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RESUMO

Este trabalho registra a implementação, numa 5ª série do Ensino Fundamental, de 

atividades  referentes  ao  Sistema  de  Numeração  Decimal  e  os  processos  de 

resolução das quatro operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e 

divisão), à luz da História da Matemática. As estratégias de trabalho utilizadas foram 

a Resolução de Problemas e Investigações Matemáticas. O presente artigo relata os 

sucessos e insucessos na realização desse trabalho. Esta produção didática aponta 

para uma aprendizagem significativa do SND e, considera o aluno um agente ativo 

no  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  conscientes  das  mudanças  que  seus 

pensamentos e atitudes podem provocar.

ABSTRACT

This paper reports the implementation, in the 5th grade of elementary school, other 

activities concerning the Decimal Numbering System and procedures for settlement 

of the four fundamental operations (addition, subtraction, multiplication and division) 

in  the  light  of  the  history  of  mathematics.  The  strategies  used  were  the  work 

Troubleshooting and mathematics investigations. This article reports the successes 

and failures in carrying out this work.  This didactic production points to a significant 

learning and SND, the student takes an active agent in the process of teaching and 

learning, aware of the changes that their thoughts and attitudes can cause. 
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Introdução 

Este trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

destinado aos professores da Educação Básica das Escolas Públicas do Paraná, 

turma de 2008, cuja proposta de formação continuada visa avanços na carreira do 

Magistério e tempo livre para estudos. O PDE é constituído de três eixos: atividades 

de  pesquisa,  atividades  de  aprofundamento  teórico-prático  e  atividades  didático-

pedagógicas com utilização de suporte tecnológico. Para interseccionar estes eixos 

foi  elaborado  um  caderno  pedagógico,  que  foi  apresentado  e  discutido  pelos 

professores estaduais no GTR (Grupo de Trabalho em Rede), posteriormente foi 

aplicado,  no  primeiro  semestre  de  2009,  em uma 5ª  série  do  Colégio  Estadual 

“Walfredo Silveira Corrêa”, em Arapongas.

O propósito deste caderno pedagógico era possibilitar a melhor compreensão 

das propriedades do Sistema de Numeração Decimal e dos algoritmos das quatro 

operações  fundamentais:  adição,  subtração,  multiplicação  e  divisão.  E,  à  luz  da 

História da Matemática, desenvolveu-se uma pesquisa histórica a respeito do SND e 

dos algoritmos das operações fundamentais. 

As atividades propostas proporcionaram aos alunos: 

• conhecer os sistemas de numeração de diferentes culturas; 

• conhecer sobre a gênese e a natureza do SND; 

• refletir com o uso de materiais manipuláveis: ábaco, material dourado e 

outros que necessários e possíveis de acordo com o contexto de ação; 

• resolver problemas que apliquem as propriedades do SND e as quatro 

operações. 

As atividades que compõem o Caderno Pedagógico têm a indicação de serem 

desenvolvidas  por  meio  de  estratégias  presentes  nas  Diretrizes  Curriculares  da 

Educação  Básica  do  Paraná:  Resolução  de  Problemas  e  Investigações 

Matemáticas. 

Os  estudos  realizados  no  Programa  no  PDE  permitiram  o  contato  com 

conhecimento de novas formas de encaminhamento do trabalho em sala de aula, 

com  a  Matemática  e  também com a  Física.  Conhecendo  melhor  as  tendências 

metodológicas presentes nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná 

(Modelagem Matemática, Uso de Mídias Tecnológicas, Etnomatemática, Resolução 



de  Problemas,  Investigações  Matemáticas  e  História  da  Matemática)  é  possível 

conduzir as aulas de forma a tornar o conteúdo mais significativo para os alunos. Os 

referidos  estudos,  teóricos  e  práticos,  foram realizados  nas  aulas  de  disciplinas 

específicas ministradas na IES (Universidade Estadual  de Londrina -  UEL) e em 

encontros  de  áreas.  Entretanto  foi  salutar  assistir  às  palestras  sobre  Psicologia, 

Filosofia, História e Pedagogia, que permitiram uma visão mais geral do aluno e seu 

ambiente. 

Conhecer mais acarreta mais responsabilidade, por saber das conseqüências 

futuras de cada ato.  Como escreveu Newton Duarte (1988) “O Ensino sempre é 

político, pois sempre está contribuindo para algum tipo de postura dos educandos”. 

(p.3)

O Sistema de Numeração Decimal 

Estudar e escrever sobre o SND, origem e evolução, permitiu conhecer, entre 

outros, um pouco da história e cultura indiana e árabe.

Até então considerava suficiente e trivial  as informações obtidas nos livros 

didáticos de Matemática sobre a História do SND.  A pesquisa possibilitou perceber 

a longa e minuciosa construção deste sistema de numeração. O estudo começou 

pela percepção numérica do ser humano e de alguns animais, ilustrado pela História 

do Castelão e do Corvo. Em um rápido olhar observa-se até quatro objetos sem a 

necessidade de contar. Salienta-se,  também que, vários sistemas de numeração 

antigos baseavam-se nesta percepção ou nos agrupamentos de três em três e de 

quatro em quatro, como por exemplo: Egípcios (Sistema hieroglífico: III-I milênios a. 

C);  Etruscos (Itália,  séculos VI-IV a. C);  Aramaicos da Mesopotâmia (Sistema de 

Hatra: início da era cristã); e Maias (América Central pré-colombiana, séculos III-XIV 

d.C).  Em  seguida,  estudaram-se  os  primeiros  instrumentos  de  contagem:  mão, 

monte  de  pedras,  entalhes  e  pintura  no  corpo,  os  quais  tinham como base  os 

princípios ordinal e cardinal. O princípio ordinal tinha símbolo padrão que representa 

unidade  por  unidade,  e  exige  o  princípio  do  emparelhamento/correspondência 

biunívoca.  Já  o  princípio  cardinal,  cada  número  tinha  um  símbolo  próprio, 

respeitando os princípios do emparelhamento e da sucessão natural. Com o acesso 

à  abstração  dos  números  e  a  compreensão  dos  aspectos  cardinal  e  ordinal 



juntamente,  foi  possível  o  surgimento de  símbolos  numéricos  e  a  evolução  da 

criação dos nomes dos números, os quais permitiram que os sons substituíssem, 

paulatinamente, os objetos (pedras, entalhes e dedos) que os originaram.  

Com o passar dos tempos, houve a grande criação dos algarismos: “sinais 

gráficos de todas as espécies”. Contudo, independente do aspecto utilizado surgiu o 

desafio de designar números elevados com a menor quantidade de símbolos. Para 

tanto, o  ser humano escolheu um agrupamento particular (dezena, dúzia, vintena, 

sessentena ou outros),  e organizou uma sequência regular de números. Esta ideia 

facilitou  o  registro  de  quantidades  e  assinalou  o  nascimento  dos  Sistemas  de 

Numeração, os quais atenderam necessidades ou exigências da época. A evolução 

de cada sistema de numeração foi influenciado pelo  material utilizado para registrar 

(argila, papiro, pedra, barbante e outros) e para grafar (pincel, cálamo e cunes). 

Fez-se  um  pequeno  estudo  sobre  os  sistemas  de  numeração: 

hieroglífica  egípcia,  romana e maia.  E chegou-se ao SND.

Os predecessores do Sistema de Numeração Decimal datam do século III 

a.C.  e  talvez  possam  ser  mais  antigos.  Sua  evolução  foi  lenta  até  chegar  a 

descoberta da numeração de posição.  Os algarismos indianos, denominados indo-

arábico  foram  criados  decorrentes  das  necessidades.  Porém,  foram  criadas 

invenções ditas  “fantasiosas”.  Ifrah(1997)  frisa  “...  convém recordar  algumas das 

principais lendas e teorias totalmente infundadas que circulam ainda em nossos dias 

a esse respeito, para eliminá-las de uma vez por todas...”  (vol.2,  p.2). Hoje, elas 

também circulam na internet, destacou-se: a hipótese inventada por um vidraceiro 

geômetra  magrebino  (Magreb  é  a  região  do  norte  da  África  banhada  pelo  mar 

Mediterrâneo,  situada ao norte do Saara e a Oeste do rio  Nilo)  que imaginou a 

relação entre origem do algarismo (valor absoluto) e o número de ângulos de cada 

um deles. Ou seja, o algarismo 1 tem um ângulo, o algarismo 2 tem dois ângulos e 

assim por diante.

              
                              Figura 1: Explicação fantasiosa: número de ângulos de cada algarismo. 
                              Fonte: www.maths-rometus.org

Segundo Ifrah(1997), a numeração indiana não era posicional, baseava-se no 

princípio da adição, vários números tinham um algarismo próprio. E podia-se contar 

até 99.999. Contudo,  a necessidade de números elevados pelos astrônomos exigiu 

http://www.maths-rometus.org/
http://www.maths-rometus.org/images/chiffres/graphisme-chiffre-afrique_hd.jpg


“uma verdadeira  numeração  oral  de  posição,  recebendo  desse  modo  os  nomes 

sânscritos3 das  nove  unidades  simples,  um  valor  variável  dependente  de  sua 

posição na enunciação do número.” IFRAH(1989, p.269). 

E, finalmente, a criação de um  símbolo para representar as ordens faltantes, 

o “zero”. Assim, os três requisitos para a criação do sistema de numeração moderna 

estavam  à  disposição  dos  sábios  da  Índia:  princípio  de  posição  decimal, 

algarismos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e 9) e o  conceito de zero.  Lembrando que os 

algarismos  não  estavam submetidos  ao  princípio  de  posição  e  sim,  apenas,  as 

palavras, pois  a cultura indiana apreciava muito a poesia,  assim os números eram 

colocados em verso e, ainda,  cada algarismo possuía vários sinônimos, ou como 

diria  Ifrah,  palavras-símbolos. Esta ideia facilitava a memorização e o risco dos 

números serem confundidos era ínfimo. Pois havia várias grafias  para o mesmo 

número,  até  de  escriba  para  escriba  da  mesma  região.  Entretanto,  a  lista  de 

palavras-símbolos para cada algarismo era enorme. Por exemplo, o algarismo um 

poderia ser denominado: “início”, “corpo”, palavras que significavam “Lua” ou “Terra”; 

o  nove:  “(nove)  algarismos”,  “(nove)  planetas”  ou  “(nove)  orifícios  (do  corpo 

humano); o zero: céu, atmosfera e espaço. Era utilizado o princípio da posição, mas 

demorou até que as três idéias se juntassem para construção do SND. 

No século VIII d.C, os árabes islamizados (seguidores de Maomé) entraram 

em contato com a cultura indiana e conheceram o conjunto do sistema numérico 

indiano: números, numeração decimal de posição, zero e métodos de cálculo. Nesta 

época,  tinham  conquistado  um  grande  império.  Os  árabes  assimilaram  os 

conhecimentos  culturais  e  científicos  dos  povos  conquistados  e  sempre 

reconheceram a criação de outras culturas, inclusive a indiana. Mas mesmo com tal 

reconhecimento pelos sábios árabes, houve uma grande aversão aos algarismos 

indianos,  em prol  dos  procedimentos  de  contagem e  cálculos  dos  dedos,  pelos 

escribas  e  contadores,  os  quais  possuíam  o  monopólio  dos  cálculos,  e  que  a 

apropriação  do  novo  método,  lhes  exigiriam  muitos  anos  de  estudo.  Mas, 

especialmente devido a preservação da cultura arábico muçulmana. 

Os árabes chamam-os, até hoje, de algarismos hindi e levaram este sistema 

de numeração para o Oriente, norte da África e parte da Espanha. Presumi-se que a 

chegada destes algarismos, nestas duas últimas regiões, tenha sido por volta do 

3 Antiga língua sagrada da Índia.



século IX d.C, devido às peregrinações à Meca4,  ao comércio, às migrações dos 

povos e o intercâmbio entre os sábios árabes e indianos. Em conseqüência do nível 

científico  e  cultural  superior  dos  árabes  ocidentais,  os  algarismos  indianos 

receberam por várias gerações o nome “algarismos arábicos” e foram adaptados 

para a escrita árabe denominada magrebina. 

Gerbert d’Aurilacc (nascido na Aquitânia/França),  tornou-se o papa Silvestre 

II em 999. É a ele que se deve à primeira introdução dos “algarismos arábicos” na 

nossa cultura. Era o período da Idade Média na Europa, a Igreja Católica dominava 

os cenários religioso e econômico e a maioria do clero era contrária à introdução dos 

“algarismos arábicos”, pois não concordavam com outro método que não fosse  o 

método clássico,  ou seja, a utilização do ábaco.

Na Espanha, final do século XI,  foram traduzidas e copiadas obras gregas, 

árabes e indianas,  provocando o crescimento das relações entre o mundo europeu 

e  árabe.  Em seguida,  os  cristãos  fizeram as traduções para  o  latim.  Houve  um 

deslumbramento em relação aos algarismos indo-arábicos, imposto pela facilidade 

de aprendizagem.

Contudo,  foram  as  Cruzadas  que  trouxeram  os  “algarismos  arábicos" 

definitivamente para o Ocidente, juntamente com o zero e as técnicas de cálculo. A 

facilidade deste método proporcionou um grande entusiasmo às pessoas comuns. 

É bem provável  que a  grafia dos algarismos modernos adotada e fixada  no 

século XV no Ocidente, foi devido à invenção da imprensa na Europa. E, a partir 

deste  momento,  foi  difundida  por  todo  o  mundo,  constituindo-se  em  linguagem 

universal. Coexistindo atualmente com outra grafia particular utilizada em parte da 

Ásia e de alguns países africanos (Egito, Líbia, Líbano, Arábia Saudita, Iraque, Irã, 

Afeganistão e Paquistão).

Operações Fundamentais 

Os  atuais  algoritmos  das  operações  fundamentais  (adição,  subtração, 

multiplicação e divisão) também têm origem indiana. Porém os princípios:  aditivo 

(ideia  de  “juntar”);  subtrativo  (ideia  de  “tirar”),  multiplicativo  (ideia  de  adição  de 

4 Localizada da Arábia Saudita, considerada “cidade santa” para os muçulmanos. É um dos mais movimentados 
centros de peregrinação do mundo.



parcelas iguais) e de divisão (ideia de “partes iguais”) foram claramente empregados 

nos diversos métodos eruditos de contagem (mão, monte de pedras, entalhes e 

outros) e em outros sistemas de numeração. Em 1984, foi encontrado um trabalho 

chinês  que  remonta  à  dinastia  Han  (206  a.C–220  d.C)  envolvendo  a  adição, 

subtração, multiplicação e divisão: “O trabalho, transcrito por volta do século II a.C, é 

uma  coleção  de  mais  de  noventa  problemas  envolvendo  as  quatro  operações 

fundamentais,...” (EVES, 2004, p.244).

         A adição é a primeira das operações fundamentais e era a principal do Egito. 

Boyer (1996) escreveu que esta operação era a base para realizar multiplicações e 

divisões egípcias por sucessivas “duplicações”.  E, parece que antigamente na Índia, 

a adição era calculada da esquerda para direita e não ao contrário, como fazemos 

hoje (EVES, 2004).

O registro de subtrações foi encontrado no uso de pedras e outros objetos. 

Em uma aldeia africana, eram utilizados anéis para controlar o número de moças 

solteiras: “Quando atingiam a idade requerida, cada uma confiava um pequeno anel 

metálico à “casamenteira” da aldeia, [...]. Depois, pouco antes da cerimônia, cada 

futura esposa recuperava seu anel”. (IFRAH, 1997, v.1, p.192). 

Quanto  à  multiplicação  pode-se  encontrar  relatos  de  métodos  indianos 

avançados para época, um deles conhecido como “em grade” ou “gelosia”. E, no 

Egito, utilizando a característica aditiva do sistema de numeração deste país, eram 

calculadas  multiplicações e divisões.

Os  egípcios  desenvolveram  um  processo  de  divisão,  como  citado  no 

parágrafo  anterior.  Também,  foi  encontrada  no  Iraque,  uma  peça  arqueológica 

chamada Tabuleta Suméria de Suruppak que data de 2.650 a.C. e apresenta a idéia 

de divisão em partes iguais. 

E mesmo com milênios de desenvolvimento dos sistemas de numeração, dos 

algoritmos das operações fundamentais e de toda Matemática, ainda  existem povos 

que não contam, que possuem somente expressões ou palavras para noções de 

quantidades relativas, como a tribo Pirahã (Rondônia) que tem  expressões para 

“pouco”, “muito” e “alguns”. A evolução deve-se à necessidade de um povo, de uma 

cultura. 



Atividades

Para implementação deste trabalho montou-se um caderno pedagógico utilizando a 

Resolução de Problemas e Investigações Matemáticas para trabalhar com as idéias 

principais do SND e das operações fundamentais.  Segue relato de algumas das 

atividades desenvolvidas com os alunos.   

 Percepção Numérica

       Os alunos colocaram-se em círculo e no centro foi  colocada uma carteira, 

solicitou-se que fechassem os olhos e ao abrirem deveriam dizer imediatamente a 

quantidade de copos de plástico sobre a carteira. Perceberam que era fácil quando a 

quantidade era 1, 2, 3, 4 ou 5 copos. Porém a partir de seis, a dificuldade aumentava 

consideravelmente , ou seja era necessário contar.

      Em seguida, a sala foi dividida em grupos de quatro alunos.  A tarefa consistia 

em  dividir  12  palitos  de  fósforos  de  uma  maneira  que  pudesse  ser  constatado 

rapidamente esta quantidade. Dois grupos esboçaram os seguintes arranjos:

       Figura 2: arranjos elaborados pelos alunos sobre percepção numérica

      O grupo da esquerda cumpriu a tarefa, pois ficou fácil somar 4 + 4 + 4 = 12. Já 

para  o  segundo grupo,  foi  necessário  contar  para saber  o  total  de palitos.  Para 

confirmar  a  compreensão  dos  alunos,  os  grupos  foram  questionados  se  o  seu 

arranjo  estava  condizente  com a  proposta,  o  primeiro  confirmou  a  facilidade  da 

contagem e o segundo percebendo sua dificuldade, recomeçou um novo arranjo. 

      Em seguida, foi  contada a História do Castelão e do Corvo,  enfatizando a 

percepção numérica dos animais; foram apresentadas imagens na TV Pendrive que 

resgatavam  a  questão  da  percepção  direta  dos  números  e  também  diversos 

sistemas de numeração antigos. 



Figura 3: Percepção direta dos números
Fonte: minha autoria

Figura 4:  Aramaicos do Egito  (Sistema de  Elefantina:  séculos V-III a. C.)
Fonte: motivate.maths.org

Os  alunos  compararam  sua  percepção  numérica,  os  agrupamentos  que 

construíram  e  os  antigos  sistemas  de  numeração  e  perceberam  que  os 

agrupamentos  formados  tinham  até  quatro  elementos,  tal  como  os  sistema  de 

numeração  antigos.  E  expressaram  esta  admiração  com  olhares  e  expressões: 

“Nossa!”  e “Puxa!”.  Foi  interessante  também, a surpresa de uma aluna quando 

compreendeu que nosso Sistema de Numeração Decimal tinha mais de um milênio 

de existência.   

Algarismos romanos e  sistemas de numeração egípcio, maia e romano 

Para  a primeira  atividade  sobre  algarismo  romano,  foram  exibidas  as  imagens 

destes dois relógios:

                               
     Fonte: www.abracore.org.br                                                       Fonte: minha autoria

Figura 5:  relógios com algarismos romanos

http://www.abracore.org.br/


Alguns alunos observaram a diferença entre o primeiro relógio que mostrava o 

numeral  quatro  (IIII),  o  qual  apresentava  o  princípio  aditivo  e  o  segundo  (IV), 

princípio subtrativo, neste caso, o algarismo um é diminuído do cinco. 

Escreva  nos sistemas de numeração egípcio, maia e romano, um números entre: 

a) 70 e 90            

b) 500 e 600

            Os alunos  desenvolveram com facilidade as conversões para os sistemas 

egípcio  e  romano,  pois  a  maioria  teve  contato  durante  a  4ª  série  e   também, 

apresentam as característica de serem aditivos e decimais, como o SND. Porém, 

houve  uma  grande  dificuldade   para  converterem  para  o  sistema  maia,  o  qual 

possui  base  vigesimal,  os  algarismos  são  escritos  verticalmente,  as  ordens  são 

crescentes  de  baixo  para  cima  e,  além  disso,  ocorre  na  terceira  posição  uma 

adequação, em vez de ser  202  = 400, é (18)(20) = 360.  Foram necessárias várias 

explicações  individuais  e  em  pequenos  grupos,  mas  poucos  realmente 

compreenderam esta conversão.

Jogo do Nunca Dez, Material Dourado, quadro de valor lugar (ábaco de papel) 

Para o Jogo do Nunca Dez foi utilizado o Material Dourado e dois dados. Os 

alunos formaram grupos e, pelo menos a metade, conhecia este material  e suas 

equivalências: dez unidades são iguais a uma dezena; dez dezenas são iguais a 

uma centena e dez centenas são iguais a uma unidade de milhar.  Um dos alunos 

da  classe  dominava  estas  relações  e  explicava  para  os  colegas  que  tinham 

dificuldade.  No  final,  responderam  as  perguntas  do  jogo  e  representaram  seus 

pontos em um ábaco fechado. Utilizaram com segurança o Material Dourado para 

demonstrar os números: 17, 36, 75, 260, 1803 e 2135 e, em seguida, registraram 

estes números no quadro de valor lugar. 

Adição e Sutração 

Para iniciar, mostrou-se uma possível maneira que os hindus adicionavam (EVES, 

2004). Eles somavam da esquerda para direita. Por exemplo: 6 + 3 = 9, o resultado 

ficava em cima da coluna das centenas; 5 + 1 = 6, colocava-se sobre a coluna das 

dezenas  e,  finalmente  8  +  4  =  12,  assim  colocava-se  o  2  sobre  a  coluna  das 



unidades, apagava-se o 6 para colocar o 7, ou seja, aumentou uma dezena. Os 

alunos perceberam que a diferença é que eles mesmos começavam da direita para 

esquerda e o resultado era colocado abaixo das parcelas.

Esta atividade foi dividida em quatro itens. O primeiro foi resolvido tranquilamente 

pelos alunos,  apresentava as ideias  básicas de adição (juntar e acrescentar). No 

segundo, tiveram mais dificuldades para preencherem os   quadrados mágicos. A 

seguir, o terceiro item dessa questão: 

ATIVIDADES SEMANAIS HORAS
Brincar
Dormir
Estudar/ler
Passear
Computador
TV
Total

• Qual a sua atividade preferida? E a menos preferida?

• Quantas horas tem uma semana? 

• Você dorme quantas horas a mais do que as atividades de 

vídeo? 

• Quantas horas livres você tem para outras atividades? 

Agora forme grupos de quatro pessoas (faça cada um em sua 

folha). 

Complete a tabela juntando as atividades dos quatro alunos:

ATIVIDADES SEMANAIS HORAS
Brincar
Dormir
Estudar/ler
Passear
Computador
TV
Total



• Excluindo dormir, qual a atividade em que os alunos dedicam 

mais horas? Quantas horas?

 

No começo, os alunos estavam preenchendo a tabela com horas diárias, foi 

salientado que era horas durante a semana, assim calcularam o total de horas das 

atividades  solicitadas.  Mesmo  sendo  uma  atividade  de  adição  e  subtração, 

frequentemente surgiu a multiplicação (adição de parcelas iguais). 

         

Multiplicação 

            Esta atividade foi  composta por  três itens e começou pelo segundo 

“Descobrindo a Tabuada” (baseado no texto “Tarefas sobre Números – 1º Ciclo” de 

Joana  Brocardo  e  Lurdes  Serrazina).  Este  item  necessitou  das  propriedades 

associativa,  comutativa,  distributiva  e  do  elemento  neutro  da  multiplicação.  A 

propriedade associativa (6x4 = 6x2x2 = 12x2 = 24) e comutativa (6x4=4x6) foram 

compreendidas pela maioria. Porém, o contrário ocorreu com a distributiva (6x4 = 

5x4 + 1x4  =  4x5 + 4  =  20 + 4  = 24). Na expectativa de facilitar a compreensão da 

propriedade distributiva,  aplicou-se  o terceiro  item “Área da sala  de  Aula”,  cujos 

passos foram: 1º. Construção do metro quadrado com jornal (um m2 por grupo); 2º. 

Como não foi possível forrar a sala inteira. Foi forrado somente o comprimento e a 

largura: 3º Cada aluno recebeu papel quadriculado. Um quadradinho correspondia a 

1 m 2 de jornal, assim calculou a área da sala (não foi utilizado a parte decimal): 4º 

Desta mesma maneira, fizeram inúmeras multiplicações no papel quadriculado; 5º. 

Todos concluíram e entenderam a atividade, na qual houve auxílio da supervisora do 

Colégio.

7 x 6 = 42 m 2

Este item permitiu a intersecção entre os conhecimentos geométrico e aritmético.  



Considerações Finais 

O Estudo do Sistema de Numeração Decimal aparentava um assunto comum, 

entretanto  no  decorrer  do  estudo  e  da  elaboração  do  Caderno  Pedagógico, 

observou-se que a sua evolução deu-se em mais um milênio,  a junção dos três 

aspectos  para  sua  formação  (princípio  de  posição  decimal,  os  algarismos  e  o 

conceito  de  zero),  a  compreensão  dos  algoritmos  da  adição,  subtração, 

multiplicação  e  divisão  são  fundamentais  para  o  desenvolvimento  de  ideias 

científicas e suas relações com o mundo. 

Quanto à forma de desenvolvimento das aulas, observou-se que a Resolução 

de Problemas e Investigações Matemáticas promovem questionamentos, efetivando 

a aprendizagem dos alunos dentro da sala de aula e, em seguida, estas indagações 

são transferidas para sua vivência fora dos muros escolares. O desenvolvimento 

destas tendências exige mais tempo, contudo os seus resultados são significativos. 

No contexto destas aulas, é importante dar ênfase em duas componentes básicas 

elaboradas  por  Van  de  Walle,  citadas  no  artigo  de  Onuchic  e  Alevatto  (2005): 

habilidades  no  planejamento  e  seleção  de  tarefas  e  integração  diária  entre 

avaliação/processo de ensino resultando no aumento da aprendizagem. E, frisa-se 

também, o valor do contrato didático, o qual é importante para todas as aulas e, 

mais  ainda  para  atividades  desenvolvidas  com  Resolução  de  Problemas  e 

Investigações Matemáticas, quando a exposição das ideias dos alunos é freqüente.

É  aconselhável,  a  reelaboração  das  seguintes  atividades:  a)  converter  os 

números de nosso sistema de numeração para o sistema de numeração maia  após 

a aplicação do Jogo do Nunca Cinco (semelhante ao Jogo do Nunca Dez), pois este 

trabalha com base cinco, possibilitando melhor compreensão do sistema maia; b) no 

item “Atividades Semanais/Horas” poderia ser acrescido levantamentos estatísticos 

e gráficos, os quais tornariam possível à orientação educacional,  uma visão mais 

real e abrangente do cotidiano do aluno.  

É importante salientar, a importância da socialização e discussão do Caderno 

Pedagógico  em  questão  e  sua  implementação  com  outros  professores,  por 

intermédio do Grupo de Trabalho em Rede (GTR). Pôde-se observar o empenho na 

busca de alternativas para o aprimoramento da prática pedagógica de cada um, 

independente  do  tempo  de  serviço  no  magistério,  e  em  consequência,  a 



aprendizagem efetiva dos alunos. Essa troca de experiências impôs uma reflexão 

profunda sobre este trabalho, sobre os objetivos dos textos e das atividades. 

Assim, após análise e levando em consideração a experiência desenvolvida 

em  uma  5ª  série,  acredita-se  na  validade  deste  Caderno  Pedagógico  e  seu 

significado para cada aluno. 
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