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AtIvIDADE 26.1
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SEQuÊNCIa 26

AtiVidAdE 26.1

Sr. Floriano mora em uma fazenda chamada “Cantinho do Vô 
Flor”, que fica entre as cidades de Suzano e Mogi das Cruzes. 

No final de semana, Vô Floriano e Vó Nina receberam a visita 
dos netos Nara e Nando, que se divertiram e descobriram 
muitas coisas. Leia com atenção e aprenda com eles

A. Na fazenda, há uma plantação de 
tomates e pepinos. Nas últimas 
colheitas, a produção foi de 2898 
caixas de tomates e 1367 caixas de 
pepinos. Qual o total de caixas nessa 
colheita?

B. No mês de outubro, o sr. Floriano 
coletou 2126 ovos a mais do que no 
mês de setembro, totalizando uma 
coleta de 7489 ovos. Quantos ovos 
foram coletados no mês de setembro?

C. Sr. Floriano tem 200 vacas que 
produzem 3000 litros de leite por dia 
que são fornecidos a uma cooperativa 
local. Ele observou que a produção 
caiu em 325 litros diários no inverno. 
Para cumprir o contrato com a 
cooperativa ele passou a comprar 
diariamente 400 litros do produtor 
vizinho. Quantos litros de leite essa 
fazenda poderá fornecer agora?
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Conversa inicial 
Inicie uma conversa questionando sobre 

o conhecimento dos alunos sobre a zona rural. 
Faça perguntas como:
– O que é uma fazenda? Um sítio? Uma chácara? 
– Qual a diferença que eles têm com relação a 
nossas casas na “zona urbana”? 

Depois, lance outros questionamentos: 
– Quem já visitou um sítio?
– Alguém já morou ou conhece alguém que 
mora num sítio?

Explore as experiências das crianças que 
apresentarem maior conhecimento sobre as 
propriedades rurais, isto é, suas denominações, 
suas extensões e suas finalidades como: agricul-
tura, pecuária, moradia, lazer e outros.

Comente que o senhor Floriano, avô de 
Nando e Nara, possui e mora em uma fazenda 
que fica entre Suzano e Mogi das Cruzes cha-
mada “Cantinho do Vô Flor”. Diga que as crian-
ças foram visitar seus avós, se divertiram muito e 
descobriram muitas coisas.

Comente que vão acompanhar a visita das 
crianças e fazer descobertas também. 

Problematização
Diga que vão resolver os problemas, um de 

cada vez. Divida a classe em duplas e solicite que 
resolvam o primeiro problema. Faça perguntas 
como: na última colheita, qual foi a produção de to-
mates? E de pepinos? Qual foi a produção maior: 
tomates ou pepinos? Qual foi a produção total?

Explore as resoluções das duplas e sociali-
ze alguns procedimentos na lousa (se forem di-
ferentes). Passe ao problema 2.

Faça perguntas como: quantos ovos o sr. 
Floriano coletou a mais no mês de outubro do 

SEquêNCIa 26

Expectativas de Aprendizagem:
•  Analisar, interpretar e resolver situações-problema, compreendendo os diferentes 

significados das operações do campo aditivo e multiplicativo envolvendo números naturais.
• Reconhecer a composição e decomposição de números naturais em sua forma polinomial.
• Reconhecer e utilizar medidas como o metro quadrado e o centímetro quadrado. 
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que no mês de setembro? Quantos ovos coletou 
no mês de setembro?

Explore as resoluções das duplas e sociali-
ze alguns procedimentos na lousa (se forem di-
ferentes). Passe ao problema 3.

Faça perguntas como: Quantos litros de 
leite a fazenda produz por dia? O que acontece 
nos meses de inverno? O que seu Floriano faz 
para continuar entregando a quantidade de leite 
combinada? Quantos litros de leite ele compra 
por dia? Quantos litros de leite ele entrega por 
dia no inverno?

Explore as resoluções das duplas e sociali-
ze alguns procedimentos na lousa (se forem di-
ferentes).  

Observação/Intervenção
Nessa atividade temos três situações-pro-

blema do campo aditivo, sendo a primeira de 
Composição, a segunda de Comparação e a ter-
ceira de Composição de Transformações. Lem-
bramos que essas classificações são saberes 
para o professor poder organizar o seu trabalho, 
e não devem ser categorizadas com os alunos.

AtIvIDADE 26.2
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AtiVidAdE 26.2

Na quarta-feira, Nando acompanhou seu avô e Marcos, que trabalha na fazenda, até a cidade 
para fazer entregas de produtos. Eles saíram muito cedo de casa e Nando acompanhou tudo 
com muita atenção. 

 

A. Das 2898 caixas de tomates, ele 
vendeu para as bancas da feira 345 
caixas e as demais foram vendidas 
para a rede de supermercado “Pague 
bem Menos”. Quantas caixas de 
tomates a rede de supermercado 
comprou?

B. Na feira livre, o senhor Floriano 
entregou 709 caixas de pepinos 
a menos que no supermercado. 
Sabendo que no supermercado foram 
entregues 1038 caixas, quantas caixas 
foram entregues na feira?

C. Era dia de promoção no supermercado 
“Pague bem Menos”. O gerente disse 
que seriam comercializadas 3265 
caixas de pepinos e tomates. Sabendo 
que havia 1197 caixas de pepinos para 
essa promoção, quantas eram as de 
tomates?
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Conversa inicial
Inicie a aula retomando as discussões sobre 

a produção da fazenda do sr. Floriano. 
Faça perguntas como:

– Podemos dizer que a fazenda do sr. Floriano é 
uma grande produtora? Por quê? 

– Como essas mercadorias são transportadas? 
– Com quais tipos de estabelecimentos a fazen-
da pode comercializar seus produtos?

Discuta sobre os tipos de produtos que ele 
produziu na fazenda, levando os alunos perce-
berem que pela grande quantidade de produ-
tos se trata de um grande produtor e que para 
transportar grandes quantidades de produtos há 
a necessidade de acondicioná-los em caixas e 
transportá-los por meio de caminhões.

Problematização
Comente que agora vão resolver outros pro-

blemas, envolvendo a entrega dos produtos pro-
duzidos na fazenda.

Diga que vão resolver os problemas, um 
de cada vez. Divida a classe em duplas e so-
licite que resolvam o primeiro problema. Faça 
perguntas como: quantas caixas de tomate o 
senhor Floriano levou para vender? Quantas 
ele vendeu na feira? Quantas vendeu no su-
permercado? 

Explore as resoluções das duplas e sociali-
ze alguns procedimentos na lousa (se forem di-
ferentes). Passe ao problema 2.

Faça perguntas como: em que local o sr. 
Floriano entregou menos caixas de pepino, na 
feira ou no supermercado? Quantas caixas? 
Quantas caixas foram entregues na feira?
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Explore as resoluções das duplas e sociali-
ze alguns procedimentos na lousa (se forem di-
ferentes). Passe ao problema 3.

Faça perguntas como: quantas caixas de 
tomate e de pepino havia para a promoção do 
supermercado? Quantas eram as caixas de pe-
pino? E as de tomate? 

Explore as resoluções das duplas e sociali-
ze alguns procedimentos na lousa (se forem di-
ferentes).

  Observação/Intervenção
Nessa atividade, continuaremos abordando o 

campo aditivo, sendo: o primeiro problema de Trans-
formação, o segundo de Comparação e o terceiro 
de Composição. Reforçamos que essas classifi-
cações devem ser do conhecimento do professor, 
apenas, não precisando ser explicitado aos alunos.

Atenção
Para a próxima aula está previsto o uso da 
cal cula dora.

AtIvIDADE 26.3

Conversa inicial
retome a discussão sobre bancas de frutas 

e legumes presentes em feiras livres ou merca-
dos municipais. 

Deixe as crianças exporem o que sabem 
sobre feiras livres e mercados municipais, como 
são organizados, o que é vendido nesse tipo de 
comércio, o que elas costumam comprar, etc. 

Faça perguntas como:
– Alguém já viu as bancas de frutas e legumes 
nas feiras ou mercados? 
– O que costumam comprar? 

Comente que o sr. Kokimoto tem uma ban-
ca de frutas na feira livre no bairro e precisava 
dividir em caixas menores a mercadoria entregue 
pelo sr. Floriano. Diga que vão explorar uma ta-
bela com a quantidade de mercadoria que o sr. 
Kokimoto comprou e também a quantidade de 
mercadoria que ele precisa colocar em cada cai-
xa. Depois, irão completar o quadro.

Problematização
Divida a classe em grupos. Em cada situação 

pergunte: qual é a quantidade de mercadoria que 
o sr. Kokimoto tem? De quantas caixas o sr. Koki-
moto vai precisar para colocar essa mercadoria? 
Sobrará mercadoria? Qual a quantidade? 

Na primeira questão da divisão de pêsse-
gos, perceba se farão a divisão de 1250 por 12 e 
socialize as diversas estratégias que aparecerem 
para essa operação.

Faça o mesmo com as outras situações.

Observação/Intervenção
Discuta a situação: usando uma calculado-

ra, que operações você faria para saber se seu 
cálculo está certo?

Verifique se percebem que precisam fazer 
a operação de multiplicação e depois somarem 
o resto da mercadoria para encontrar o total que 
foi dividido em caixas menores. 
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1. Na quarta-feira, sr. Floriano parou na barraca de frutas de seu velho amigo sr. Kokimoto.  Ele 
ficou observando a variedade de frutas e a agilidade do sr. Kokimoto e de sua mulher em colocar 
as frutas que estavam nas grandes caixas em caixas menores. Eles iam anotando tudo em um 
quadro. Ajude-os a completar o quadro:

Fruta Quantidade Quantidade por caixa Quantas caixas Sobras

200 pêssegos 8

362 morangos 12

135 kiwis 6

321 figos 10

232 ameixas 8

2. Depois de completar o quadro, responda: 

Para conferir se os números registrados no quadro estão corretos, usando uma calculadora, 
que operações você faria?
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Conversa inicial
Inicie uma conversa questionando se al-

guém saberia dizer onde e como são vendidos 
os revestimentos para pisos e paredes de nos-
sas casas.

Faça perguntas como:
– Que tipo de loja vende pisos, azulejos, isto é, 
materiais para revestimentos?
– Como compramos a quantia certa desse tipo 
de material? Estimamos? Como? 
– Alguém saberia dizer qual é a unidade de me-
dida usada para a compra desses materiais?

Diga que, na fazenda, Vó Nina pediu a ajuda 
de Nara porque ela está fazendo uma reforma na 
casa e precisava fazer alguns cálculos. Ela quer 
trocar todo o revestimento do piso da sala, co-
zinha, quarto e banheiro. Comente que Nara fez 
desenhos para representar o piso de cada um 
dos ambientes e depois calculou a área de cada 
cômodo em metros quadrados.

Comente que para se comprar revestimentos 
é necessário ir a um depósito de materiais de cons-
trução, que para fazer a compra de uma quantida-
de correta desses materiais é necessário saber a 
metragem do ambiente e que a unidade de medida 
usada para esses casos é o metro quadrado. 

Problematização
Divida a classe em grupos e peça que ob-

servem as figuras e escrevam uma multiplicação 
que represente a quantidade de pisos (cerâmi-
cas ou piso frio) em cada uma delas.

Na problematização é esperado que o aluno 
já utilizem multiplicações relacionando a quantida-

de de linhas e colunas de cada figura que repre-
senta os ambientes da casa, como, por exemplo:

sala: 8 x 11 ou 11 x 8 = 88
cozinha: 6 x 12 ou 12 x 6 = 72
banheiro: 4 x 7 ou 7 x 4 = 28
quarto: 8 x 9 ou 9 x 8 = 72

Observação/Intervenção
Socialize as respostas dos grupos e discuta 

com a turma a importância da unidade de medida 
de área. 
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AtiVidAdE 26.4

Lá na fazenda, Vó Nina pediu a ajuda de Nara porque ela está fazendo uma reforma na casa 
e precisa fazer alguns cálculos. Ela quer trocar todo o revestimento do piso da sala, cozinha, 
quarto e banheiro. 

Nara então fez desenhos para representar o piso de cada um dos ambientes e depois calcular 
a área de cada cômodo em metros quadrados:

sala: 11m por 8m banheiro: 4m por 7m

cozinha: 12m por 6m quarto: 9m por 8m

Preencha o quadro:

Cômodo Área em metros quadrados

sala

cozinha

banheiro

quarto
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Conversa inicial 
Inicie uma conversa comentando que vão 

analisar um jogo com cartelas antigas do vô Floria-
no. Diga que ele pediu que cada um sorteasse oito 
cartelas. Em seguida, cada um apresentava uma 
cartela e quem obtivesse o maior número com a 
escrita apresentada, ganhava as duas cartelas. 

Problematização:
Questione sobre o conhecimento dos alu-

nos sobre a decomposição de números naturais. 
Faça a pergunta:
– De que maneiras eu posso decompor o núme-
ro 254?

Anote na lousa todas as ideias que surgirem 
com a turma. Poderão aparecer ideias como:

200 + 50 + 4
200 + 40 + 10 + 4
100 + 100 + 20 + 20 + 10 + 2 + 2
Em seguida apresente a ideia usada na ati-

vidade:
254 = 2 x 100 + 5 x 10 + 4 x 1
Nesse momento faça perguntas como:

– A forma de decomposição está correta? Por 
quê?
– Alguém saberia explicar o que ela fez?

Explore na lousa as ideias das crianças sobre 
todas as maneiras que apresentarem para a de-
composição do número 254, com o cuidado para 
não cometerem erros na quantidade quando com-
por o número novamente. Veja se ao apresentar a 
forma de decomposição completa perceberão que 
se usa a multiplicação além da adição para decom-
por número 254, ou seja, (2 x 100)+(5 x 10) + (4x1).

Discuta com eles como preencher a tabela, 
após a análise das cartelas. Verifique se perce-
bem quem ganhou em cada caso. Socialize os 
resultados.

Observação/Intervenção
É importante que nossas crianças saibam 

que o nosso sistema de numeração além de adi-
tivo também é multiplicativo. Esse econômico 
sistema de numeração que usamos não é trans-
parente na composição do número. Aliás, quan-

to mais econômico é um sistema de numeração, 
mais mistérios ele esconde! Essa é uma forma 
de decomposição chamada de forma polinomial. 
Segundo Lerner e Sadovsky1 (1996), a escrita 
de um número é regular e misteriosa. É regular 
porque a adição e a multiplicação são utilizadas 
sempre da mesma maneira na decomposição do 
número. E é misteriosa porque as potências de 
base 10 não são apresentadas por símbolos e só 
podem ser deduzidas a partir da posição que os 
algarismos ocupam no número. Exemplo: O nú-
mero 254 = 2 x 102 + 5 x 101 + 4 x 100 (chamada 
de forma polinomial).
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À noite, Vô Floriano mostrou aos netos algumas cartelas antigas que ele fez para brincar com o 
filho Jorge, pai de Nando e Nara, quando ele era pequeno.

Ele pediu que cada um sorteasse oito cartelas. Em seguida, apresentavam suas cartelas e quem 
obtivesse o maior número com a escrita apresentada ganhava as duas cartelas. Veja o que 
aconteceu:

Jogada Cartelas apresentadas por Nara Cartelas apresentadas por Nando

1ª 200 + 40 + 4 2 x 100 + 5 x 10 + 4 x 1

2ª 2 x 100 + 6 x 10 + 3 x 1 200 + 40 + 20 + 4

3ª 200 + 60 + 3 100 + 100 + 20 + 20 + 10 + 2 + 1

4ª 200 + 50 + 10 + 4 100 + 100 + 20 + 10 + 20 + 1 + 2

5ª 200 + 30 + 9 100 + 100 + 100 + 1

6ª 200 + 10 + 10 + 10 200 + 10 + 9

7ª 2 x 100 + 5 x 10 + 4 x 1 2 x 100 + 5 x 10 + 6 x 1

8ª 2 x 100 + 7 x 10 + 7 x 1 2 x 100 + 6 x 10 + 7 x 1

Para analisar o jogo, termine de preencher o quadro:

Jogada Pontos de Nara Pontos de Nando Vencedor da jogada

1ª 244 254 Nando

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª
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1 LERNER, D.;SADOVSKY, P. O sistema de numeração: 
um problema didático. In: PARRA, Cecília; SAIZ Irmã; [et al] 
(Org.). Didática da Matemática: Reflexões Psicopedagógi-
cas. Tradução por Juan Acuña Llorens. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1996. 
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AtiVidAdE 27.1

Senhor Conrado trabalha em uma indústria que produz pisos 
e revestimentos para o mercado da construção civil. 

A. No mês de setembro, a indústria 
produziu 3587 caixas contendo 11 
placas de pastilhas de vidro em cada 
uma. Quantas placas de pastilhas de 
vidro foram produzidas?

B. Algumas pastilhas de vidro são 
organizadas em placas contendo  
10 pastilhas coladas em cada linha e 
10 coladas em cada coluna. Sendo 
assim, quantas pastilhas são coladas 
em cada placa?

C. No mês de setembro, essa indústria 
produziu 3587 caixas de pastilhas 
e no mês de outubro triplicou essa 
produção. Quantas caixas foram 
produzidas em outubro?

11535 miolo quinto ano aluno.indd   65 02/04/14   15:47

Conversa inicial 
Inicie uma conversa comentando sobre as 

diferentes profissões. Faça perguntas como:
– Quais profissões vocês conhecem?  
– Alguém da sua família trabalha em uma indústria?
– Que tipo de indústria vocês conhecem?

Se achar conveniente, pergunte aos alunos 
sobre as profissões de seus familiares. 

Diga que o sr. Conrado é proprietário de 
uma indústria que fabrica pisos e revestimentos 
para o mercado de construção civil. Comente 
que ele fabrica pastilhas de vidro e que vão ve-
rificar algumas situações do seu trabalho nesta 
atividade.

Problematização
Apresente as situações-problema, uma a 

uma, e diga que vão discutir a solução coletiva-
mente. Chame alguns alunos para resolver na 
lousa, discuta os procedimentos utilizados. Veri-
fique como resolvem as multiplicações, se usam 
procedimento convencional ou ainda usam uma 
adição de parcelas iguais.

Observação/Intervenção
Note que cada situação-problema está re-

lacionada a uma ideia do campo multiplicativo, 
sendo a primeira de proporcionalidade, a se-
gunda de configuração retangular e a terceira 
de multiplicação comparativa com a ideia de 
triplo. Lembramos que essas classificações 
são saberes do professor para organizar o seu 
trabalho e não devem ser categorizadas com 
os alunos.

SEquêNCIa 27

Expectativas de Aprendizagem:
• Resolver problemas que envolvem os diferentes significados da multiplicação.
•  Resolver problemas que envolvem o uso da porcentagem no contexto diário, como  

10%, 20%, 50%, 25%.
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Conversa inicial
Inicie uma conversa comentando sobre os 

descontos promocionais que as lojas do comér-
cio costumam oferecer. Comente que, para in-
centivar as vendas, a fábrica de pisos e revesti-
mentos do sr. Conrado anunciou uma promoção 
em que todos os produtos serão vendidos com 
um desconto de 10 %. 

Pergunte quem sabe calcular um desconto 
de 10%.

Se ninguém souber responder, comente que 
para calcular o valor do desconto basta dividir o 
preço do produto por 10.  Verifique se percebem 
que para calcular o novo preço de um produto 
com desconto devem subtrair o valor do desconto.

Problematização
Problematize a situação da atividade. 

Peça que completem a tabela calculando os 
10% e depois o novo valor do produto. Faça 
correção oral e proponha depois a resolução 
do problema.

Observação/Intervenção
Converse com os alunos que uma das for-

mas de calcular a porcentagem de determinado 
número é utilizarmos o cálculo de 10% como au-
xiliar, pois, para calcular 10% de um número, bas-

ta determinar a décima parte dele, ou seja, dividi-
-lo por 10. No caso de um desconto de 20%, 
bastaria ter o valor de 10%, multiplicá-lo por 2 e, 
no caso de 50%, bastaria ter o valor de 10% e 
multiplicá-lo por 5. 
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Para estimular as vendas, a fábrica de pisos e revestimentos do sr. Conrado anunciou uma 
promoção em que todos os produtos serão vendidos com um desconto de 10%. 

Jonas sabe que para calcular o valor do desconto basta dividir o preço do produto por 10. E 
isso é fácil! 

Ajude-o, fazendo alguns cálculos e preenchendo a tabela:

Fábrica de Revestimentos Bela Casa

Preço do produto Valor do desconto Novo preço do produto

R$ 20,00 R$ 2,00 R$ 18,00

R$ 30,00

R$ 40,00

R$ 50,00

R$ 60,00

R$ 70,00

R$ 80,00

R$ 90,00

R$ 100,00

Fonte: fábrica de pisos e revestimentos do sr. Conrado

Dona Nina comprou 280 metros quadrados de piso a R$ 12,00 o metro quadrado. Ela teve um 
desconto de 10% na compra. Qual o valor do desconto? Quanto dona Nina gastou?
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Conversa inicial
Inicie uma conversa retomando a noção de 

porcentagem e de desconto. Pergunte se lem-
bram como se calcula 10% de um determinado 
valor, e se precisarmos calcular 20%, e 30%, e 
25%?

Verifique se percebem que com o auxílio dos 
10% é possível calcular outras porcentagens. 

Problematização
Divida a classe em grupos. Problematize a 

situação proposta na atividade e peça que calcu-
lem os descontos em cada mercadoria. 

Socialize os procedimentos dos grupos em 
cada cálculo e discuta a forma com que calcula-
ram a porcentagem.

Por último problematize a finalização da 
atividade perguntando quanto gastaram nessa 
compra. 

Observação/Intervenção
Socialize os procedimentos dos alunos e 

discuta os mais interessantes. Faça com que 
percebam a importância do cálculo dos 10% 
para calcular outras porcentagens. Evite ensinar 
regrinhas de cálculo de porcentagem, como, por 
exemplo, a regra de três.

Converse com os alunos que uma das 
formas de calcular a porcentagem de determi-

nado número é utilizarmos o cálculo de 10% 
como auxiliar, pois, para calcular 10% de um 
número, basta determinar a décima parte dele, 
ou seja, dividi-lo por 10. No caso do desconto 
de 20%, bastaria ter o valor de 10%, multipli-
cá-lo por 2. 
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Dona Nina e Nara foram a uma pequena fábrica de roupas em que havia uma promoção. Os 
descontos eram variados. Veja o que elas compraram e calcule quanto pagaram por peça.

Produtos Preço e desconto Quanto pagaram

preço: R$ 30,00
desconto: 15%

preço: R$ 42,00
desconto: 20%

preço: R$ 49,00
desconto: 10%

preço: R$ 59,00
desconto: 25%

Quanto dona Nina pagou pela compra?

E quanto ela economizou?
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AtiVidAdE 27.4

Nando aprendeu com seu avô que sabendo calcular 10% fica fácil calcular outras porcentagens, 
Por exemplo, 20% é o dobro de 10% e 5% é a metade de 10%. Ele adorou brincar com peças 
de dominó que o Vô Flor deu a ele. 

Recorte as peças do dominó (anexo 3) e jogue com um colega.

10% de 60 20 25% de 40 12 25% de 80 3

25% de 100 16 50% de 200 80 40% de 40 45

10% de 150 60 20% de 200 10 50% de 120 15

30% de 150 150 40% de 200 40 50% de 300 25

10% de 30 250 60% de 20 100 50% de 500 6

Nando perguntou a seu avô:

– Para calcular 50% de um número posso dividir esse número por 2?

– E para calcular 25% de um número posso dividir esse número por 4?

– Para dar uma informação correta, o que o avô de Nando responderia a ele? Justifique sua 
resposta.

11535 miolo quinto ano aluno.indd   68 02/04/14   15:47

Conversa inicial
retome algumas considerações sobre o 

cálculo de porcentagem.  Comente que tam-
bém Nando aprendeu com seu avô que sa-
bendo calcular 10% fica fácil calcular outras 
porcentagens. Diga que Nando adorou brincar 
com peças de dominó que o Vô Flor deu a ele. 
Comente que agora em grupos vão confeccio-
nar peças de dominós iguais às do Nando que 
estão desenhadas na atividade e depois jogar 
com um colega.

Problematização
Divida a classe em duplas e distribua mate-

rial que permita a construção das peças de do-

minós (Anexo 3). Ajude os alunos a construírem 
suas peças. De preferência, dê as cartelas corta-
das ou ajude-os no uso da tesoura. Depois das 
peças construídas problematize o jogo de domi-
nó, como de costume, usando as peças propos-
tas na atividade. 

REGRAS
1 - jogar em dupla.

2 -  cada jogador deve pegar 7 peças de do-
minó.

3 -  a peça que sobrar deve ser utilizada para 
iniciar a partida.

4 -  os jogadores devem tirar par ou ímpar para 
decidir quem irá começar.

5 -   o vencedor é o primeiro jogador que ficar 
sem peças.

Depois que as crianças jogarem, desafie-os 
a responder as questões:
– Para calcular 50% de um número posso dividir 
esse número por 2?
– E para calcular 25% de um número posso di-
vidir esse número por 4?

Observação/Intervenção
Discuta as respostas dos alunos e desafie-

-os a calcular 50% ou dividindo por 2, ou cal-
culando 10% e multiplicando por 5. Verifique se 
percebem que o resultado é o mesmo e que po-
dem fazer da forma que julgarem mais fácil. Faça 
a mesma discussão com o cálculo de 25%, ou 
seja, ou dividir por 4 ou multiplicar 10% por 2 e 
adicionar 5%.
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Conversa inicial 
Pergunte quem já foi buscar informações na 

internet, que tipo de pesquisa fazem?  Se é fácil 
fazer pesquisa na internet, como fazem, etc. Co-
mente que Nando achou uma notícia muito inte-
ressante na internet e que essa notícia foi repro-
duzida na atividade e que eles irão lê-la e, depois 
de assinalar o que acharem mais interessante, 
vão discutir em sala de aula.

Problematização
Leia a notícia com eles e em seguida propo-

nha que indiquem o que acharam de interessan-
te. Dê a palavra a alguns alunos e complemente 
as ideias, se for necessário. 

Observação/Intervenção
Esclareça aos alunos que, quando trabalha-

mos com porcentagem, o inteiro é expresso por 
100% e que, no caso de 25%, esse valor repre-
senta a quarta parte, pois, na atividade anterior, 
quando calcularam 25% dividiram o total por 4.  
Isso possibilita dizer que ¼ corresponde a 25% 
do total. O mesmo acontece com o cálculo dos 
50%, que corresponde à metade do total, ou 
seja, ½ equivale a 50% do total.

QUINTo aNo – MATERIAL DO ALUNO – VOLUME 2 69
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Veja o que o Nando descobriu na internet e leia com atenção:

No País do futebol, 31% dos jogadores de videogames preferem games de ação e 
de aventura a jogos que simulam o esporte mais famoso no Brasil. Os dados de uma 
pesquisa realizada por uma empresa de estatística revelam que os games relacionados a 
futebol ficaram em segundo lugar, com 23% da preferência, seguidos pelos de corridas 
de carros, com 10%. A pesquisa também indicou que a maioria dos jogadores (67%) 
joga videogame no console, enquanto 42% utiliza o computador ou notebook, conforme 
mostra a tabela abaixo:

Equipamentos utilizados para jogar videogame
Equipamento utilizado Porcentagem

console 67%
computador e notebook 42%
celular e smartphone 16%
videogame portátil 7%
tablet 1%

Fonte: http://www.infomoney.com.br 

No caso das pessoas que jogam em consoles, 85% praticam a atividade em casa, 
seguidos por 22% que jogam em casa de amigos e parentes, 3% que jogam em lan 
house e 2% que vão jogar em lojas de game. Quando questionadas sobre outras 
atividades com consoles, 55% informaram utilizar o aparelho somente para jogar. No 
entanto, 31% também utilizam para assistir ao DVD, 9% para acessar a internet, 4% 
para assistir ao blue-ray e 1% para escutar música.
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AtiVidAdE 28.1

De volta do passeio da casa dos avós, Nando e Nara estavam 
ansiosos para rever os amigos, contar as novidades e também 
retomar as atividades. Logo na primeira aula, a professora de 
Nando fez a seguinte proposta para sua turma: para cada figura 
indique uma representação que mostre a relação entre a parte 
colorida em azul e a figura toda.

A professora anotou na lousa todas as sugestões apresentadas: 

50/100     1/2     0,50     50%

25/100     1/4     0,25     25%
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O que você acha das respostas dadas pelos amigos de Nando? 

E no caso da figura abaixo que representações você poderia usar? 
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SEquêNCIa 28

Expectativas de Aprendizagem:
•  Identificar as possíveis maneiras de combinar elementos de uma coleção e de contabilizá- 

-las usando estratégias pessoais.
• Resolver problemas que envolvem diferentes representações de números racionais.
• Resolver problemas que envolvem o uso da porcentagem no contexto diário.

Conversa inicial 
Pergunte se lembram que o todo pode ser 

representado por 100%, se lembram que partes 
do todo podem ser representadas em forma de 
porcentagem e também  em forma fracionária. 
Peça que deem exemplos. Diga que agora vão 

explorar uma atividade envolvendo diferentes re-
presentações de partes do todo.

Problematização
Desafie as crianças a comentarem so-

bre as representações fracionárias, decimais 



QUINTo aNo – MATErIAL DO PrOFESSOr – VOLUME 2 77

e percentuais das partes das figuras pintadas 
de azul.

Pergunte o que acham das respostas dadas 
pelos amigos de Nando?

Proponha, no caso da figura apresentada, 
que indiquem representações que poderiam ser 
usadas. Você pode propor o uso da calculadora 
para escrever a representação decimal de cada 
uma das frações obtidas.

Observação/Intervenção
Verifique se usam a representação deci-

mal também e instigue-os a perceber que to-
das essas representações indicam a mesma 
parte pintada de azul da figura. Vale a pena 
concluir que:

10% =  
10

100
 = 

1

10
 =  0,1

 

AtIVIdAdE 28.2 
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AtiVidAdE 28.2

Nando retomou as informações que havia obtido na internet. Ele completou a coluna do quadro 
com a representação fracionária de cada porcentagem. 

Depois usou a calculadora, dividiu o numerador pelo denominador de cada fração para obter a 
representação decimal.

Complete o quadro você também: 

Equipamento utilizado Porcentagem Escrita fracionária Escrita decimal

Console 67% 67/100 0,67

Computador e notebook 42%

Celular e smartphone 16%

Videogame portátil 7%

Tablet 1%

Já a turma de Nara fez uma pesquisa com 100 alunos da escola sobre o tipo de leitura preferida. 
Veja o resultado da votação representado por um gráfico de setor.

Votação

romance 
policial
22%

romance 
35%

comédia
31%

drama
12%

Fonte: turma do 5º ano.

Qual tipo de leitura que teve maior preferência nessa pesquisa?
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Conversa inicial 
Pergunte para a classe: vocês lembram da 

notícia retirada por Nando da internet? Quem 
sabe falar sobre ela? Qual a noção matemática 
usada na notícia?

Diga que vão retomar essa notícia e explorar 
as porcentagens divulgadas. 

Na conversa inicial veja se compreendem 
que 10% pode ser representado das seguintes 
maneiras: 

10% =  
10

100
 = 

1

10
 = 0,1

Retome por meio de figuras a representa-
ção fracionária de uma porcentagem, por exem-
plo, 50%. Note se os alunos perceberam que 
a figura foi dividida em 100 partes iguais e 50 

delas foram pintadas, 
50

100
 . Alguns alunos po-

derão notar a relação de equivalência e dizer que 

pode ser representada também pela fração 
1

2
. 

No caso de 25%, são pintados 25 quadradinhos 

dos 100, desenhados, ou seja, 
25

100
  ou também 

a equivalência 
1

4
. Com o uso da calculadora 

discuta com eles a forma decimal das escritas 

desses números,  
50

100
 = 0,50 e 

25

100
 = 0,25 e 

que 25% corresponde a 25 partes de 100.      

Problematização
Divida a sala em grupos. retome a leitura 

da notícia com eles, leia para eles. Em seguida 
proponha que façam as atividades com base no 
que aprenderam na conversa inicial. Diga que na 
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atividade há uma tabela com as porcentagens di-
vulgadas na notícia e que o desafio é escrever as 
representações fracionárias e decimais referentes 
às porcentagens. Proponha que comecem pelas 
fracionárias. Lembre os alunos que o todo corres-
ponde a 100%, ou seja, teremos então uma fração 
de denominador 100 para representar as partes do 
todo. Diga que podem usar calculadora para trans-
formar a representação fracionaria em decimal.

Explore o gráfico de setor apresentado na 
atividade e proponha que leiam o que significa 
cada setor, use a cor para perguntar o que re-
presenta determinado setor. Discuta a questão 
proposta na atividade.

Observação/Intervenção
Esclareça aos alunos que, quando trabalha-

mos com porcentagem, o inteiro é expresso por 
100% e que no caso de 25% esse valor repre-
senta determinada parte desse total, o que faci-
lita escrever a porcentagem em fração ou como 
decimal. 

Você pode pedir aos alunos que pesqui-
sem gráficos de setores e tragam para a sala 
para explicarem o significado dos gráficos pes-
quisados. É importante discutir que num gráfico 
de setor a região circular representa os 100%, 
ou seja, o inteiro e cada setor representa partes 
do inteiro. 

AtIVIdAdE 28.3
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Outra pesquisa sobre a preferência de gênero de filmes foi feita com 200 alunos das turmas de 
5º ano e revelou as seguintes porcentagens:

Preferência de filmes

ação
50%

terror
20%

comédia
20%

ficção
10%

Fonte: alunos do 5º ano.

1. Qual a porcentagem de alunos que preferem assistir a filmes de ação? 

2. E qual a quantidade de alunos?

3. Com os dados apresentados no gráfico, faça os cálculos e complete o quadro abaixo com 
a quantidade de alunos de acordo com a preferência:

Gênero de filme Porcentagem Quantidade de alunos
terror
ação
comédia
ficção
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Conversa inicial 
Inicie uma conversa questionando sobre as 

preferências das crianças sobre o que costumam 
assistir na TV.

Faça perguntas como:
– Que tipo de programação vocês gostam de as-
sistir na TV?
– Com quem você assiste a esses programas?
– Com que frequência costumam assistir TV?

Na conversa inicial discuta com os alunos 
sobre as programações da TV que eles mais 
gostam, se costumam assistir com os pais ou so-
zinhos, bem como o tempo em que permanecem 
em frente à TV e a importância de fazerem outros 
tipos de atividades.

Problematização
Proponha que explorem na atividade uma 

pesquisa sobre a preferência de gênero de fil-
mes, feita com 200 alunos de uma escola.

Pergunte o que representa os 100%.
Explore algumas questões usando o gráfi-

co da atividade. Pergunte o título do gráfico e a 
fonte. 

Discuta qual a porcentagem de alunos que 
preferem assistir a filmes de ação e qual a quan-
tidade de alunos?

Peça que expliquem como fazem os cálcu-
los para descobrir a quantidade de alunos.

Verifique se usam como auxílio o cálculo 
dos 10%.
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Depois proponha que, com os dados apre-
sentados no gráfico, façam os cálculos e com-
pletem a tabela com a quantidade de alunos de 
acordo com a preferência:

Observação/Intervenção
Proponha uma pesquisa na escola sobre a 

preferência de filmes e que apresentem os resul-
tados em uma tabela com os dados em forma de 
porcentagem. Diga que podem usar a calculado-
ra para verificar as porcentagens de alunos que 
indicaram o mesmo tipo de filme. 

AtIVIdAdE 28.4 
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A professora de Nara gosta de propor desafios a seus alunos para que resolvam do jeito que 
souberem. Faça você também parte desses desafios.

A. Ricardo ganhou no seu último aniversário 3 bermudas e 4 camisetas. Ajude-o a descobrir de 
quantas maneiras ele poderá usar essas roupas de modo que combine as peças sem repeti-las.

B.  Ricardo ganhou também 5 bonés: um verde, um azul, um preto, um amarelo e um vermelho. 
Agora veja as possíveis maneiras que ele poderá se vestir usando as bermudas, as camisetas 
e esses bonés.

C. Dona Sandra é proprietária de uma sorveteria.  Ela fabrica e serve sorvetes de vários sabores e 
com diversas coberturas. Para melhor atender seus clientes ela elaborou o seguinte quadro: 

Sabores Coberturas
morango chocolate
chocolate morango
creme caramelo
napolitano chantili
abacaxi merengue
framboesa hortelã

De quantas maneiras diferentes dona Sandra pode servir os sorvetes de um sabor combinando-
-os com uma das coberturas?
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Conversa inicial 
Inicie a conversa questionando os alunos 

sobre as preferências de roupas.

Faça perguntas como:
– Que tipo de roupas vocês gostam de usar no 
inverno? E no verão? 
– Quais cores vocês mais gostam?

Discuta com a turma as diferentes ideias. 
Faça outras perguntas como:

– Quem aqui costuma ir a uma sorveteria?
– Quais os sabores de sorvete vocês mais gostam?

registre as preferências dos alunos sobre 
os tipos e sabores dos sorvetes.

Diga que vão resolver alguns problemas so-
bre os assuntos discutidos. 

Problematização
Nos problemas 1 e 2 observe as estratégias 

que usarão para fazer as combinações, socialize 
as mais elaboradas como: esquemas, quadros, ar-
vores e até mesmo se observarão que podem usar 
a multiplicação 3 x 4 no problema 1, 3 x 4 x 5 no 
problema 2 e 6 x 6 no problema 3. 

Observação/Intervenção
Na problematização observe as estratégias 

que usarão para fazer as combinações, socialize 
as mais elaboradas como: esquema, tabela, ár-
vores, etc.
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Conversa inicial
Inicie uma conversa retomando as discus-

sões feitas na aula anterior, na qual fizeram com-
binações de sabores de sorvete e de coberturas. 

Diga que a professora de Vítor propôs que 
seus alunos formassem números de dois dígitos 
em que o algarismo das dezenas fosse 3 ou 5 e 
os das unidades 2, 4 e 6.

Pergunte que números podem ser forma-
dos combinando esses algarismos. Deixem que 
deem exemplos e escreva-os na lousa. Certa-
mente não aparecerão todas as combinações. 
Discuta a possibilidade de usar um quadro para 
encontrar todos os tipos de combinações.

Problematização
Divida a classe em grupos e explore o qua-

dro da atividade: 

Algarismo da unidade
Algarismo  
da dezena 2 4 6

3 32
5

Peça para escreverem no quadro os núme-
ros que formaram e foram escritos na lousa. De-
pois, desafie-os a completar o quadro.

Note se não apresentarão dificuldade ao 
realizarem a leitura do quadro, com relação às 
ordens dos algarismos (dezenas e unidades). 

Pergunte: que estratégias usaram para com -
ple tar o quadro? Quantos números puderam ser 
formados?

Desafie-os a fazer um novo quadro para re-
solver as outras questões propostas: Se o alga-
rismo das dezenas fossem 5, 4, 7 ou 6 e o das 
unidades pudessem ser escolhidos entre 3, 5, 8 
e 9, quantos números de dois dígitos poderiam 
ser formados? Por último, peça que escrevam os 
números formados.

Para essa questão serão formados 16 no-
vos números e perceba qual a estratégia que os 
alunos irão escolher para resolver, que poderá 
ser por meio de um novo quadro ou diagrama 
para escrever os novos números.

Passe ao problema b.

Discuta as possibilidades de organizar 20 for-
mas de pedir um lanche com um tipo de salgado e 
um suco que pode ser escolhido entre diferentes 
sabores. Desafie-os a apresentar uma solução de 
cardápio com essas características e peça que re-
gistrem as possibilidades no quadro da atividade. 

Deixe que resolvam o problema b da manei-
ra que acharem melhor, eles poderão apresentar 
5 opções para lanches e 4 para bebidas ou 4 
opções para lanches e 5 para bebidas.

Observação/Intervenção
Discuta com eles que, para determinar as 

quantidades possíveis de números com dois al-
garismos, que estratégias devem usar.

Verifique se percebem que basta multiplicar 
a quantidade de algarismos 5, 4, 7, 6 (4 algaris-
mos) por 3, 5, 8 e 9 (4 algarismos) que teremos 
4 x4 = 16 novos números com dois algarismos.

No problema b, se necessário, ajude-os a 
montar o quadro com os sabores de lanches e be-
bidas. Na correção socialize as ideias da turma des-
tacando as que apresentarem maior praticidade. 
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Agora resolva estes desafios:

1. Para compor escritas de números com dois dígitos, Vitor usa um quadro:

Algarismo da unidade

Algarismo da dezena 2 4 6

3 32

5

7

A. Termine de preencher o quadro.

B. Quantos números puderam ser formados?

C. Se os algarismos das dezenas pudessem ser 5, 4, 7 ou 6 e o das unidades pudessem ser 
escolhidos entre 3, 5, 8 e 9, quantos números de dois dígitos poderiam ser formados? 

D. Escreva os números formados.

2. Em uma lanchonete há 20 formas de pedir um lanche com um tipo de salgado e um suco que 
pode ser escolhido entre diferentes sabores. Apresente uma solução de cardápio com essas 
características e registre as possibilidades no quadro: 
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SEQuÊNCIa 29 

AtiVidAdE 29.1

Rodrigo adora futebol. Ele desenhou a camisa do seu time do coração,  
o  “São Miguel”.

Desenhe a camisa na malha quadriculada, mas use como medida o dobro da medida de cada 
lado dos quadradinhos da malha do desenho de Rodrigo.

O que mudou nesse novo desenho?
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Conversa inicial 
Inicie uma conversa questionando sobre as 

preferências de cada um ao realizarem um de-
senho.

Faça perguntas como:
– Quem aqui gosta de desenhar?
– Que tipo desenhos vocês gostam de fazer?
– Quais procedimentos vocês usam para copiar 
um desenho?

Na conversa inicial, explore as preferências 
das crianças com relação aos desenhos que 
costumam fazer e sobre as estratégias que usam 
para copiá-los.

Problematização
Diga que rodrigo desenhou, em malha qua-

driculada, a camisa do seu time do coração “São 
Miguel” e que vão analisar esse desenho.

Comente que cada parte da figura é repre-
sentada por quantidades de quadradinhos. 

Desafie os alunos a desenharem essa mes-
ma camisa na malha quadriculada usando o do-
bro da medida dos lados dos quadradinhos da 
malha original.

Discuta: 
– Que procedimentos vocês usaram para repro-
duzir o desenho da camisa?
– O que mudou nesse novo desenho?

SEquêNCIa 29

Expectativas de Aprendizagem:
• Ampliar e reduzir figuras planas pelo uso de malhas.
• Reconhecer e utilizar medidas como o metro quadrado e o centímetro quadrado.
• Resolver situações-problema que envolvam o cálculo de distâncias.
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Observação/Intervenção
Observe os procedimentos utilizados: se 

fazem a contagem dos quadradinhos da malha 
original e aumentam duplicando os quadradinhos 
da segunda malha, garantindo a mesma forma, 
se usam a régua, etc. 

Peça para contarem o número de quadrícu-
las que foram utilizadas para desenhar a camise-
ta e que, no caso das “mangas”, em cada uma, 
foram utilizadas duas metades de quadrículas, 
totalizando uma quadrícula completa para cada 
“manga” da camiseta.  Perceba se notaram que 
a figura ampliou, mas não perdeu a sua forma. 

AtIVIdAdE 29.2
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AtiVidAdE 29.2

Rodrigo desenhou um peixe em uma malha quadriculada. Reproduza o desenho nas outras 
duas malhas, respeitando o traçado do desenho original.

Malha 1:

Malha 2:

11535 miolo quinto ano aluno.indd   77 02/04/14   15:47

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMAI78

A. Como ficou o peixe na malha 1?

B. E na malha 2?

C. Como você explica por que isso aconteceu?
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Conversa inicial
Diga que vão dar continuidade ao trabalho 

com ampliação e redução de figuras com o uso 
da malha quadriculada. Proponha que analisem a 
atividade proposta. Pergunte se as malhas qua-
driculadas são iguais. Peça que descrevam as 
diferenças.  

Problematização
Desafie os alunos a observarem o peixe 

desenhado na malha quadriculada e que ten-
tem desenhá-lo na segunda e na terceira ma-
lha, respeitando o traçado do desenho original, 
para isso, use a mesma quantidade de quadra-
dinhos.
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Discuta: os novos peixes ficaram maiores 
ou menores que o primeiro? Você saberia expli-
car por quê? O que aconteceria com o desenho 
desse peixe se os lados dos quadradinhos fos-
sem ainda maiores? Como ficou o peixe na se-
gunda malha? E na terceira malha? Você saberia 
explicar por que isso aconteceu?

Observação/Intervenção
Verifique se os alunos contam quantos qua-

dradinhos há na malha original e nas outras ma-
lhas propostas. 

É esperado que os alunos percebam que o 
que determina o tamanho do desenho é o tama-
nho do lado do quadrado que compõe a malha. 
A razão entre as medidas de comprimento da 
nova figura e da figura original é a mesma que 
a razão entre o comprimento do lado do qua-
dradinho da nova malha e o lado do quadradi-
nho original. Se aumentarmos os quadradinhos 
da malha em apenas uma direção, como nesta 
atividade, por exemplo, só na largura (malha 2) 
ou só no comprimento (malha 3) a nova figura 
sairá deformada. 

AtIVIdAdE 29.3
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AtiVidAdE 29.3

Rodrigo estava assistindo ao jogo do “São Miguel”, quando ficou com uma dúvida: qual seria a 
metragem do campo de futebol do “São Miguel”? 

Ao término do jogo, ele foi conversar com seu tio Manuel que conhece bem o campo. O tio fez 
o desenho do campo e colocou as medidas.

90 m

45 m

Agora calcule e responda:

A. Para dar uma volta completa no campo, andando sobre as  linhas que o delimitam, quantos 
metros uma pessoa percorre?

B. Qual a área desse campo, em metros quadrados?

C. As medidas do gramado do Estádio do Maracanã são 105 metros por 68 metros. Qual seu 
perímetro? Qual sua área?
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Conversa inicial
Inicie uma conversa comentando que rodri-

go sempre vai com o seu pai assistir jogos de 
futebol do seu time do coração, o “São Miguel”. 
No último domingo, enquanto assistia ao jogo 

surgiu-lhe uma dúvida: Qual seria a metragem do 
campo de futebol do “São Miguel”? 

Pergunte quem sabe com qual é a forma 
geométrica um campo de futebol se parece? 
Qual seria a metragem de um campo de fute-
bol? Quanto é preciso ter de grama para cobrir 
um campo de futebol? Qual seria a largura e o 
comprimento de um campo de futebol? Quan-
tos metros um jogador andaria se desse a vol-
ta completa em torno do campo? E o perímetro 
desse campo quanto mede? Qual seria a área de 
um campo de futebol? 

registre na lousa as diferentes ideias que 
aparecerem e passe à leitura do texto.

Problematização
Leia o texto da atividade com eles e pro-

blematize a situação. Verifique se alguma das 
crianças estimou as medidas do campo de fu-
tebol próximas ao informado no texto e no de-
senho. 

Comente que a metragem oficial de um 
campo de futebol está determinada da seguin-
te forma: comprimento 90 m a 120 m e largura 
45 m a 90 m. Peça que observem o desenho do 
campo e pergunte: 
– Como você faria para calcular o perímetro des-
se campo?
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– Como você faria para calcular a área desse 
campo usando uma malha quadriculada?
– Qual a área desse campo?
– É possível calcular a área desse campo retan-
gular fazendo a multiplicação 90 por 45? Justifi-
que sua resposta.

Observação/Intervenção
Note se na questão 1 eles compreendem 

que, para calcular o perímetro, basta adicio-
nar as medidas da largura (duas vezes) e as 
do comprimento do campo (duas vezes). Ve-
rifique na segunda questão se percebem que, 
pelo fato de o campo ser retangular, é possível 
trabalhar em malha quadriculada e, se os lados 
medem 45 m e 90 m, então pode-se ter a ma-
lha quadriculada de 45 quadradinhos por 90 

quadradinhos. Na questão 3 observe se eles 
usam o procedimento multiplicativo e fazem 
45 m x 90 m, obtendo 4050 m². Para a ques-
tão 4 peça para que respondam se a pergunta 
é válida ou não e que justifiquem a resposta. 
Uma das possíveis respostas é sim, pois, em 
retângulos a área é calculada multiplicando-se 
dois lados não paralelos desse retângulo, uma 
vez que já foi feito um trabalho com a malha 
quadriculada.

Não esqueça de discutir as diferenças entre 
área e perímetro e  atentar para o fato do resulta-
do ter a unidade de área m² e de perímetro em m.

Depois dessa discussão, proponha o pro-
blema: as medidas do gramado do Estádio do 
Maracanã são 105 m por 68 m. Qual seu perí-
metro? Qual sua área?

AtIVIdAdE 29.4
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AtiVidAdE 29.4

1. Rodrigo e sua família moram em uma casa simples mas muito aconchegante. Veja a planta 
da casa e responda às questões a seguir:

cozinha

quarto banheiro

sala varanda

quarto

3 m

3 m

12 m

8 m

A. Qual a área total construída? 

B. Qual a área da cozinha? 

2. Agora, observe essas pequenas figuras retangulares desenhadas por Rodrigo: 

4 cm

3 cm
5 cm

3 cm

3 cm

2 cm
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Complete o quadro com o perímetro e a área de cada uma delas:

Perímetro Área

figura roxa 14 cm 12 cm2

figura verde

figura vermelha

 
É possível duas figuras terem o mesmo perímetro e áreas diferentes? 
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Conversa inicial
Inicie uma conversa perguntando aos alu-

nos como são as casas no bairro onde moram, 
se conhecem algum conjunto habitacional, se 
moram em apartamento, etc. 

Faça perguntas como:
– Alguém saberia explicar o que é preciso saber 
para calcular a área de uma sala, por exemplo?
– Além de material como tijolos, cimento, reves-
timentos, fiação elétrica e encanamento, o que 
mais é preciso para se construir uma casa?

registre as diferentes ideias que aparecerem.

Problematização
Comente sobre a casa de rodrigo e desa-

fie-os a calcular a área dessa casa. 
Faça algumas questões como:

– Quantos cômodos tem essa casa? Quais?
– A varanda conta como área construída? Jus-
tifique.
– Você seria capaz de calcular a área do terreno 
ocupada por essa casa? 
– Agora tente calcular somente a área da cozi-
nha dessa casa. 

Discuta com a turma que varanda e gara-
gem são consideradas áreas construídas, pois 
possuem um piso e uma cobertura. Na proble-
matização, veja se conseguem calcular usando 
os procedimentos de configuração retangular já 
desenvolvido em outras atividades. Poderão apa-

recer estratégias como: 3 x 8 = 24 e 3 x 12 = 36,  
assim, 24 + 36 = 60 m² ou 6 x 8 = 48 e 3 x 4 = 
12, assim 48 + 12 = 60 m². Socialize todas as 
estratégias que surgirem.

Na questão 4 observe se perceberam que, 
para calcular a área da cozinha, basta subtrair 
8m de 12m e depois multiplicar o resultado obti-
do por 3m, ( 12 – 8 = 4 x 3 = 12 m²).

retome a discussão sobre perímetro e área 
e passe à segunda parte da atividade.   Faça per-
guntas como:
– Como podemos calcular a área de figuras re-
tangulares?
– Como podemos calcular o perímetro de figu-
ras retangulares? 

É esperado que os alunos já saibam que 
para calcular a área de uma figura retangular 
basta multiplicar a medida de seus lados e para 
o perímetro faz-se necessário somar as medidas 
dos lados dessas figuras. Perceba se ao calcular 
a área, neste caso, o resultado será em cm², uma 
vez que as medidas estão em cm.

Observação/Intervenção
Você pode propor que as crianças meçam 

a largura e o comprimento de seu quarto, façam 
o desenho e calculem sua área e seu perímetro. 
Faça uma exposição com esses desenhos e os 
cálculos apresentados.
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AtIVIdAdE 29.5
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AtiVidAdE 29.5

1. Em uma escola será construída uma sala teatral para apresentações. No espaço em que a 
sala será construída caberão 15 filas de poltronas. Sabendo que esta sala terá que comportar 
495 pessoas, quantas poltronas devem ter em cada fila?

A. 30

B. 31

C. 32

D. 33

2. Ao comprar uma TV que custava R$ 1.500,00 obtive um desconto de 25%. Quanto acabei 
pagando pela TV? 

A. 150

B. 375

C. 1350

D. 1125

3. Observe as figuras abaixo, a figura 2 é uma ampliação da figura 1.  

Figura 1 Figura 2
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Leia as afirmações a seguir e indique a alternativa correta:

A. A área da figura 1 é igual à da figura 2.

B. A área da figura 1 é metade da figura 2.

C. A área da figura 2 é o dobro da figura 1.

D. A área da figura 2 é o quádruplo da figura 1.

4. Antônio está construindo uma casa em sua chácara e quer saber quantos m2 precisa comprar 
de piso para cobrir toda a superfície da casa. Observe a planta abaixo para responder:

1m4m

8m

3m

3m

2m
3m

3m
2m

5m
2m

banheiro

quarto

co
rr

ed
or

sala

cozinha

varanda

área de
serviço

A. 70 m2

B. 80 m2

C. 90 m2

D. 100 m2
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5. A padaria “Belo Pão” é muito famosa, pois, para o lanche os fregueses podem escolher entre 
3 tipos de pão: pão de forma, pão francês ou pão italiano, com  4 opções de recheio: salame, 
queijo, presunto ou mortadela; tem ainda 4 opções para o suco: laranja, abacaxi, uva e caju. De 
quantas maneiras diferentes os fregueses podem escolher seu lanche selecionando um pão, 
um recheio e um suco?

A. 11

B. 12

C. 48

D. 64
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Conversa inicial
Comente com as crianças que elas resol-

verão algumas questões em que é apresentada 
uma situação para ser resolvida e quatro alterna-
tivas, sendo que somente uma delas apresenta a 
resposta correta. Elas devem realizar cada uma 
das questões e assinalar a alternativa que consi-
derarem que é a resposta ao problema.

Problematização
São propostas cinco situações para avaliar 

conhecimentos das crianças sobre expectativas 
de aprendizagem desta ThA.

As atividades têm o objetivo também de que 
você analise os acertos e os erros que possam 
ser cometidos pelas crianças para propiciar uma 
discussão e um diálogo em torno da produção 
do conhecimento matemático.

Observe se os “erros” cometidos pelas 
crianças são equívocos de informação, incor-
reções na interpretação do vocabulário dos 



QUINTo aNo – MATErIAL DO PrOFESSOr – VOLUME 2 87

enunciados ou mesmo falhas acontecidas em 
cálculos, o que permitirá a você ter dados para 
intervenções mais individualizadas.

Em uma questão de múltipla escolha, deve 
haver apenas uma resposta correta para o pro-
blema proposto no enunciado e as demais alter-
nativas, que também são chamadas de distrato-
res, devem ser respostas incorretas.

Observação/Intervenção 
Observe e comente com as crianças que 

um item de múltipla escolha é composto de 
um enunciado, o qual propõe uma situação-
-problema e alternativas de respostas ao que 
é proposto resolver. Saliente que apenas uma 

delas é a resposta correta e as demais são in-
corretas.

Proponha que as crianças resolvam a primei-
ra questão. Para isso, faça a leitura compartilhada 
do enunciado e comente que elas, após a resolu-
ção, devem assinalar a alternativa que consideram 
ser a correta dentre as quatro alternativas ofereci-
das. Socialize os comentários e a solução. Utilize 
o mesmo procedimento para as demais questões.

Encerrada essa etapa dos estudos pelas 
crianças, retome as expectativas de aprendiza-
gem propostas para serem alcançadas, faça um 
balanço das aprendizagens que realmente ocor-
reram e identifique o que ainda precisa ser reto-
mado ou aprofundado. 
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Oitava Trajetória Hipotética de Aprendizagem 
unidade 8

Reflexões sobre hipóteses de aprendizagem das crianças

Como estamos concluindo todas as séries 
de ThA que nos propusemos no início de 2012, 
elaboramos a última delas seguindo as mesmas 
ideias que alicerçam nossa discussão sobre a 
Trajetória hipotética da Aprendizagem, formula-
da por Martin Simon (1995). 

retomando o documento introdutório do 
EMAI, é preciso planejar trajetórias – caminhos, 
percursos – que imaginamos serem interessan-
tes e potentes para que os alunos de uma turma 
consigam atingir as expectativas de aprendiza-
gem que estão previstas para um determinado 
período da escolaridade. São hipotéticas porque 
na sua realização em sala de aula são sempre 
sujeitas a ajustes e redirecionamentos.

Esperamos que ao longo do proces-
so de construção das ThA, a parceria de tra-
balho estabelecida com os envolvidos tenha 
sido fortalecida nas ATPC. O início da atuação 
dos grupos Colaborativos, com Professores  
Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos (Anos 
Iniciais e Especialistas em Matemática dos Anos 
Finais do EF), Professores Coordenadores e, 
principalmente, os Professores que atuam dire-
tamente com os alunos dos Anos Iniciais do En-
sino Fundamental estão contribuindo com seus 
saberes, favorecendo o crescimento do grupo.

Esperamos ainda que nós professores 
avancemos no sentido de passarmos da etapa 
de meros reprodutores de atividades à outra em 
que, a partir das discussões nos grupos colabo-
rativos, façamos aproximações e adaptações das 
atividades a serem propostas ao nosso grupo 
específico de aluno.

Na Sequência 30, trazemos a proposta de 
trabalho que deverá evoluir, possibilitando ao 
aluno maior segurança na formulação de situa-
ções-problema, compreendendo os diferentes 
significados do campo aditivo e multiplicativo 
envolvendo números naturais. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática1 (1997) 
ponderam que no desenvolvimento das aulas de 
Matemática: 

A prática mais frequente consiste em ensinar 
um conceito, procedimento ou técnica e depois 
apresentar um problema para avaliar se os alunos 
são capazes de empregar o que lhes foi ensina-
do. Para a grande maioria dos alunos, resolver um 
problema significa fazer cálculos com os núme-
ros do enunciado ou aplicar algo que aprenderam 
nas aulas. Desse modo, o que o professor explo-
ra na atividade matemática não é mais a ativida-
de, ela mesma, mas seus resultados, definições, 
técnicas e demonstrações. Consequentemente, 
o saber matemático não se apresenta ao aluno 
como um sistema de conceitos, que lhe permite 
resolver um conjunto de problemas, mas como 
um interminável discurso simbólico, abstrato e in-
compreensível. (brASIL, 1997, p. 33)

No entanto, sabemos atualmente que um 
problema matemático é uma situação em que de-
manda a realização de uma sequência de ações 
ou operações para a obtenção de seus resulta-
dos e que a sua solução não esteja disponível no 
seu primeiro contato.  

Importante também que os alunos percebam 
que com os mesmos dados podem ser formula-
dos problemas diferentes, isto é, com perguntas 
diferentes, com operações diferentes, apesar de 
terem partido do mesmo dado numérico.  

Para as propostas de atividades que colo-
cam os alunos em situação de resolução de pro-
blemas envolvendo porcentagem no contexto 

1  BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâme-
tros curriculares nacionais : matemática / Secretaria de Edu-
cação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997.



QUINTo aNo – MATErIAL DO PrOFESSOr – VOLUME 2 89

diário, promovemos um diálogo entre dois eixos 
da matemática: números racionais e tratamento 
da informação, pois as atividades apresentam 
gráficos e tabelas em que os alunos deverão ler 
gráficos e completar tabelas com representa-
ções fracionárias, decimais  ou da maneira for-
mal em que aparece o símbolo de porcentagem 
(%). Espera-se para o final da primeira etapa do 
Ensino Fundamental que os alunos compreen-
dam como funcionam as compras no comércio.  
Precisam perceber se em uma negociação de 
compra e venda existe diferença ou vantagens 
entre as vendas à vista e a prazo, que a com-
pra à vista significa um pagamento total do valor 
em uma única parcela e a prazo o pagamento 
é estipulado em duas ou mais parcelas. Discu-
ta também que para saber se é mais vantajosa 
uma ou outra forma dependerá da porcentagem 
de desconto oferecida e as taxas de juros do 
mercado.  

Quanto ao eixo grandezas e medidas, é sa-
bido que seu uso social é intenso, recomenda-
mos um novo levantamento dos conhecimentos 
prévios, em que utilizamos diferentes grandezas 
e seus instrumentos específicos de medidas. Os 
alunos já conhecem as quantidades de medidas 
de uma receita culinária e outras escritas das 
unidades de medidas de: comprimento, massa, 
capacidade, superfície e de tempo. retomamos 
aqui algumas atividades semelhantes às propos-
tas na ThA2, pois entendemos que esse é o mo-
mento para avaliarmos o que é necessário ser re-
forçado, na tentativa de amenizarmos as lacunas 
de aprendizagens que ainda persistem.

Como podemos observar, o trabalho com 
construções de figuras simétricas está contem-
plado em todos os anos da primeira etapa do 
Ensino Fundamental de maneira gradual. As ati-
vidades que propõem ampliação e redução de 
figuras planas contribuem para a compreensão 
das ideias de proporcionalidade e semelhança. 
Ao reproduzir uma figura em malha quadriculada 
que mantém a proporcionalidade em suas me-
didas (lados dos quadrados), pode-se perceber 
que a nova figura é idêntica à primeira, menor 
ou maior, dependendo das dimensões das qua-
drículas das malhas. As medidas dos lados da 

nova figura são dobrados, triplicados, reduzidos 
à metade, por exemplo, e as medidas dos seus 
ângulos são mantidas. 

Nós, professores, ao trabalharmos com am-
pliação e redução de figuras, isto é, simetria, de-
vemos ter ciência que: 

–  o tamanho do lado do quadrado que com-
põe a malha é que faz com que a figura 
aumente, diminua ou fique do mesmo ta-
manho;

–  a razão entre as medidas de comprimento 
da nova figura em relação à original é a 
mesma que a razão entre o comprimento 
do lado do quadradinho da nova malha e 
o lado do quadradinho original;

–  se aumentarmos o quadradinho da malha 
em apenas uma direção, por exemplo, só 
na largura a nova figura ficará deformada. 

Avançamos um pouco mais na discussão 
sobre simetria, explorando o conceito de eixo 
de simetria, no caso, simetria axial. A simetria 
em relação a uma reta é também chamada de 
simetria axial (ou reflexão em torno de uma reta). 
De forma geral, no dia a dia, dizemos que uma 
figura é simétrica se podemos encontrar uma li-
nha imaginária e se, ao colocarmos um espelho 
sobre essa linha, reproduzirmos a figura dada por 
meio do reflexo e da metade da figura. Observe 
os exemplos: 

A reta apresentada não é um eixo de simetria. A 
linha pontilhada divide a figura ao meio. No entanto, 
se for feita uma dobra pela linha pontilhada, não 
haverá sobreposição de uma metade da figura 
sobre a outra metade. 
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Se for feita uma dobra pela linha que está no centro 
da figura, haverá sobreposição de uma metade da 
figura sobre a outra metade. 

Nos currículos de Matemática de diferentes 
países, nos últimos tempos, apareceu a reco-
mendação de se trabalhar as primeiras aproxima-
ções das crianças dos anos iniciais com noções 
de estatística, combinatória e probabilidade.

Quanto à Probabilidade, os PCN/97 des-
tacam que sua abordagem pode promover a 
compreensão de grande parte dos acontecimen-
tos do cotidiano que são de natureza aleatória, 
possibilitando a identificação de resultados pos-
síveis desses acontecimentos. Nos PCN ressal-
ta-se que o acaso e a incerteza se manifestam 
intuitivamente, portanto, cabe à escola propor 
situações em que as crianças possam realizar 
experimentos e fazer observações dos eventos.

Procedimentos importantes para o professor:
•  Analise as propostas de atividades sugeri-

das nas sequências e planeje seu desen-
volvimento na rotina semanal.

•  Analise as propostas do livro didático es-
colhido e de outros materiais que você uti-
liza para consulta. Prepare e selecione as 
atividades que complementem seu traba-
lho com os alunos.

•  Faça algumas atividades coletivamente, 
outras em duplas ou em grupos de quatro 
crianças, mas não deixe de trabalhar ativi-
dades individuais em que você possa ob-
servar atentamente cada criança.

•  Elabore lições simples e interessantes 
para casa.

Expectativas de aprendizagem que se pretende alcançar:

Números e 
Operações

Números 
Naturais

1 –  Formular situações-problema, compreendendo os diferentes 
significados do campo aditivo e multiplicativo envolvendo 
números naturais.

Números 
Racionais

1 –  Resolver problemas envolvendo o uso da porcentagem no 
contexto diário, como 10%, 20%, 50%, 25%.

Espaço e 
Forma

1 – Construir figuras simétricas a uma figura dada.
2 – Identificar eixos de simetria num polígono.
3 –  Identificar quadriláteros observando as relações entre seus lados (paralelos, 

congruentes e perpendiculares).
4 –  Identificar semelhanças e diferenças entre polígonos, usando como critérios os 

eixos de simetria.

Grandezas e 
Medidas 1 – Avaliar a adequação do resultado de uma medição.

Tratamento 
da 

Informação
1 – Explorar ideia de probabilidade em situações-problema simples.



Plano de 
atividades
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AtIVIdAdE 30.1

Conversa inicial 
Inicie uma conversa promovendo uma dis-

cussão com a turma sobre como eles fazem para 
resolver um problema de Matemática.

Faça perguntas como:
– Todo problema tem solução?
– Como vocês costumam resolver um problema 
em Matemática?
– O que é preciso saber para resolver um pro-
blema desse tipo?

Na conversa inicial deixe que os alunos ex-
ponham seus saberes e estratégias pessoais so-
bre a resolução de problemas, como eles fazem a 
leitura e compreensão dos dados apresentados 
e se o problema apresenta uma pergunta ou não. 
Comente também que nem sempre temos uma 
solução imediata para um problema, pois depen-
dendo do problema nem sempre é possível a sua 
solução com apenas uma operação, mas que em 
Matemática sempre procuramos uma maneira de 
solucioná-los.

Peça que leiam o diálogo entre as duas 
crianças proposto no Material do Aluno. 

Problematização
Discuta as respostas das crianças em fun-

ção da leitura realizada. 
Organize-os em duplas e note como irão 

proceder para encontrar a resposta dos proble-
mas e que comentários fazem. Socialize as res-
postas e os comentários. 

Observação/Intervenção
Importante também explorar outras situa-

ções-problema para discutir esse procedimento 
para que os alunos possam construir conceitos, 
argumentar com seus pares e, assim, ampliar o 
conhecimento matemático numa proposta de 
trabalho com a abordagem metodológica: reso-
lução de problemas.
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SEQuÊNCIa 30

AtiVidAdE 30.1

André e Lia estão no 5º ano A. Eles e toda a sua turma adoram resolver 
problemas que dona Clara propõe. André e Lia estão conversando. 
Observe:

André, você costuma 
resolver problemas de 
algum modo especial?

Olha, Lia, primeiro eu 
procuro entender bem o que 
está acontecendo...o que se 
sabe e o que se quer saber...

Ah, André, eu também faço 
isso e depois de achar uma 
resposta vejo se ela faz 
sentido...  

Ouvindo a conversa das crianças, dona Clara pediu que procurassem resolver os seguintes 
problemas e depois fizessem comentários sobre eles. Faça isso você também:

A. Adélia foi ao mercado e comprou dois 
quilos de arroz por R$ 3,88 o quilo. 
Quanto ela pagou?

B. Dona Rosa comprou um quilo de feijão 
por R$ 1,80, um quilo de batata por  
R$ 1,90 e dois litros de refrigerante por 
R$ 4,20. Quanto ela pagou por 1 litro de 
refrigerante?  

Comentários: 
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SEquêNCIa 30

Expectativas de Aprendizagem:
•  Formular situações-problema, compreendendo os diferentes significados do campo aditivo 

e multiplicativo envolvendo números naturais.
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AtIVIdAdE 30.2
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AtiVidAdE 30.2

Você gosta de resolver problemas?

1. Leia os enunciados abaixo e, em seguida, complete os espaços com números de modo que 
eles façam sentido.

A. Rosana tem  R$  e ganhou da 
sua tia R$  . Ela quer comprar 
uma boneca que custa R$  . Para 
isso ela ainda deve conseguir R$ 25,00.

B. Laura comprou  pacotes de 
bala por R$ 3,00 cada um. Ela deu  
R$ 15,00 para pagar a compra e recebeu 
R$  de troco.   

2. Para cada situação-problema abaixo formule uma pergunta que possa ser respondida por 
meio de uma adição ou subtração. Depois, resolva o problema respondendo à pergunta que 
você formulou.

A. Dona Mirta foi ao supermercado com  
certa quantia de dinheiro. Gastou  
R$ 105,00 e, ao chegar em casa, viu 
que ainda tinha R$ 85,00 na carteira. 

B. Dona Irene gastou com as compras no 
mês de setembro R$ 680,00 e no mês de 
outubro R$ 850,00. 
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Conversa inicial
Inicie uma conversa com a turma sobre o fato 

de que apenas saber fazer cálculos não ajuda a 
resolver problemas. É preciso também, ler e com-
preender bem cada situação para solucioná-la de 
forma adequada. Para isso é preciso ter claro o 
que a pergunta está solicitando, de modo a sele-
cionar os dados necessários e escolher, então, a 
operação mais conveniente para resolvê-lo. Diga 
que um problema precisa fazer sentido, pois os 
números que fazem parte do texto devem possibi-
litar a resolução do mesmo. Pergunte quem gosta 
de resolver problemas e proponha que resolvam 
os apresentados no livro do aluno. 

Problematização
Organize a sala em grupos para que pos-

sam discutir. Na primeira parte da atividade, peça 
que leiam a comanda da atividade e completem 
os espaços com números de modo que eles fa-
çam sentido para o problema.

Depois peça que resolvam o problema de 
acordo com os números que colocaram e verifi-
quem se isso faz sentido. Socialize os enuncia-
dos dos problemas, discutindo se os números 
colocados fazem sentido para aquela situação. 
Por último, faça a correção. 

Na segunda parte da atividade, devem colo-
car uma pergunta para que o problema seja re-
solvido por adição ou subtração.

Diga que deverão analisar os enunciados 
e observar que estão incompletos, pois faltam 
as perguntas. Assim, eles deverão elaborar uma 
pergunta de maneira que o problema possa ser 
resolvido.

No problema 1 poderão aparecer perguntas 
como: Quantos reais tinha dona Mirta na cartei-
ra antes das compras? Qual a diferença entre o 
dinheiro que ela tinha antes e depois das com-
pras?

Para o problema 2 poderão aparecer per-
guntas como: Quanto ela gastou nos dois me-
ses? Quanto dona Irene gastou a mais no mês 
de outubro?  

Esse é um tipo de atividade aberta, poden-
do aparecer diferentes perguntas e, dependendo 
das perguntas, diferentes procedimentos de re-
solução e respostas também diversificadas. 

Observação/Intervenção
No problema de rosana, a soma do dinhei-

ro que ela tem com o que ganhou de sua tia, mais 
25 reais, deve ser o preço da boneca. Então, 
embora as crianças possam ter completado os 
dois primeiros espaços com números aleatórios, 
o terceiro espaço deve ser o resultado da adição 
dos dois primeiros números colocados mais 25, 
senão os números colocados não fazem sentido 
no problema.

No problema de Laura, para que os núme-
ros façam sentido, o resultado da multiplicação 
da quantidade de pacotes de bala (número que 
será colocado pelos alunos) deve ser menor que 
5, pois ela pagou com 15 reais e obteve troco. 
Os números só fazem sentido no problema se a 
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quantidade de pacotes de bala for 1, 2, 3 ou 4 e 
o troco for o resultado da subtração de 15 pelo 
valor das balas, ou seja, 2 pacotes de bala cus-
tam 6 reais, então, o troco será 9 reais. 

Nos problemas em que é preciso formular 
uma pergunta, deve ficar claro que a pergunta 
deve ser compatível com o enunciado do proble-
ma e que seja de possível solução. 

AtIVIdAdE 30.3

Conversa inicial
Inicie a aula dando continuidade à discus-

são proposta na aula anterior sobre a importân-
cia da compreensão necessária para resolução 
de problemas. Proponha que completem mais 
algumas situações-problema.

Problematização
Divida a classe em duplas. Diga que para 

cada problema devem formular uma pergunta 
que possa ser respondida por meio de uma 
multiplicação ou divisão. Depois peça que re-
solvam o problema respondendo a pergunta 
formulada, troque com o outro aluno da dupla 
para comparar e discutir sobre os seus resul-
tados.

Observação/Intervenção
No problema 1 poderão aparecer perguntas 

como:
– Quanto custou cada miniatura de carro? 
Quanto precisaria ter para comprar o triplo des-
sas miniaturas?

No problema 2:
– Quantas cadeiras há nesse auditório?
– Um outro auditório tem capacidade para o do-
bro de pessoas, como poderá ser organizado e 
qual a sua capacidade total?

No problema 3:
– De quantas maneiras diferentes Márcia poderá 
se vestir?
– De quantas maneiras diferentes ela pode com-
binar essas roupas?

No problema 4:
– Quantas etiquetas colocou em cada envelope?

– Sobraram etiquetas fora dos envelopes? 
Quantas?

Esse é um tipo de atividade aberta poden-
do aparecer diferentes perguntas. Mas é preciso 
ficar claro que a pergunta deve ser compatível 
com o enunciado do problema e que seja possí-
vel de ser resolvido. 

Atenção
Na próxima aula serão usadas calculadoras.
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AtiVidAdE 30.3

Para cada problema abaixo formule uma pergunta que possa ser respondida por meio de 
uma multiplicação ou divisão. Depois, resolva o problema respondendo à pergunta que você 
formulou. Troque sua resolução com outro colega para comparar e discutir sobre os resultados.

resolução

A. Lúcio comprou 15 miniaturas de carros e gastou R$ 75,00.

B. Num auditório, as cadeiras estão organizadas em 15 fileiras e 11 colunas.

C. Márcia tem 8 saias e 5 blusas.

D. Paulo colocou 108 etiquetas em envelopes com uma dúzia em cada um. 
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AtIVIdAdE 30.4

QUINTo aNo – MATERIAL DO ALUNO – VOLUME 2 89

AtiVidAdE 30.4

Podemos usar a calculadora para fazer descobertas. Utilize uma calculadora 
para realizar os cálculos indicados em cada quadro:

Quadro 1

12 ÷ 10 O que você descobriu ao realizar essas divisões de um 
número por 10?45 ÷ 10

96 ÷ 10

125 ÷ 10

354 ÷ 10

3546 ÷ 10

Quadro 2

10 ÷ 100 O que você descobriu ao realizar essas divisões de um 
número por 100?40 ÷ 100

90 ÷ 100

125 ÷ 100

1215 ÷ 100

54426 ÷ 100

Quadro 3

10 ÷ 1000 O que você descobriu ao realizar essas divisões de um 
número por 1000?50 ÷ 1000

95 ÷ 1000

 124 ÷ 1000

1215 ÷ 1000

32546 ÷ 1000

Sem usar a calculadora, indique a resposta de:

A.  37 ÷ 10  = 

B.  37 ÷ 100  = 

C.  37 ÷ 1000 = 
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Conversa inicial
Organize os alunos em dupla e diga que hoje 

irão resolver as operações do quadro do Material 
do Aluno e responder à questão proposta. Eles 
poderão usar a calculadora para fazer o cálculo 
e anotar o resultado no espaço a ele reservado. 

Pergunte se já usaram calculadora, se per-
ceberam que o resultado de uma divisão de dois 
números naturais pode ser um número racional.

Problematização
Proponha cada parte da atividade por vez. 

Dê um tempo para as duplas resolverem a primei-
ra parte da atividade e desafie-os a responder: o 
que descobriram nas divisões por 10? Verifique 
se respondem que o quociente tem os mesmos 
algarismos do dividendo, porém, com uma vírgu-
la e com um algarismo após a vírgula, ou seja, na 
socialização dos resultados é importante que os 
alunos percebam que ao dividir um número por 
10 é o mesmo que colocar uma vírgula antes do 
último algarismo do número.

Proponha a segunda parte da atividade. Dê 
um tempo para as duplas resolverem e desafie-os 
a responder: o que descobriram nas divisões por 
100. Verifique se respondem que o quociente tem 
os mesmos algarismos do dividendo, porém, com 
uma vírgula e com dois algarismos após a vírgula. 
Ou seja, na socialização dos resultados, é impor-
tante que os alunos percebam que ao dividir um 
número por 100 é o mesmo que colocar uma vír-
gula antes dos dois últimos algarismos do número.

Na terceira parte da atividade, dividir um 
número por 1000 é o mesmo que colocar uma 
vírgula antes dos três últimos algarismos do nú-
mero. 

Observação/Intervenção
Atividades semelhantes a essa possibilitam 

que os alunos observem regularidades e façam 
generalizações. Assim, eles poderão validar ou 
não os cálculos acima com o uso da calculadora. 
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AtIVIdAdE 30.5

Conversa inicial 
Comente que Paulo precisa calcular o re-

sultado de várias divisões. Diga que algumas ele 
consegue fazer mentalmente e que ele já as co-
loriu de amarelo. 

Para outras ele precisa usar papel e lápis e 
já fez uma delas. 

Problematização:
Divida a classe em grupos e desafie-os a 

resolver as divisões que faltam. Depois peça que 
confiram os resultados no grupo comparando os 
seus e dos colegas. Peça que anotem quantos 
resultados cada um acertou e quantos cada um 
cometeu erros. 

Socialize os erros mais frequentes e discu-
ta-os com a turma. 

Observação/Intervenção
Confira a quantidade de acertos dos alunos 

e retome as divisões em que há erros mais fre-
quentes. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMAI90

AtiVidAdE 30.5

Paulo precisa calcular o resultado de várias divisões. Algumas ele consegue fazer mentalmente. 
Ele já as coloriu de amarelo. Para as outras ele precisa usar papel e lápis. Paulo Já fez uma delas. 

120 ÷ 12= 225 ÷ 15= 483 ÷ 21=

630 ÷ 18= 400 ÷ 16= 756 ÷ 21=

1152 ÷ 32= 2250 ÷ 45= 3050 ÷ 61=

4482 ÷ 54= 4100 ÷ 41= 48000 ÷ 48 =

6 3 0 1 8
- 5 4 0 3 0

9 0 + 5
- 9 0 3 5

0 0

Complete a tarefa de Paulo. Confira os resultados comparando com os do seu colega. Quantos 
resultados você acertou?
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AtIVIdAdE 31.1

Conversa inicial 
Inicie uma conversa comentando com a tur-

ma sobre as preferências musicais. 
Faça perguntas como:

– Qual é gênero musical de sua preferência?
– Das músicas que você ouve atualmente qual 
você mais gosta?
– Qual a música do momento, que mais tem to-
cado no rádio?
– No rádio toca mais música nacional ou inter-
nacional?

Na conversa inicial explore o gosto musi-
cal da turma, faça uma lista na lousa com essas 
preferências discutindo esses gêneros, aproveite 
para discutir sobre a forte influência e execução 
das musicas internacionais no nosso país. Esse 
é um bom momento para você perceber quais as 
preferências musicais da turma.  

Problematização
Comente que numa pesquisa feita na escola 

pelos alunos do 5o ano b, foi analisada as prefe-
rências musicais dos alunos. Peça que analisem 
os dados em porcentagem dessa pesquisa no 
Material do Aluno. Desafie-os a contemplarem os 
dados que estão faltando.

Socialize as respostas e depois desafie-os 
a resolver a segunda questão.

Verifique se na questão 2, para encontrar 
o número de alunos que preferem rap, utilizarão 
cálculos como: 0,50 x 200 = 100, ou se  apoiam 
em outras estratégias.

Observação/Intervenção
Faça uma discussão para que percebam 

que os valores representados por porcentagem, 
frações ou decimais são partes iguais de um 
mesmo inteiro.
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SEQuÊNCIa 31

AtiVidAdE 31.1

Você gosta de música? Qual é o gênero musical de sua preferência? Das 
músicas que você ouve atualmente, de qual você mais gosta?

Em uma pesquisa feita na escola pelos alunos do 5º ano B foi analisada 
a preferência sobre as preferências musicais dos alunos. No gráfico a 
seguir estão os dados em porcentagem dessa pesquisa:

Preferência de gêneros musicais

pagode
5%

sertanejo
15%

funk
20%

rock
10%

rap
50%

Fonte: 5º ano B

Considerando esse gráfico, complete os dados que estão faltando na tabela abaixo:

Preferência de gêneros musicais

Gênero 
musical

Usando 
porcentagem

Usando a representação 
fracionária

Usando a 
representação decimal

rock 10% 10/100 0,10

sertanejo 15% 15/100

funk 20%

rap 50% 0,50

pagode 5% 5/100

Fonte: 5º ano B

Se a pesquisa foi realizada com 200 alunos, quantos gostam de rap?
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SEquêNCIa 31

Expectativas de Aprendizagem:
•  Resolver problemas envolvendo o uso da porcentagem no contexto diário, como  

10%, 20%, 25%, 50%.  
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AtIVIdAdE 31.2

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMAI92

AtiVidAdE 31.2

1. Na cidade onde mora Simone foi feita uma pesquisa com 1000 pessoas sobre o trabalho do 
prefeito anterior. Na tabela abaixo estão os resultados dessa pesquisa:

GEStÃO dO PREFEitO ANtERiOR

Grau de satisfação Porcentagem de entrevistados

ótimo 15%

bom

regular 50%

ruim 10%

Fonte: População da cidade de Orquídea Azul

2. Note que nessa tabela está faltando a porcentagem referente aos entrevistados que 
responderam bom. Você saberia dizer qual é esse valor? Justifique o que você fez para encontrar 
esse valor:

3. Calcule em quantidade o grau de satisfação dos eleitores entrevistados:

ótimo:    pessoas

bom:     pessoas

regular:    pessoas 

ruim:    pessoas
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Conversa inicial
Inicie uma conversa comentando com a tur-

ma sobre as eleições que acontecem na cidade 
para prefeito e vereadores.

Faça perguntas como:
– Como são as campanhas para as eleições na 
nossa cidade?
– Como são realizadas a votações?
– Quem pode votar?

Para a conversa inicial, deixe que os alunos 
exponham as ideias sobre as eleições na cidade. 
Discuta com eles como são realizadas as elei-

ções, quem pode votar, como é feita a votação, 
urna eletrônica, etc.

Problematização
Comente que na cidade onde mora Simone 

foi feita uma pesquisa com 1000 pessoas sobre 
a satisfação do trabalho de gestão do prefeito 
anterior. 

Desafie-os para analisar a tabela com os re-
sultados dessa pesquisa:

Verifique se percebem que nessa tabela 
está faltando a porcentagem referente aos entre-
vistados que responderam bom. 

Desafie-os a responder a questão: Você sa-
beria dizer qual é esse valor? 

Peça que justifiquem como fazer para en-
contrar esse valor.

Note se perceberam que para completar a 
tabela terão de encontrar o valor que falta para 
100%, ou seja, 25%.  

Por último, peça que calculem em quanti-
dade o grau de satisfação dos eleitores entre-
vistados e completem os espaços do Material 
do Aluno. 

Circule pela sala para notar se os alunos lo-
calizarão as quantidades de pessoas como, por 
exemplo: 15% correspondente a ótimo e se utili-
zarão cálculos como: 0,15 x 1000 = 150 pesso-
as para encontrar a quantidade de pessoas que 
responderam ótimo.

Observação/Intervenção
Proponha que façam uma pesquisa na es-

cola para obter o grau de satisfação da gestão 
do prefeito da cidade.
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AtIVIdAdE 31.3

Conversa inicial
Inicie uma conversa comentando sobre os 

descontos promocionais que as lojas costumam 
oferecer.

Faça perguntas como:

– Como você fica sabendo quando um produto 
está em promoção?
– Você já comprou algum produto que estivesse 
em promoção? Qual?
– Em que época do ano as lojas costumam fazer 
promoção? 

Na conversa inicial discuta com os alunos 
sobre as promoções que as lojas costumam ofe-
recer nos finais de estação climática e em épo-
cas com datas especiais.

Problematização
Comente que a loja Maria bonita está com 

promoção de roupas e calçados. Peça que ob-
servem o desconto de cada mercadoria e em 
seguida calcule o novo preço com a promoção 
para cada peça.

Na realização da atividade, note como os 
alunos procedem para calcular a diferença entre 
o preço “normal” de cada peça e o novo preço 
da promoção. Na correção, faça a socialização 
das estratégias de cálculos utilizados para en-
contrarem os valores de cada produto após o 
desconto.

Observação/Intervenção
Peça que façam uma pesquisa em lojas da 

cidade para verificar quais são os produtos em 
promoção, as porcentagens de descontos e os 
preços com descontos. Depois, peça para que 
façam um cartaz com essas informações. Faça 
uma exposição com esses cartazes.
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AtiVidAdE 31.3

A loja Maria Bonita está com promoção de roupas e calçados. Observe o desconto de cada 
mercadoria e em seguida calcule o novo preço com a promoção para cada peça.

casaco

R$ 150,00 com 10%

blusa

R$ 45,00 com 20%

tênis

R$ 90,00 com 10%

preço com desconto

R$ 

preço com desconto

R$ 

preço com desconto

R$ 

vestido

R$ 80,00 com 20%

calça jeans

R$ 70,00 com 5%

bermuda

R$ 30,00 com 50%

preço com desconto

R$ 

preço com desconto

R$ 

preço com desconto

R$ 
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Conversa inicial
Inicie uma conversa perguntando aos alu-

nos sobre as formas de compras que os pais 
costumam fazer, “à vista ou a prazo”.

Faça perguntas como:
– Alguém sabe explicar o que é uma compra à 
vista? E uma compra a prazo?
– Os valores são os mesmos numa compra à 
vista e numa compra a prazo?
– Como fazemos para saber qual a vantagem de 
comprar à vista ou prazo?

Na conversa inicial discuta com os alunos 
sobre as compras à vista e a prazo, onde com-
pras à vista significam um pagamento total do 
valor em uma única parcela e a prazo o paga-
mento é estipulado em duas ou mais parcelas. 
Discuta também que para saber se é mais van-
tajosa uma ou outra forma dependerá da por-
centagem de desconto oferecida e as taxas de 
juros do mercado.  Algum aluno pode dizer que  
determinado produto não apresenta desconto 
em pagamentos à vista, o que é usual também 
acontecer. Outra situação é que os vendedores 
dizem para os compradores que eles cobrem o 
valor do concorrente, esclareça que essa é uma 
tática das lojas para não perderem vendas e que 
eles também não estão perdendo dinheiro, ape-
nas diminuindo sua taxa de lucro.

Problematização
Comente que a loja Magazine Denise está 

fazendo uma promoção de televisores e que 
dona Cláudia, mãe de Silvana, decidiu comprar 
uma TV de 40 polegadas. 

Peça que verifiquem no Material do Aluno a 
promoção de TV.

Problematize as questões:
– Se dona Cláudia resolver comprar essa TV à 
vista, quanto irá pagar?
– Se ela resolver comprar essa TV a prazo, qual 
será o valor de cada parcela?
– Se fosse você, qual opção de compra escolhe-
ria? Justifique sua resposta. 

Observe se conseguem calcular os 5% de 
R$1900,00, que dará R$1805,00. Verifique se 

os alunos estão se apoiando no desconto de 
10% para esse cálculo e na socialização aprovei-
te para discutir as diferentes estratégias usadas 
por eles. Também observe se para encontrar o 
valor de cada parcela na compra a prazo farão 
r$1900,00 dividido por 10, obtendo o resultado 
r$190,00.

Para a questão 3, deixem que exponham 
suas ideias ao fazerem a opção por compra à 
vista ou a prazo, pois trata-se de uma questão 
aberta, alguns poderão dizer que preferem a pra-
zo pelo fato de a parcela ser possível para o or-
çamento dos pais, outros dirão que preferem à 
vista pelo fato de receberem desconto.

Observação/Intervenção
Depois dessa discussão proponha que fa-

çam uma pesquisa, na internet, de preços de 
TV de 40 polegadas, as porcentagens de des-
conto e o preço final. Socialize as descobertas 
dos alunos. 
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A loja Magazine Denize está fazendo uma promoção de televisores. Dona Cláudia decidiu 
comprar uma TV de 40 polegadas. Após ver vários televisores, ela escolheu um que estava com 
a seguinte promoção:

“tV LEd 40”

À vista com 5% de desconto.

À prazo R$ 1.900,00 em 10 vezes sem juros.

1. Se dona Cláudia resolver comprar essa TV à vista quanto irá pagar?

2. Se ela resolver comprar essa TV a prazo, qual será o valor de cada parcela?

Faça seus cálculos no quadro abaixo:
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Conversa inicial 
Inicie uma conversa explorando o que já 

aprenderam sobre porcentagem.
Faça perguntas como:

– Quais escritas vocês conhecem para repre-
sentar uma porcentagem?
– Alguém seria capaz de representar a porcenta-
gem 50% por meio de um desenho?

Na conversa inicial observe se os alunos já 
compreendem e usam as representações como, 
por exemplo: 20%; 20/100; 0,20.
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AtiVidAdE 31.5

Veja os quadrados abaixo. Pinte 100% da região interna do primeiro. Depois, pinte 50% da 
região interna do segundo e, finalmente, pinte 25% da região interna do terceiro quadrado.

Ao corrigir essa tarefa, a professora Camila observou que seus alunos tinham apresentado 
soluções diferentes. Observe-as e discuta com um colega se essas soluções estão corretas 
ou não.

soluções de Igor

soluções de Cauã

soluções de Luíza

Agora faça o mesmo que fez com os quadrados para as três figuras circulares abaixo:

100% 50% 25%
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Problematização
Peça que observem os quadrados desenha-

dos na atividade e a resolução de alguns alunos. 
Discuta que para a representação de 50% 

por meio de um desenho poderão aparecer figu-
ras como: 

   

O esperado é que os alunos saibam que 
50% representam a metade da figura.

Discuta as diferentes maneiras de as crian-
ças representarem as porcentagens propostas 
no Material do Aluno. 

Note que para 100% deverão pintar a figura 
toda, para 50% metade da figura e para 25% 
um quarto da figura, se necessário proponha a 
seguinte questão para os alunos: Quantos 25% 
precisamos para ter 100%?

Desfie-os a pintarem as porcentagens indi-
cadas nas figuras circulares.

Observação/Intervenção
Abordamos novamente divisões de figuras 

para representarem as porcentagens de forma usu-
al, isto é, normalmente as crianças têm contato com 
figuras com divisões verticais e em partes iguais. 
Porém, precisamos aproximá-los de divisões de fi-
guras não convencionais e que a compreensão das 
escritas numéricas em suas representações fracio-
nárias e decimais facilitam suas identificações. 
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AtiVidAdE 32.1

1. As duas figuras abaixo são simétricas. A primeira tem um eixo 
de simetria vertical e a segunda tem um eixo de simetria horizontal. 
Observe-as com atenção:

2. Desenhe a outra metade da figura abaixo de maneira que a linha vermelha seja um eixo de 
simetria:
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Conversa inicial 
Pergunte se já ouviram falar em simetria. 

Discuta o que são figuras simétricas e a impor-
tância do eixo de simetria. Peça para que a ob-
servem as figuras desenhadas e faça questões 
como: 
– Ao dobrar a figura na linha pontilhada o que 
você observa?

– Se você dobrá-la de outras maneiras ocorre o 
mesmo?

É esperado que digam que todos os detalhes 
da figura se repetem nos dois lados. Porém, se do-
brarem de outras maneiras eles perceberão que 
isso não ocorrerá, pois neste caso só há um eixo de 
simetria.  No entanto, sabemos que existem figuras 
que podem conter mais de um eixo de simetria. 

Problematização
Quando desafiar a encontrar os eixos de si-

metria das figuras desenhadas, pergunte o que 
há em comum nas duas partes da figura.

Pergunte se a forma se modifica ou o tama-
nho se modifica nas duas metades da figura.

Depois os desafie a desenhar a outra me-
tade da figura da questão 2, usando o eixo de 
simetria pontilhado em vermelho.  

Socialize as estratégias que os alunos usa-
ram tais como, contar os quadradinhos ou até 
mesmo medir os comprimentos. Perceba se a 
identificação do eixo de simetria facilitou a cons-
trução da parte simétrica da figura. 

Observação/Intervenção
Verifique se usam a representação decimal 

também e instigue-os a perceber que todas es-
sas representações indicam a mesma parte pin-
tada de azul da figura. Vale a pena concluir que:

10% =  
10

100
 = 

1

10
 =  0,1

SEquêNCIa 32

Expectativas de Aprendizagem:
•  Construir figuras simétricas a uma figura dada.
• Identificar eixos de simetria num polígono.
•  Identificar quadriláteros observando as relações entre seus lados (paralelos, congruentes e 

perpendiculares)
•  Identificar semelhanças e diferenças entre polígonos, usando como critérios os eixos de simetria.
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Conversa inicial 
Divida a classe em grupos. Diga que vão 

pegar uma folha de papel e dobrar essa folha em 
formato de sanfona conforme ilustração no Ma-
terial do Aluno. 

Pergunte quantas partes iguais consegui-
ram após a realização da dobragem.

Problematização
Problematize a situação: com a folha ainda 

dobrada, desenhem uma figura em uma das fa-
ces da dobra dessa folha conforme mostrado no 
livro do aluno:

Ajude-os a recortar essa figura com a folha 
dobrada, depois peça para abrirem a folha e ob-
servar o que ocorreu.

É esperado que os alunos percebam que 
nessa atividade o desenho que fizeram apresen-
ta simetria, os bonequinhos desenhados são si-
métricos e a linha de dobra do papel é o eixo de 
simetria. 

Observação/Intervenção
Nessa atividade o desenho que fizeram 

apresenta simetria de reflexão, também chama-
da de axial se considerarmos apenas o eixo de 
simetria nas dobras do papel.  No entanto – se 
considerarmos o eixo na base das figuras, note 
que elas parecem deslizar sobre uma reta –, te-
remos uma simetria por translação.
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Pegue uma folha de papel e dobre em formato de sanfona como mostra a figura a seguir, 
obtendo 4 partes iguais:

com a folha ainda dobrada, desenhe o contorno de uma figura humana, em uma das partes da 
folha, como mostra a ilustração:

com uma tesoura, recorte essa figura ainda com a folha dobrada, depois é só abrir a folha e 
observar o que ocorreu.

Faça comentários sobre as figuras obtidas.
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Você já conhece figurais poligonais, como triângulos, quadriláteros e pentágonos entre outras. 
Recorte as figuras do Anexo 4 e faça dobras, procurando identificar eixos de simetria nessas 
figuras:

A. B. C.

D. E. F.

Indique o número de eixos que você encontrou em cada uma das figuras e confira com um 
colega:

Figura Número de eixos

A

B

C

D

E

F

Responda: uma figura pode ter mais que um eixo de simetria?
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Conversa inicial 
Inicie uma conversa levantando os conheci-

mentos dos alunos sobre figuras poligonais:
Faça perguntas como:

– Alguém saberia explicar o que é uma figura 
poligonal?
– Qual o menor número de lados que uma figura 
poligonal pode ter?

Na conversa inicial veja se os alunos já sa-
bem que uma figura poligonal é uma figura fecha-
da e formada por segmentos de reta. O menor 
número de lados que uma figura poligonal pode 
ter são três lados, no caso o triângulo.

Problematização
Divida a classe em grupos. Peça que recor-

tem as figuras do Anexo 4 e, dobrando-as, pro-
curem identificar quantos eixos de simetria cada 
uma possui:

Para cada figura, discuta as questões:
– Quantos eixos de simetria possui essa figura?
– Quantos lados tem essa figura?
– Quantos ângulos tem essa figura?
– Essa figura recebe qual nome? Justifique.

Peça que completem o quadro. Socialize as 
respostas. Problematize a questão: Uma figura 
pode ter mais que um eixo de simetria?

Observação/Intervenção
Discuta que algumas figuras poligonais 

têm mais de um eixo de simetria, como, por 
exemplo, o retângulo que tem um eixo horizontal 
e um vertical. 

Atenção
Para a próxima atividade providencie quadra-
dos de papel para todos os alunos.
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Conversa inicial 
Comente com a turma sobre o quadrado. 

Pergunte quantos lados ele tem, quantos ângu-
los, etc. Pergunte o que essa figura tem de espe-
cial. Verifique se percebem que o quadrado tem 
os quatro lados de mesmo tamanho e os quatro 
ângulos retos.  

Se os alunos apresentarem dificuldade, 
você poderá informar que, por se tratar de uma 
figura poligonal com 4 lados de mesmo tamanho 
e quatro ângulos retos, esse polígono é chamado 
de quadrado.

Problematização
Discuta as possibilidades de eixo de sime-

tria no quadrado. Pergunte se o quadrado tem 
um, dois ou mais eixos de simetria. 

Distribua quadrados recortados para que 
os alunos descubram quantos eixos de simetria 
ele tem. 

reforce a ideia de que o quadrado possui 4 
eixos, como mostra a figura a seguir:

Peça que desenhem um quadrado com 
seus eixos de simetria.

Passe à parte final da atividade e proponha 
o desafio: usando quatro cores, pintar os triân-
gulos de modo que triângulos “vizinhos” na figura 
não sejam da mesma cor.

Socialize as figuras pintadas. Por último, 
problematize sobre os eixos de simetria do para-
lelogramo desenhado. 

Observação/Intervenção
Verifique se os alunos percebem que o pa-

ralelogramo não tem eixo de simetria. Se tiverem 
dificuldades, recorte a figura e use dobraduras. 
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Agora você vai explorar os eixos de simetria de uma figura bastante conhecida: o quadrado. 

Recorte um quadrado numa folha de papel, descubra eixos de simetria e depois responda:

A. Quantos eixos de simetria possui o quadrado? 

B. Como são esses eixos?

dESAFiOS PARA VOCÊ:

1. Pinte a figura abaixo usando quatro cores de forma que os  triângulos “vizinhos” na figura 
não sejam da mesma cor.

2. A figura ao lado tem algum eixo de simetria? 
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Na aula de Arte Paulinha criou dois modelos de ladrilhos que vai usar para construir um mosaico. 
Identifique eixos de simetria em cada um dos ladrilhos de Paulinha.  

Crie você um modelo de ladrilho que tenha exatamente 2 eixos de simetria.

Crie você um modelo de ladrilho que tenha exatamente 4 eixos de simetria.
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Conversa inicial 
Diga que na aula de Artes Paulinha criou dois 

modelos de ladrilhos que vai usar para construir 
um mosaico. Comente que vão identificar os eixos 
de simetria em cada um dos ladrilhos de Paulinha.  

 Faça perguntas como:
– O que você observa nessa figura?
– Como as figuras se repetem?

– Se tomarmos como ponto de partida uma das 
figuras, o que podemos observar?

Para a conversa inicial é esperado que os 
alunos  observem os  dois polígonos na figura.

Problematização
Divida a classe em grupos e desafie-os a 

encontrar os eixos de simetria dos ladrilhos.
Faça perguntas como: Qual figura você es-

colheria como básica para esse padrão? Quan-
tas vezes elas se repetem?

Verifique se as crianças percebem que elas 
repetem 4 vezes cada uma e, se tomarmos qual-
quer uma delas como ponto de partida, veremos 
que elas se repetem como se estivessem dando 
giros. (Simetria de rotação).

Observando o centro da figura 2 é espera-
do que digam que a figura que escolheram deu 
4 giros de ¼ de volta até que completasse o pa-
drão, isto é, que o movimento escolhido se repita 
inúmeras vezes.

Desafie-os a fazer os desenhos solicitados 
e socialize as produções dos alunos.

Observação/Intervenção
Nessa atividade estamos trabalhando com 

simetria de rotação. Existem 4 tipos de simetrias 
no plano (reflexão, translação, rotação e reflexão 
com deslizamento). Nas sequências acima traba-
lhamos com apenas 3 delas: reflexão, rotação e 
translação.
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Você já sabe que polígonos de 4 lados são chamados de 
quadriláteros e que há diferenças e similaridades entre eles.

Observe os quadriláteros desenhados abaixo e verifique se neles há lados paralelos, dois a dois. 
Se houver, pinte cada par de lados paralelos usando a cor vermelha para um dos pares e a cor 
azul para o outro par. 

A. C.B.

D. E.

G.

F.

H.
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A. Em quais quadriláteros você não identificou lados paralelos? 

 

B. Em quais quadriláteros você identificou pelo menos um par de lados paralelos? 

C. Em quais quadriláteros você identificou dois pares de lados paralelos?

D. Vamos nomear os quadriláteros que têm pelo menos um par de lados paralelos de 
TRAPÉZIOS. Quais dos quadriláteros acima são trapézios?

E. Vamos nomear os quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos de 
PARALELOGRAMOS. Quais dos quadriláteros acima são paralelogramos?
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SEquêNCIa 33

Expectativas de Aprendizagem:
•  Identificar quadriláteros observando as relações entre seus lados (paralelos, congruentes e 

perpendiculares)
• Explorar ideia de probabilidade em situações-problema simples.
• Avaliar a adequação do resultado de uma medição.  

Conversa inicial 
Inicie uma conversa questionando sobre 

o conhecimento dos alunos sobre os quadrilá-
teros. Proponha que observem os quadriláteros 
desenhados no Material do Aluno. 

Faças perguntas como:
– Dos polígonos que você destacou como sendo 

quadriláteros, quais a semelhanças entre eles?
Explore as ideias dos alunos sobre os 

polígonos que têm 4 lados (quadriláteros), 
veja se eles destacam que dentre os qua-
driláteros existem semelhanças como: lados 
de mesmo tamanho, lados paralelos, ângulos 
iguais, ângulos retos, etc.
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Problematização
Divida a classe em grupos. Comente que 

vão observar os quadriláteros desenhados  no 
Material do Aluno e verifique se há lados para-
lelos, dois a dois. Desafie-os a pintar cada par 
de lados paralelos usando a cor vermelha para 
um dos pares e a cor azul para o outro par, se 
houver.

Comente que observando os polígonos de 
4 lados – os quadriláteros – você pode perceber 
diferenças e similaridades entre eles.

Desafie-os a responder as questões: 
– Em quais quadriláteros você não identificou 
lados paralelos?
– Em quais quadriláteros você identificou pelo 
menos um par de lados paralelos? 
– Em quais quadriláteros você identificou dois 
pares de lados paralelos? 

Depois dessa discussão, comente que po-
demos nomear os quadriláteros que têm pelo 
menos um par de lados paralelos como TrA-
PÉzIOS.

– Quais dos quadriláteros acima são trapézios? 
Diga que aqueles polígonos que têm dois 

pares de lados paralelos denominamos PArA-
LELOgrAMOS.
– Quais dos quadriláteros acima são paralelo-
gramos?

Observação/Intervenção
Espera-se que identifiquem que os quadri-

láteros A e g não possuem lados paralelos, que 
os quadriláteros b, C, D, E, F e h têm pelo me-
nos um par de lados paralelos (trapézios). E que 
os quadriláteros b, C, D e F possuem dois pares 
de lados paralelos (paralelogramos).

AtIVIdAdE 33.2
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Observe os paralelogramos desenhados abaixo e analise como são os seus ângulos internos. 

A.
B. C.

D. E.

Pinte ângulos retos de vermelho e os não retos de azuis:

A. Em quais paralelogramos você identificou ângulos retos?

B.  Como são os ângulos dos paralelogramos A e D?

C. O que você comentaria sobre o paralelogramo E? 

D. Vamos nomear os paralelogramos que têm os ângulos retos de RETÂNGULOS.

Quais das figuras acima são retângulos?
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Conversa inicial
Comente que agora vão observar, dentre 

os paralelogramos, como são os seus ângulos 
internos. 

Problematização
Divida a classe em grupos. Peça que pintem 

os ângulos retos de vermelho e os não retos de 
azuis.

Discuta as questões: 
– Em quais paralelogramos você identificou ân-
gulos retos?
– Como são os ângulos dos paralelogramos 
A e D?
– O que você comentaria sobre o paralelogra-
mo E? 

 Comente que podemos nomear todos os 
paralelogramos que têm os ângulos retos de rE-
TÂNgULOS.

Questione: Quais das figuras desenhadas 
são retângulos?
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Observação/Intervenção
Espera-se que identifiquem os paralelo-

gramos b, C e E como tendo ângulos retos, 
portanto, são retângulos, e que o paralelogra-

mo E tem ângulos retos e lados iguais assim 
como o paralelogramo C, portanto, eles são 
retângulos e quadrados.

AtIVIdAdE 33.3

Conversa inicial
Comente que agora vão observar, dentre os 

paralelogramos desenhados, como são as medi-
das de seus lados.
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AtiVidAdE 33.3

Agora, observe os paralelogramos desenhados abaixo e analise como são as medidas de seus 
lados.

A.
B. C.

D. E.

A. Em quais paralelogramos você observou que todos os lados têm a mesma medida?

B. O que acontece com as medidas dos lados nos paralelogramos A e B? 

C. Vamos nomear todos os paralelogramos que têm os lados com mesma medida de 
LOSANGOS. Quais das figuras acima são losangos?

UM dESAFiO:

Você conhece algum paralelogramo que é retângulo e também losango? Que paralelogramo é 
esse?
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Problematização
Divida a classe em grupos e peça que ana-

lisem os paralelogramos desenhados.
 Discuta as questões:

– Em quais paralelogramos você observou que 
todos os lados têm a mesma medida?
– O que acontece com as medidas dos lados 
nos paralelogramos A e B? 
– Comente que podemos nomear todos os para-
lelogramos que têm os lados com mesma medi-
da de LOSANGOS.

Pergunte: Quais das figuras acima são lo-
sangos?

Desafie as crianças com a questão: Você 
conhece algum paralelogramo que é retângu-
lo e também losango? Que paralelogramo é 
esse?

Observação/Intervenção
Espera-se que observem que os paralelo-

gramos C, D e E tem lados com as mesmas me-
didas, portanto, são losangos. E que os paralelo-
gramos A e b não são losangos, pois têm lados 
com medidas diferentes.

É interessante que os alunos observem que 
o quadrado é: trapézio, retângulo, paralelogramo 
e losango. 
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AtIVIdAdE 33.4
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AtiVidAdE 33.4

Em nosso dia a dia fazemos muitas previsões. Discuta com um colega as seguintes questões:

•	Em que situações fazemos previsões?

•	Algo previsto sempre acontece?  

•	Quando se lança um dado para o alto, qual a chance de sair o número 2 na 
face voltada para cima?

•	Quando se lança uma moeda para o alto, qual a chance de sair cara ou de sair 
coroa?

1. Felipe lançou um dado 30 vezes e anotou quantas vezes cada face saiu.

Face do dado

Número de vezes 
que saiu

7 5 5 3 6 4

A. Nesse caso, qual a face que saiu mais vezes? 

B. E a que saiu menos vezes? 

C. Você acha que todas as faces do dado têm a mesma chance de sair? 

D. Em caso positivo, você acha que podemos dizer que a probabilidade de cada face sair é de 
1 para 6? Por quê?
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2. Fernando, irmão de Felipe, preferiu lançar uma moeda. Quando saiu cara ele marcou a letra 
K e quando saiu coroa ele marcou a letra C. Ele fez o lançamento 40 vezes. Faça você também 
esse experimento e anote no espaço abaixo o resultado de cada lançamento. Depois, escreva 
seus comentários sobre a chance de sair cara ou coroa.
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Conversa inicial
Diga que agora vão trabalhar com previsões, 

chances, e na matemática esse termo é conhe-
cido como probabilidade, algo que é provável de 
ocorrer. 

Faça questões como:
– Algo previsto sempre acontece?  
– Qual a chance de sair coroa em um único lan-
çamento de moeda?
– Qual a chance de sair o número 2 no lança-
mento de um dado?

Problematização
Comente que Felipe lançou um dado 30 ve-

zes e anotou quantas vezes cada face saiu.
Peça que analisem o quadro com os resul-

tados. 

Depois, discuta as questões:  
- Qual a face que saiu mais vezes?

– E a que saiu menos vezes?
– Você acha que todas as faces do dado têm a 
mesma chance de sair? 
– Em caso positivo, você acha que podemos di-
zer que a probabilidade de cada face sair é de 1 
para 6? Por quê?

Comente que Fernando, irmão de Felipe, 
preferiu lançar uma moeda. Quando saiu cara 
ele marcou a letra K e quando saiu coroa ele 
marcou a letra C. Ele fez o lançamento 40 ve-
zes. Desafie os alunos a fazer esse experimento 
e anotar no quadro o resultado de cada lança-
mento. 

Depois, peça que analisem o quadro pre-
enchido após o experimento do grupo e que es-
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crevam seus comentários sobre a chance de sair 
cara ou coroa.

Discuta os comentários das crianças.

Observação/Intervenção
Sabemos que para construir o conhecimen-

to sobre probabilidade pode levar um pouco mais 
de tempo. No entanto, entendemos que, com ati-
vidades práticas ou vivenciadas, esse conceito 
pode ser construído de forma mais significativa. 

Não queremos aqui, na primeira etapa do Ensino 
Fundamental, trabalhar com regras, pois enten-
demos que na vivência o aluno se apropria des-
ses conceitos com mais facilidade. 

Informe aos alunos que quanto mais a nos-
sa moeda for lançada a razão entre o número de 
coroas e o total de lançamentos se aproxima de 
50/100, isto é, ela encontra a sua “tendência” 
com mais probabilidade, isto é, os seus 50% de 
sair cara ou de sair coroa. 

AtIVIdAdE 33.5
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AtiVidAdE 33.5

1. Dona Laura foi ao supermercado e comprou um quilo de feijão por R$ 2,80, três quilos de 
carne por R$ 15,60 e dois quilos de arroz por R$ 3,50. Quanto ela pagou por um quilo de 
arroz?

A. R$ 0,90

B. R$ 2,50

C. R$ 1,75

D. R$ 3,65

2. A professora Luciana fez uma pesquisa com os alunos do 5º ano A sobre as preferências 
de filmes que eles gostam de assistir. No gráfico abaixo estão os dados em porcentagem da 
pesquisa:

5%

22%

25%

48%

romântico comédia infantil terror

Porcentagem de alunos

Fonte: turma 5o ano A

Considerando o gráfico, qual a representação decimal dos alunos que gostam de filme infantil?

A. 0,22

B. 0,48

C. 0,05

D. 0,25
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3. Numa sala de aula as carteiras estão organizadas em 8 fileiras e 5 colunas. Quantas carteiras 
tem a sala de aula?

A. 40

B. 25

C. 17

D. 58

4. Observe os quadrados 1, 2, 3 e 4. Em qual deles estão pintados 25% da região interna?

 1 2 3 4

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

5. Identifique no retângulo abaixo quantos são os eixos de simetria?

A. 1

B. 6

C. 2

D. 4
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Conversa inicial
Comente com as crianças que elas resol-

verão algumas questões em que é apresentada 
uma situação para ser resolvida e quatro alterna-

tivas, sendo que somente uma delas apresenta a 
resposta correta. Elas devem realizar cada uma 
das questões e assinalar a alternativa que consi-
derarem que é a resposta ao problema.
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Problematização
São propostas cinco situações para avaliar 

conhecimentos das crianças sobre expectativas 
de aprendizagem desta ThA.

As atividades têm o objetivo também de que 
você analise os acertos e os erros que possam 
ser cometidos pelas crianças para propiciar uma 
discussão e um diálogo em torno da produção 
do conhecimento matemático.

Observe se os “erros” cometidos pelas 
crianças são equívocos de informação, incor-
reções na interpretação do vocabulário dos 
enunciados ou mesmo falhas acontecidas em 
cálculos, o que permitirá a você ter dados para 
intervenções mais individualizadas.

Em uma questão de múltipla escolha, deve 
haver apenas uma resposta correta para o pro-
blema proposto no enunciado e as demais alter-
nativas, que também são chamadas de distrato-
res, devem ser respostas incorretas.

Observação/Intervenção 
Observe e comente com as crianças que 

um item de múltipla escolha é composto de um 
enunciado, o qual propõe uma situação-proble-
ma e alternativas de respostas ao que é proposto 
resolver. Saliente que apenas uma delas é a res-
posta correta e as demais são incorretas.

Proponha que as crianças resolvam a primei-
ra questão. Para isso, faça a leitura compartilhada 
do enunciado e comente que elas, após a resolu-
ção, devem assinalar a alternativa que consideram 
ser a correta dentre as quatro alternativas ofereci-
das. Socialize os comentários e a solução. Utilize 
o mesmo procedimento para as demais questões.

Encerrada esta etapa dos estudos pelas 
crianças, retome as expectativas de aprendiza-
gem propostas para serem alcançadas, faça um 
balanço das aprendizagens que realmente ocor-
reram e identifique o que ainda precisa ser reto-
mado ou aprofundado.



Anotações 
referentes 
às atividades 
desenvolvidas





QUINTo aNo – MATErIAL DO PrOFESSOr – VOLUME 2 115



EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMAI116



QUINTo aNo – MATErIAL DO PrOFESSOr – VOLUME 2 117



EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMAI118



QUINTo aNo – MATErIAL DO PrOFESSOr – VOLUME 2 119



EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMAI120



QUINTo aNo – MATErIAL DO PrOFESSOr – VOLUME 2 121



EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EMAI122



Anotações 
referentes 
ao desempenho 
dos alunos
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Aluno(a) Observações
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Aluno(a) Observações
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Aluno(a) Observações
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Aluno(a) Observações
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Aluno(a) Observações
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Aluno(a) Observações
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Aluno(a) Observações
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Aluno(a) Observações
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Aluno(a) Observações



Anexos





AnExO 1 – AtIVIdAdE 20.3





AnExO 2 – AtIVIdAdE 24.4





AnExO 3 – AtIVIdAdE 27.4

10% de 60 20 25% de 40 12

25% de 100 16 50% de 200 80

10% de 150 60 20% de 200 10

30% de 150 150 40% de 200 40

10% de 30 250 60% de 20 100

25% de 80 3 40% de 40 45

50% de 120 15 50% de 300 25

50% de 500 6
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