparado ( ) parcialmente preparado ( ) nada preparado  

 

b) Que aspectos de sua formação você considera mais frágil, no que se refere:  

( ) ao conteúdo específico ( ) ao conteúdo pedagógico ( ) metodologias específicas   

( ) estágio supervisionado? 
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c) Você considera que em relação à matemática os alunos saem preparados para o 

6º ano? 

Justifique:.......................................................................................................................  

 

d) De que forma você considera que a formação inicial pode contribuir para o bom 

desempenho do aluno, nas demais etapas do ensino? 

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

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

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

e) Quais as maiores dificuldades que você encontra para trabalhar com a disciplina 

de matemática? 

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

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

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

f) Qual sua prática mais comum para a abordagem dos conteúdos? 

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

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

g) Qual a sua opinião sobre a tabuada? 

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

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

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

h) Você costuma utilizar outros materiais didáticos, além do livro? E os recursos 

tecnológicos? 

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

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

........................................................................................................................................ 
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i) Você costuma vencer os conteúdos de matemática, previstos para o ano letivo? 

Caso não, quais conteúdos ficam de fora? 

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

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

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

j) Como se dá o processo de avaliação? (provas e instrumentos, recuperação). 

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

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

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

k) Qual a importância da tarefa de casa para o estudo da matemática? 

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

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

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

l) Você considera importante a interação entre os professores? 

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

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

........................................................................................................................................ 
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3.3 Vídeo: "Sistemas de Numeração e um pouco de História". Procópio (2014) 

 

Objetivo: Retomar por meio da história dos números, processos de contagem e dos 

sistemas de numeração dos povos da antiguidade. 

Tempo de duração: 6 aulas 

Inicialmente será assistido o vídeo, explicar sobre os diferentes sistemas de 

numeração que já existiram, bem como sobre as suas contribuições para a formação 

do sistema de numeração utilizado nos dias atuais, destacar também os sistemas de 

maia, babilônico. 

a) Observando o desenho abaixo responda o que está sendo solicitado. 

 

 

Fonte: autoria própria 

Quantas ovelhas tem cada pastor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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b) Observando a tabela abaixo você saberia responder sobre o que se trata? 

 

Fonte: Guerra (2014) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Os egípcios usavam símbolos bem curiosos para registrar quantidades, 

observem: 

Símbolo Egípcio Descrição do símbolo O número na nossa notação 

| Bastão 1 

 

Calcanhar 10 

 

rolo de corda 100 

 

flor de lótus 1000 

 

dedo a apontar 10000 

 

Peixe 100000 
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Homem 1000000 

Miranda (2014) 

d) No quadro abaixo, represente com os símbolos egípcios, as quantidades 

indicadas: 

Nossos numerais Numerais egípcios 

21  

86  

347  

7.698  

144.765  

 

e) Se no Sistema de Numeração Egípcio, a troca é efetuada a cada dez símbolos, 

então chegamos a conclusão de que 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

f) Utilizando o sistema de numeração egípcio, escreva os números que representam: 

a sua idade:___________________________________________________ 

o número de alunos de sua sala:___________________________________ 

o dia, o mês e o ano que você nasceu:______________________________ 
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Miranda (2014) 

 

g) Observando o desenho acima você consegue identificar sobre o que a figura está 

tratando? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

h) Você lembra como os romanos representavam quantidades? Quais são esses 

símbolos? Complete a tabela: 

SÍMBOLOS QUANTIDADE 

  

  

  

  

  

  

  

 

i) O que você concluiu observando os símbolos acima: 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

j) No sistema de numeração romano alguns símbolos podem ser repetidos, vocês 

sabem quais? E até quantas vezes? Vamos organizar essa idéia, considerando os 

questionamentos: 

- Quais símbolos podem ser repetidos? 

- Até quantas vezes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

NESSE MOMENTO EXPLICAR QUE COLOCANDO UM TRAÇO HORIZONTAL 

SOBRE UMA OU MAIS LETRAS, MULTIPLICAMOS SEU VALOR POR MIL; DOIS 

TRAÇOS POR UM MILHÃO E ASSIM POR DIANTE. 

 

k) Complete a sequência numérica: 

II  VI  X    

V  XV      

X    L    

CX     CLX   

 

l) Pinte a resposta correta: 

NUMERAL COLUNA 1 COLUNA 2 COLUNA 3 

34 XXXIIII XXXIV XXXVI 
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48 XLVIII XLVIIII LXVIII 

489 CCCCLXXXIX CDXI CDIX 

762 DCCLXII CDLXII DCCXLII 

1.895 MDCCCXV MDCCXCV MDCCCXCV 

3.004 MMMV MMMIV MMMVI 

979 CMIXIX CMLXXIX DCCXLII 

 

m) Agora você seria capaz de identificar nos dias atuais onde podemos encontrar os 

números romanos. Cite alguns exemplos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3.4 Trabalhando com o filme "Ursinho Pooh 1,2,3: Descobrindo o número e as 

contas. Okter(2012) 

 

Objetivo: Apresentar a importância dos números em nossas vidas, mostrando sua 

presença em situações mais comuns do cotidiano do ser humano. 

Tempo de duração: 6 aulas 

Primeiramente será assistido o filme, onde o Ursinho Pooh se depara com a 

situação de não saber contar e para poder participar da festa de aniversário deverá 

aprender, assim começa o enredo da história, após assistir o filme faremos uma 

discussão sobre a importância dos números em nossas vidas e levar o aluno a 

pensar como seria a vida sem a presença dos números. 

 

a) Atividade: MEUS NÚMEROS 

Meu nome é________________________________________________________ , 

ele contém _____________letras. 

Nasci no dia__________________ meu peso era_____________ e media______ 

cm. 

Hoje tenho________ anos de idade, peso aproximadamente_______ e tenho______ 

centímetros de altura. 

Moramos em _______pessoas na minha casa, a pessoa mais velha tem 

______anos e a mais nova tem______ anos. 

Estudo no Colégio Estadual Francisco Ramos no _____ano e na minha sala 

tem______ meninos e _________meninas. No total o Colégio possui _____ alunos, 

distribuídos em _____ turmas. 

Eu acordo todos os dias às _______ horas e costumo ir dormir às ______horas. 

Minha aula inicia às ______ horas e termina às ______ horas. 

Meu telefone para contato é ________________. 

Hoje é dia _____/_______/________. 
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b) Escreva uma situação em que os números representam: 

* quantidades: ________________________________________ 

* expressam medidas: __________________________________ 

* compõem códigos:____________________________________ 

* estabelecem ordem: __________________________________ 

 

c) Explicar aos alunos que existem outras formas de representar os números usando 

sistemas como: 

REPRESENTAÇÃO DOS ALGARISMOS EM LIBRAS 

LIBRAS: é a sigla de Língua Brasileira de Sinais, meio de comunicação e expressão 

entre pessoas portadoras de deficiência auditiva. 

 

 

Teixeira(2010) 
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REPRESENTAÇÃO DOS ALGARISMOS EM BRAILE 

No Sistema Braille, a leitura é feita por meio do tato. Nesse sistema, os caracteres 

são indicados em alto-relevo. 

 

Agranito (2011) 

 

d) Após uma discussão sobre o Sistema de Libras e Sistema Braille pesquisar no 

laboratório de informática sobre: A origem do sistema Braille, do Sistema Libras bem 

como a porcentagem de pessoas que apresentam deficiência visual, deficiência 

auditiva no Brasil. 

Nessa a atividade espera-se que os alunos consigam perceber a importância do 

respeito e a necessidade de inclusão na sociedade. (sites sugeridos): 

www.infoescola.com , pt.wikipedia.org/wiki/Língua_Brasileira_de_Sinais, 

www.senai.br/braille/historia.htm,  

www.brasilescola.com/portugues/braile.htm, 

www.pessoacomdeficiencia.gov.br/.../cartilha-censo-2010-pessoas-com-..) 

 

e) Trabalho em grupo: essa atividade os alunos irão confeccionar cartazes sobre o 

número presença dos números no seu dia a dia, será disponibilizado materiais para 
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confecção desses cartazes que após sua realização serão expostos no colégio com 

o título: OS NÚMEROS EM NOSSAS VIDAS. 
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3.5 Lenda o "Negrinho do Pastoreio" 

 

Objetivo: Possibilitar a reflexão sobre escravatura no nosso país por meio da leitura 

da lenda, retomar o Sistema de Numeração Decimal e motivá-lo para a interpretação 

e resolução de situações-problemas. 

Tempo estimado: 13 aulas 

 

 

Souza(2013) 

 

Negrinho do pastoreio é uma lenda do folclore popular brasileiro que conta a 

história de um garoto escravo que passa por maus tratos e morre em um 

formigueiro. 

Segundo a lenda, há muito tempo, no Rio Grande do Sul, havia um 

fazendeiro riquíssimo, que tinha muita maldade no coração. O negrinho do 

pastoreio era escravo desse fazendeiro. O fazendeiro dava muito trabalho 

para o Negrinho que era mal alimentado. O garoto dizia que sua madrinha, 

Nossa Senhora, aparecia para ajudá-lo. Um dia o patrão apostou uma 
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corrida a cavalo com um vizinho que dizia possuir um cavalo mais rápido. 

Mandaram o negrinho treinar e montar o famoso baio. 

Depois das apostas feitas, iniciou-se a corrida. Os cavalos permaneceram 

juntos em grande parte do percurso. Negrinho sabia que seria surrado se 

não vencesse. Aos poucos tomou a frente e quase não havia dúvida da 

vitória. Mas algo assustou o cavalo, que empinou e quase derrubou 

Negrinho. Foi o suficiente para que o adversário ultrapassasse e ganhasse 

a corrida. O fazendeiro, furioso, teve de cobrir as apostas. 

Ao retornarem à fazenda, o Negrinho teve pressa para guardar o cavalo, 

mas o fazendeiro disse que teria um castigo: o negrinho ficaria trinta dias e 

trinta noites com o cavalo perdedor no pasto e cuidaria de outros 30 

cavalos. 

Não bastando isso, o fazendeiro lhe deu trinta chibatadas. Dias depois, 

Negrinho resolveu rezar para a Nossa Senhora e adormeceu. Os cavalos 

soltaram-se. Negrinho acordou assustado, e quando percebeu a fuga dos 

cavalos, sentou-se e chorou. 

O filho do fazendeiro estava perto, e vendo tudo, por maldade foi contar ao 

pai a respeito da fuga. O fazendeiro mandou outros escravos buscarem o 

garoto. 

O menino até tentou explicar para o fazendeiro, mas de nada adiantou. Ele 

foi amarrado no tronco e açoitado pelo patrão. Após a surra o fazendeiro 

mandou-o procurar os cavalos. 

Negrinho achou os cavalos e amarrou-os, e deitou-se no chão para 

descansar. O filho do fazendeiro, vendo isso, fez uma nova maldade: soltou 

os cavalos e depois, correu novamente até o pai e contou que o Negrinho 

tinha achado os cavalos, mas deixou-os fugir. 

O patrão o amarrou pelos pulsos e bateu nele mais que nunca. Negrinho 

rezou para Nossa Senhora e desmaiou de dor. Achando que o havia 

matado, o senhor não soube o que fazer com o corpo e avistando um 

enorme formigueiro, jogou-o lá. 

No outro dia o fazendeiro, curioso para ver o corpo do menino, foi até o 

formigueiro. Viu-o em pé, sorrindo ao lado de Nossa Senhora. Em volta dele 

estavam os cavalos perdidos. O garoto montou um deles e partiu com trinta 

cavalos atrás. 
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Ate hoje em alguns lugares do país, quando as pessoas perdem algo 

acendem uma vela para o Negrinho do pastoreio, acreditando que o garoto 

vai ajudar a achar o objeto perdido. 

Pacievitch (2012) 

 

a) Leitura individual e coletiva. 

b) Conversar com os alunos sobre a lenda, se conhecia ou não, se já ouviram 

versões diferentes. 

c) Questionar os alunos sobre o nome do menino escravo, induzindo-os a 

entenderem o que é o pastoreio. 

d) Estimular os alunos a discutir o comportamento do fazendeiro e de seu filho em 

relação ao menino escravo? 

e) Em duplas os alunos deverão reproduzir uma nova versão para a história do 

Negrinho do Pastoreio. 

f) Trabalhar um pouco sobre a libertação dos escravos e as leis que antecederam a 

Lei Áurea. 

g) Relacione corretamente  de acordo com a respectiva lei. 

( ) Em 1850, foi proibido o comércio de negros escravizados da África para o Brasil. 

( ) Negros nascidos a partir de 28 de setembro de 1871, eram libertos. 

( ) Negros com mais de sessenta anos passaram a ser libertos a partir de 1885. 

( ) Em 13 de maio de 1888, Princesa Isabel assina a lei que torna os negros 

escravizados libertos. 

(1) LEI ÁUREA 

(2) LEI DO VENTRE LIVRE 

( 3) LEI DO TRÁFICO NEGREIRO 

(4) LEI DOS SEXAGENÁRIOS 
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h) Os negros exerceram grande influência  sobre os nossos  costumes; descubra 

algumas abaixo fazendo as trocas dos números pelas sílabas correspondentes. 

1 can 2 sam 3 a 4 rim 5 blé 6 be 7 ca 8 chim 9 co 

10 da 11dom 12 bo 13 ra 14 ba 15 

tam 

16 jé 17 

bau 

* 3+7+13+16  =______________ 

* 7+8+12 =__________________ 

* 1+11+5 =__________________ 

* 9+7+10 =__________________ 

* 15+12+4 =_________________ 

 

j) Induzindo os alunos a olharem para o texto matematicamente levantar o 

questionamento como o negrinho do pastoreio poderia fazer o controle da 

quantidade de cavalos por qual era responsável? 

k) Partindo das reflexões levantadas pelos alunos trabalhar o Sistema de 

Numeração Decimal. 

l) Qual o nome do sistema de numeração que utilizamos no dia a dia? 

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

m) Quantos algarismos são utilizados para representar qualquer quantidade no 

sistema de numeração decimal? 

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

m) Quais são eles? 

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

. 



27 

 

n) Qual a finalidade do zero nesse sistema de numeração? 

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

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

o) Os agrupamentos são realizados de quanto em quanto? Então qual é a base? 

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

p) Utilizando o material dourado iremos entender esse agrupamento. 

 

Universidade de São Paulo (1999) 

 

q) Trabalhar com o material dourado o jogo: "Nunca Dez" 

Fonte: Clip-art  

 

* MATERIAL: Um dado e uma caixa com material dourado 

* NÚMEROS DE JOGADORES: 2 a 5 

* REGRA: Ninguém pode ficar com dez elementos iguais 

 

 

Olá coleguinhas vamos fazer 

grupos para realizar o jogo do  

          "NUNCA DEZ" 
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* PROCEDIMENTOS: 

Começa o jogo, o jogador que tirar o maior número de pontos no lançamento do 

dado. 

Cada jogador lança o dado e pega a quantidade de cubinhos referentes ao valor 

tirado no dado. 

Quando alguém juntar dez elementos iguais deverá trocá-los por um elementos 

maior (barrinha, placa, cubo). 

Vence quem chegar primeiro a um número previamente combinado, ou então, quem 

tiver maior número de pontos, depois de um tempo antecipadamente combinado. 

(Adaptado de: http://portaldoprofessor.mec.gov.br) 

 

r) Numa farmácia, um medicamento foi embalado em caixas onde cabem 1000, 100, 

10 e 1 unidades. O total de caixas utilizadas aparece na figura a seguir: (Saresp-

2002). 

 

Fonte: autoria própria 

De acordo com o desenho acima, quantas unidades de medicamentos foram 

embalados?.................................................................................................................... 
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s) Complete adequadamente de acordo o que se pede: 

1 → vale................. unidade. 

18 → nesta posição o 1 representa 10 .......................... ou 1................................ 

104 → nesta outra posição, o 1 representa .....................unidades ou 1 

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

1 395 → na posição em que está agora, representa 1 000.......................ou 

1..................... 

16 827 → agora, o algarismo 1 representa .....................unidades ou 

1............................. 

*Explicar para os alunos que número é a quantidade e numeral é a forma de 

expressar essa quantidade e que dependendo da posição que o algarismo ocupa no 

número, ele possui um valor, que denominamos de valor posicional ou valor relativo. 

t) Agora vamos considerar os algarismos independente da posição: 

*  48 

- Quantos algarismos formam esse numeral?.............. 

- Quais são eles? ................. 

- Sem considerar a posição qual o valor do 5?............ 

- Sem considerar a posição, qual o valor do 7?........... 

*  Agora para 84 

- Quantos algarismos formam esse numeral?.............. 

- Quais são eles? ........................ 

- Sem considerar a posição qual o valor do 5?............ 

- Sem considerar a posição, qual o valor do 7?........... 
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O que podemos concluir? 

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

u) Todo número natural tem um sucessor. O sucessor de um número natural é 

obtido somando-se 1 a esse número: 

* O sucessor de 2 é....., pois 2 +.....=..... * O sucessor de 19 é....., pois.....+.....=..... 

* O sucessor de 158 é.....,pois.....+.....=..... *  O sucessor de 2 845 é........................ 

- Nesse sentido, podemos afirmar que existe o maior número natural? Por 

quê?............................................................................................................................... 

- Então concluímos que o conjunto dos números naturais é finito ou infinito?............ 

A partir da idéia de sucessor, podemos entender o que é antecessor? 

Explique:.....................................................................................................Então: 

* O antecessor de 6 é.......................*  O antecessor de 148 é...................... 

* O antecessor de 2 346 é................* O antecessor de 1 é......................... 

- Qual o número natural que não possui antecessor?.................................................... 

quadro, dando os valores absoluto e relativo de cada algarismo destacado: 

NÚMERO VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

747.890.543   

900.641   

4.567   

6.980.345   

635.871   
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w) Observe o numeral representado no quadro posicional. 

Unidades de 

milhares 

Centenas Dezenas Unidades 

|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 

 

Agora, use certo (C) ou errado (E) de acordo com as afirmativas abaixo: 

* _________O numeral representado é 8593. 

*_________ Ele possui 4 classes e duas ordens. 

* _________O sucessor é 8694. 

* ________A ordem de maior valor é dos milhares. 

*________O antecessor do numeral que representa a 2ª classe é 7. 

* _______O numeral que representa a primeira classe é 593. 

Escreva por extenso esse numeral: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

x) Procure  no painel os numerais das fichas  abaixo e pinte-os. 

634000 134215 534136 543210 

250632 655206 888888 716008 

 

0 2 5 0 6 3 2 7 3 7 

5 1 9 1 8 6 9 2 5 1 

1 3 4 2 1 5 0 7 2 6 

8 4 6 5 0 5 6 1 1 0 
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2 2 5 6 4 2 7 6 5 0 

6 3 4 0 0 0 3 0 5 8 

5 3 4 1 3 6 2 0 9 6 

6 7 8 2 8 8 8 8 8 8 

 

Desses numerais: 

* Qual é o maior de 6 algarismos?____________ 

* Qual tem 2 ordens vazias?_____________ 

* Quais os 2 numerais que terminam com o mesmo algarismo par?____________e 

_________________ 

*Qual deles é o sucessor de 716007?_____________ 

* Qual é o menor numeral?_____________________ 
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3.5 Acróstico 

 

OBJETIVO: Incentivar a leitura, e a produção de textos direcionando-os para 

conceitos matemáticos, bem como oportunizar a troca de ideias entre os pares. 

Tempo previsto: 2 aulas 

 

 

Matemática é vida 

A sua vida é muito especial 

Tenha coragem e perseverança para resolver os problemas da vida. 

Esta é a sua oportunidade de aprender 

Matemática não é bicho de sete cabeças 

A coisa mais fácil para aprender matemática é ler, compreender e exercitar 

Tentar resolver problemas é uma boa alternativa 

Imaginar as soluções é necessário 

Compreendê-los é muito importante para uma coisa: APRENDER 

A arte principal da vida é a MATEMÁTICA 

Tani Wagner Pontarollo 

 

 

 

* Leitura individual e coletiva do texto. 

* Discussão sobre o texto; instigar os alunos sobre já conheciam esse tipo de texto. 
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* Após esses questionamentos, em dupla os alunos irão produzir seus próprios 

acrósticos, porém deverão utilizar palavras relacionadas a matemática( adição, 

números,algarismos,...). 

* Serão disponibilizados aos alunos materiais didáticos para efetuar esses cartazes 

que após sua conclusão os mesmos serão expostos no colégio. 
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3.6 Sondagem dos Conhecimentos Prévios dos alunos em relação as quatro 

operações fundamentais. 

 

Objetivos: Identificar os conhecimentos prévios dos alunos em relação as 

operações de adição, subtração, multiplicação e divisão na resolução de problemas, 

por meio de estratégias pessoais e o uso de técnicas operatórias convencionais. 

Tempo previsto: 5 aulas 

Descubra o segredo das pirâmides e depois as complete: 

 

Fonte: autoria própria 

 

Fonte: autoria própria 
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Fonte: autoria própria 

 

Na figura abaixo você é quem vai “bolar” qual é o segredo usando uma das 

operações fundamentais, depois peça para um colega descobrir qual é o segredo. 

 

 

Fonte: autoria própria 

 

Leia atentamente as situações seguintes e indique a operação (adição, subtração, 

multiplicação ou divisão) mais adequada para resolvê-las. (adaptado: CASTRUCCI, 

GIOVANNI JUNIOR, 2009, p. 31). 
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a) Em uma criação de avestruzes, cada alqueire de terra comporta, em média, 180 

avestruzes. Quantos desses animais uma área de 8 alqueires comportaria? 

Analisando a situação:................................................................................................ 

 

b) Uma empresa tem 500 funcionários. Desses, 290 têm mais de 30 anos de idade. 

Quantos funcionários dessa empresa têm 30 anos ou menos? 

Analisando a situação:................................................................................................ 

 

c) Em um navio, trabalham 79 tripulantes de nacionalidade brasileira e 376 

tripulantes de outras nacionalidades. Qual o total de tripulantes a bordo? 

Analisando a situação:................................................................................................ 

 

d) Um tênis custa 195 reais. Caio tem 98 reais. Quanto falta para Caio comprar o 

tênis? 

Analisando a situação:............................................................................................... 

 

e) Em uma sala de aula com 32 alunos, uma gincana será organizada. Cada grupo 

terá 8 alunos. Quantos grupos poderão ser formados? 

Analisando a situação:............................................................................................... 

 

f) Um painel luminoso mostra figuras em movimento. Para conseguir esse efeito, são 

utilizadas 55 linhas de lâmpadas com 110 lâmpadas em cada linha. Quantas 

lâmpadas há nesse painel?  

Analisando a situação:............................................................................................... 
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O álbum de figurinhas de Camila tem 34 páginas, dessas 12 páginas estão 

completas com 15 figurinhas em cada uma e uma página com 8 figurinhas. 

Quantas figurinhas ele tem em seu álbum? Quantas figurinhas faltam para que 

Paulo complete o seu álbum? 

Carlos tinha 1000 reais, gastou 230 reais e ganhou 150 reais. Com quanto Carlos 

ficou? 

a) 150 reais b) 230 reais c) 920 reais d) 770 reais  

 

Quanto é 20 000 - 8 983 ?  

a)1 2 017 b) 5 987 c) 6 350 d) 11017  

 

Quanto é 239 836 +9806 ?  

a) 299 987 b) 249642 c) 87 617 d) 249 457  

 

Quanto é 1 907 x 8 ?  

a) 15256 b) 18 886 c) 17 163 d)21 424  

 

Quanto é 20 548 : 11?  

a) 831 b) 3 787 c) 1 868 d) 3 969 

 

Leia atentamente as situações e, em cada caso, faça os cálculos mentalmente. 

Depois confira o resultado. (Adaptado de: CASTRUCCI, GIOVANNI JUNIOR, 

2009,p. 31 - 32). 
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a) Em sua opinião, quantos ovos dona Mariazinha vai recolher hoje?  

Ela vai ficar com 6 ovos e o restante venderá a 4 reais a dúzia. Se a situação se 

repetir todos os dia da semana, quanto ela vai arrecadar ao final de uma semana?  

Nossas conclusões:...................................................................... 

 

Fonte: autoria própria 

 

b) No Dia das Crianças na escola de Divo houve distribuição de peras.  

Se a escola recebeu 425 peras e distribuiu duas para cada aluno, quantos alunos 

receberam peras? Sobrou pêra?  

Nossas Conclusões:.......................................................................  
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Fonte: autoria própria 

 

c) Said queria expandir seus negócios e, para isso precisava de mais camelos.  

- Said já tinha 29 camelos e decidiu comprar 3 camelos de Nabil. Com quantos 

camelos Said ficou depois dessa compra?  

 

Fonte: autoria própria 
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Said juntou os seus camelos aos de seu irmão, que tinha 36 camelos, e também aos 

de seu cunhado Josafá, proprietário de 13 animais. Com todos esses camelos 

puderam atender aos turistas interessados em fazer um passeio pelo deserto. 

Quantos camelos, no total, havia nesse passeio?  

Nossas conclusões:................................................................................................... 

 

d) O negócio deu tão certo que Said decidiu comprar 4 camelos de Amir. Com 

quantos camelos Amir ficou?  

Nossas conclusões:.....................................................  

 

Fonte: autoria própria 

 

Seu Juca resolver preparar um churrasco para sua família, quando percebeu que 

havia esquecido de comprar a carne. Então, ele foi ao açougue e comprou 3Kg de 

contra-filé a R$13,90 o quilo e 2 Kg de linguiça toscana a R$8,30 o quilo. 

a) Quanto Seu Juca pagou no contra-filé? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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b) E na linguiça toscana? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Ao todo, quanto Seu Juca gastou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

d) Seu Juca lembrou que não tinha carvão em sua casa, então levou um saco que 

custa R$14,00. Sabendo que ele pagou toda a compra com uma nota de R$100,00, 

quanto recebeu de troco? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

ENUNCIADOS SEM NÚMEROS  

Complete o enunciado com os números necessários e resolva-os. 

a) Cristiane, mexendo na sua coleção de selos, resolveu contar os que estavam 

soltos 

num envelope: ____selos brasileiros, _____ argentinos, _____ uruguaios, ________ 

mexicanos, _____ japoneses. No envelope estava escrito: total de selos ________. 

O que Cristiane coleciona?_____________________________________ 

Quantos selos tem Cristiane ?_________________________________ 

Se cada página do álbum de selos cabem 12 selos, de quantas páginas ela 

precisará para colocar todos os seus selos? Sobrará algum? Quantos? 

Resposta pessoal. 
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b) Dona Josefa guardou _______________ na poupança porque quer comprar um 

forno elétrico. Quanto ela deve economizar se o forno elétrico 

custa______________________________________________________________ 

Resposta pessoal. 

Na gincana da escola uma das tarefas era arrecadação de alimentos. A equipe da 5ª 

série arrecadou no total_______ kg de alimento e compareceram _____alunos. 

 

a) Todos os alunos presentes arrecadaram a mesma quantidade de alimento? 

Justifique sua resposta: 

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

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

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

 

b) A comissão organizadora distribuiu igualmente entre os alunos presentes do 6° 

ano os alimentos por eles arrecadados, a quantidade de quilos inteiro por aluno 

seria a quantidade de pontos da equipe. Quantos pontos fez a equipe do 6° ano? 

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

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

Em dupla, resolvam os seguintes problemas: 

a) Doutor Remedildo receitou dois remédios a um de seus pacientes. Um dos 

remédios deve ser tomado de 6 em 6 horas, e o outro de 8 em 8 horas. Esse 

paciente iniciou tratamento tomando os dois remédios às 16 horas de uma segunda-

feira. Em que dia ele tomará novamente os dois remédios juntos? 

 

b) Carlos e Joaquim são motoristas de ônibus. A linha de ônibus da qual Carlos é 

motorista passa pelo terminal rodoviário de 30 em 30 minutos e a de Joaquim de 40 
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em 40 minutos.Sabendo que Carlos e Joaquim passaram pelo terminal às 8h, em 

que horário eles se encontrarão novamente no terminal? 

 

c) João Guilherme tem três amigos que sempre vão brincar com ele em sua casa. O 

primeiro vem vê-lo de 2 em 2 dias, o segundo de 3 em 3 dias e o terceiro de 5 em 5  

dias. Sabendo que hoje todos irão se encontrar na casa de João Guilherme, quando 

será o próximo encontro dos quatro amigos? 

Leia as informações e descubra as datas que ocorreram os seguintes fatos. 

(adaptado de: SABERES EM AÇÃO, VOL.4, 2012,p.38) 

Em 1879 Thomas Edison inventou a luz elétrica 

 

Cip-art 

Em_______ a TV é inventada após a invenção da luz.   

 

 

Fonte: Clip-art 

____________ o primeiro computador eletrônico ENIAC foi inventado 24 anos antes 

de o homem pisar na Lua. 
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Clip-art 

____________ o homem pisa na lua 14 anos antes de surgirem os telefones 

celulares. 

 

Clip-art 

____________ os telefones celulares surgem 57 anos depois que a TV foi 

inventada. 

 

Clip-art 

____________ o Estádio do Maracanã é inaugurado 5 anos após a invenção do 

primeiro computador eletrônico. 
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Portal2014(2011) 

Coloque V se for verdadeiro e F se for falso: 

a) 7X9 > 10+50 ( )                   e) 20 - 8 = 15-3  ( ) 

b) 5X6 = 8+3     ( )                   f) 10 + 4 ≠ 6 + 7 ( ) 

c) 48 ÷ 6>24÷3  ( )                   g) 6X7 < 9X2     ( ) 

d) X9 ≠ 9X8     ( )                    h) 81÷9 = 27      ( ) 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Segundo Paraná (2008); a Matemática surge a partir das necessidades 

humanas, estando ligada a quase a todas as áreas do conhecimento, dessa forma o 

homem pode utilizá-la e ampliar seus conhecimentos contribuindo para o 

desenvolvimento da sociedade. 

De acordo com Onucchic (1999,pg.215) "A atividade matemática escolar não 

se resume em olhar para as coisas prontas, mas para a construção e apropriação 

pelos alunos de um conhecimento que servirá para compreender e transformar a 

realidade". 

Dessa forma a autora sugere uma forma de esquematizar uma aula através 

da Resolução de Problemas. 

Formar grupos: oportuniza o aluno a aprender com os colegas; 
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O papel do professor: passa de comunicador de conhecimento para 

observador e incentivador de aprendizagem; 

Resultados na lousa: registrar na lousa os resultados certos e errados; 

Plenária: permitir os alunos falarem sobre os resultados encontrados 

e as dificuldades que encontraram ao resolver os problemas; 

Formalização: analisar qual era o objetivo em aprender a partir do problema dado 

podendo ser utilizado diferentes materiais didáticos. 

Através desta esquematização o professor após o término de cada atividade 

em especial resolução de problemas, pode fazer uma análise das respostas 

encontradas junto com os alunos, levando-os a perceber que também podem 

aprender com os próprios erros. 

A pesquisa desenvolvida neste projeto tem caráter qualitativo, onde o 

pesquisador é o instrumento fundamental que coleta dados de um ambiente natural. 

É importante ressaltar, que o estudo refere-se a um momento específico, o 

período de transição, portanto é fundamental que a análise ocorra no período que o 

público alvo está vivenciando, ou seja, o início do ano letivo. Durante esse processo, 

é importante estabelecer o diálogo entre as partes, as orientações deverão ser 

repassadas de maneira clara e objetiva, sem atropelos, a fim de se criar um 

ambiente amistoso e confiável para os alunos. 

Sendo assim, a 1ª ação, corresponde ao primeiro contato com o público alvo 

que deverá ser encorajado a responder o formulário com questões que fornecerão 

pistas de como se deu a vida escolar de cada educando até esse momento. 

A 2ª ação refere-se aos professores do 5º ano das escolas municipais têm em 

relação às norteiam o ensino de Matemática. 

As demais ações referem-se à investigação das percepções dos alunos em 

relação aos conhecimentos matemáticos propriamente ditos. Os conteúdos foram 

elaborados partindo do próprio", "Plano de Trabalho Docente", considerando a 

relevância que eles  têm para a construção das bases conceituais da matemática. 
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Serão consideradas as especificidades dos conteúdos a serem trabalhados: 

Processos de Contagem e Sistemas de Numeração, Número Naturais, Operações 

com Números Naturais, partindo da sondagem dos conhecimentos prévios, assim o 

professor pode ter noções dos conhecimentos dos alunos em relação a cada 

assunto. 

Durante esse processo de sondagem dos conhecimentos prévios o professor 

deverá estar atento aos avanços e dificuldades apresentadas podendo ocorrer 

momentos em que haverá necessidade de adaptações ou mudanças nas atividades 

propostas e também complementação com outros recursos, como exercícios e 

problemas do livro didático. 

Nesta perspectiva para o desenvolvimento dessa Unidade Didática será 

utilizado concepções de ONUCHIC (1999, p.211), que afirma “resolver problemas é 

um bom caminho para se ensinar matemática”. Empregando a metodologia de 

Resolução de Problemas os alunos poderão criar suas próprias estratégias 

buscando a compreensão ao solucionar suas atividades ,gerando reflexões e  

indagações e formando suas próprias conclusões. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação se dará com a análise das atividades desenvolvidas, das 

expressões orais produções e situações problemas desenvolvidos pelos alunos. 
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