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Caro professor,
Sabemos que sua ação vai além da simples 

transmissão de informações e que diariamente 
você enfrenta desafios nos quais é preciso 
buscar diferentes estratégias para despertar 
os conhecimentos prévios de cada estudante, 
permitindo a construção de novos significados, 
novas aprendizagens e a oportunidade de 
socializá-los com a unidade escolar, os colegas, 
o professor e a família.

Dessa forma, ao preparar as atividades 
escolares e ao conduzir o trabalho em sala de 
aula, você exerce um papel importante para 
garantir o processo de ensino e aprendizagem, 
a constituição dos sujeitos e a apropriação do 
conhecimento.

Pretendemos, com este manual, contribuir 
com sua prática cotidiana fundamentando e 
apresentando ferramentas para ampliar seu 
trabalho pedagógico, oferecendo subsídios 
para a elaboração de propostas curriculares 
referentes aos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e ao planejamento da prática 
docente dessa disciplina.

Os autores



CONHEÇA O SEU MANUAL
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I. Introdução
Esta coleção foi elaborada de acordo com os pressupostos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da 

Política Nacional de Alfabetização (PNA). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
A BNCC é documento de caráter normativo que definiu as aprendizagens essenciais a que todos os estudantes da 

Educação Básica têm direito. 

Competências gerais da Educação Básica
Para assegurar esses direitos, o documento propõe o desenvolvimento de competências gerais como norteadoras 

das decisões pedagógicas. 
Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2018, p. 8).

Competências gerais da Educação Básica

 1.  Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender 
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

 2.  Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

 3.  Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 
diversificadas da produção artístico-cultural.

 4.  Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, 
bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

 5.  Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e 
ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

 6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 
entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de 
vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

 7.  Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista 
e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

 8.  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

 9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

 10 .  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões 
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

BRASIL, 2018, p. 9.

Competências específicas de Matemática  
para o Ensino Fundamental

Em articulação com as competências gerais propostas, a área de Matemática e, por consequência, o componente 
curricular de Matemática devem garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas.

O quadro a seguir reproduz essas competências.
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VI. Planejamento anual
No quadro a seguir você encontra a distribuição de todos os conteúdos trabalhados ao longo do ano organizados 

por semanas e por bimestre. Você pode ajustá-lo de acordo com seu planejamento e adaptá-lo para trimestral ou 
semestral considerando o número de semanas sugeridas para cada tópico.

Grandezas e medidasGeometriaÁlgebraNúmeros Probabilidade e estatísticaBNCC BNCC BNCC BNCC BNCC

Tópicos Pág. Semana Conteúdos BNCC e PNA

1o  b
im

es
tr

e

Unidade 1
No mundo das 

coleções

1. Contando e 
comparando 
quantidades

12 a 18 1a • Reconhecimento das diferentes 
funções dos números.

• Comparação e ordenação de 
números de até duas ordens 
(apresentação dos sinais =, q, 
> e <).

• Conceito de algarismo.
• Estimativa, contagem e 

representação de quantidades 
de até 30 unidades por meio de 
diferentes estratégias.

• Localização e movimentação de 
pessoas e objetos no espaço 
segundo pontos de referência e 
indicação de mudança de direção.

• Estimativa, medição e comparação 
de comprimentos com uso de 
unidades de medida não 
padronizadas.

• Noção de acaso: análise da ideia 
de aleatório na classificação de 
resultados de eventos cotidianos.

Habilidades
EF02MA01, 
EF02MA02, 
EF02MA03, 
EF02MA04, 
EF02MA06, 
EF02MA10, 
EF02MA12, 
EF02MA16, 
EF02MA20, 
EF02MA21 e 
EF02MA22

Componentes 
essenciais para a 
alfabetização
• Desenvolvimento 

de vocabulário.
• Compreensão 

de textos.
• Produção de 

escrita. 

2. Diferentes 
funções dos 
números

19 a 26 2a

3. Medindo 
comprimentos 27 a 29 3a

4. Encontrando 
lugares 30 a 33 4a

Unidade 2
Construindo 
brinquedos

1. A dezena 38 a 43 5a e 6a
• Leitura e escrita, comparação, 

ordenação, composição e 
decomposição de números 
até 99, de acordo com as 
características do sistema de 
numeração decimal.

• Identificação de antecessor e 
sucessor de um número.

• Escrita de números em 
ordem crescente e em ordem 
decrescente.

• Reconhecimento de números pares 
e de números ímpares.

• Leitura e compreensão de 
dados em gráfico pictórico e 
representação de dados em 
tabelas simples.

2. Números até 99 44 a 53 7a e 8a

3. Par ou ímpar? 54 a 57 8a

13

Habilidades
Nos quadros a seguir, você poderá observar como as habilidades da BNCC são contempladas ao longo das 

unidades deste volume. As habilidades também são indicadas nos momentos em que são desenvolvidas, de forma 
pontual, nas orientações específicas do volume.

Grandezas e medidasGeometriaÁlgebraNúmeros Probabilidade e estatísticaBNCC BNCC BNCC BNCC BNCC

2o ano Unidade

Objetos de conhecimento Habilidades 1 2 3 4 5 6 7 8

•  Leitura, escrita, comparação e ordenação 
de números de até três ordens pela 
compreensão de características do sistema 
de numeração decimal (valor posicional e 
papel do zero)

EF02MA01 Comparar e ordenar números 
naturais (até a ordem de centenas) pela 
compreensão de características do 
sistema de numeração decimal (valor 
posicional e função do zero).

x x x x   x   x

EF02MA02 Fazer estimativas por meio 
de estratégias diversas a respeito da 
quantidade de objetos de coleções e 
registrar o resultado da contagem desses 
objetos (até 1 000 unidades).

x x       x  

EF02MA03 Comparar quantidades de 
objetos de dois conjuntos, por estimativa 
e/ou por correspondência (um a um, dois 
a dois, entre outros), para indicar “tem 
mais”, “tem menos” ou “tem a mesma 
quantidade”, indicando, quando for o 
caso, quantos a mais e quantos a menos.

x x   x   x x x

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

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

  x x x   x   x

•  Construção de fatos fundamentais da adição 
e da subtração

EF02MA05 Construir fatos básicos da 
adição e subtração e utilizá-los no 
cálculo mental ou escrito.

      x x x   x

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

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

x     x x x   x

•  Problemas envolvendo adição de parcelas 
iguais (multiplicação)

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

            x

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

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

            x x

42

Unidade 1 - No mundo das coleções
Sugestão de roteiros de aulas estruturadas
1. Adicionando e subtraindo quantidades
Objetos de conhecimento 

• Leitura e escrita de números de até duas ordens.
• Construção de fatos básicos da adição e da subtração.
• Elaboração de problemas com o significado de juntar e acrescentar.

Habilidades da BNCC
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem das centenas) pela compreensão das características do 

sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).
EF02MA05 Construir fatos básicos da adição e da subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.

Componentes essenciais para alfabetização da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário.

Recursos para a realização da atividade 
• Cartolina ou papel pardo.

Desenvolvimento 
Reproduza o diagrama abaixo em forma de cartaz, em uma folha de cartolina ou papel pardo. Organize os estudantes 

em círculo, apresente-lhes a atividade e peça que resolvam os cálculos e preencham as lacunas com os resultados escritos 
por extenso, com sua mediação.

Explique aos estudantes que eles devem seguir as dicas, calcular mentalmente e completar o diagrama 
coletivamente. Mantenha materiais concretos para que os utilizem no decorrer da atividade.

Em um segundo momento, proponha que elaborem problemas simples, utilizando, uma a uma, as adições e 
subtrações aqui representadas. Se desejar, sugira um tema para cada sentença matemática, por exemplo: 20 + 1 = 21 

Tema: Coleção de bolinhas de gude.
Joaquim tinha 20 bolinhas de gude em sua coleção...
Peça que completem o problema e façam uma pergunta, entre outras possibilidades.

1. 4.
V 2. S
I S 3. E

5. N O V E N T A T
T T R E
E E I N

6. N 7. T
E 8. O I T E N T A

N A O
U Z V
M E 9. D E Z

1. 20 + 1 = 21
2.   4 + 3 = 7
3. 30 + 0 = 30
4. 65 + 5 = 70
5. 80 + 10 = 90
6. 10 + 1 = 11
7. 18 - 9 = 9
8. 90 - 10 = 80
9. 30 - 20 = 10
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Cento e quarenta e oito

VISITANDO 
MUSEUS

Uma das maneiras mais 
interessantes de aprender é 
visitando museus. Neles, você 
pode viajar no tempo e conhecer 
histórias passadas. Há, por 
exemplo, museus históricos, 
museus de ciências, museus de 
arte, museus interativos – onde 
você pode realizar experimentos – 
e museus virtuais, que podem 
ser visitados pela internet. Há até 
o Museu do Amanhã, que nos 
conta como poderemos viver nos 
próximos 50 anos.

Atividade complementar 
Converse com os estudantes sobre a importância dos museus. 

Esses locais têm o potencial de despertar admiração e respeito 
pela cultura de diferentes povos, incluindo aqueles que viveram 
em outras épocas, e costumam sensibilizar os visitantes em rela-
ção às produções artísticas e científicas. Por isso, é importante a 
escola incentivar a visita a esses locais. Explique-lhes que as expo-
sições servem de fonte de pesquisa para diversos estudos. Há, por 

exemplo, museus históricos, museus de ciências, museus de arte, 
museus interativos (nos quais é possível fazer experimentos) e 
até museus virtuais que podem ser visitados pela internet. 

Peça que pesquisem os museus da cidade em que moram. Ins-
trua-os a encontrar informações sobre as coleções de cada um, os 
horários de visitação, e a divulgar aos colegas. Se possível, progra-
me com a turma uma visita a algum deles.

Conteúdos 
• Indicação da duração de intervalos 

de tempo entre duas datas. 
• Reconhecimento de unidades de 

medida de tempo: dia, mês e ano. 
• Leitura de horas em relógios digitais 

e analógicos. 
• Aplicação das ideias da multiplicação: 

adição de parcelas iguais, disposição 
retangular, multiplicação e proporção 
e combinação e as aplica na resolu-
ção de problemas. 

• Resolução de problemas envolven-
do noções de dobro e triplo. 

• Comparação de informações de pes-
quisas apresentadas em tabelas e 
gráficos de coluna simples.

BNCC em foco
As competências e habilidades da 
BNCC desenvolvidas nesta unidade 
estão relacionadas a seguir. 
Competências gerais 1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9 e 10
Competências específicas 2, 3, 6 e 7
Habilidades EF02MA03, EF02MA07, 
EF02MA08, EF01MA18, EF01MA19 e 
EF01MA23

PNA em foco

• Desenvolvimento de vocabulário.

• Compreensão de textos.

• Produção de escrita.

Orientações 
Inicie a unidade lendo o texto com 

os estudantes, pedindo que observem 
a imagem de abertura e apontem o que 
mais lhes chamou a atenção.

Explore a imagem, aos poucos, fa-
zendo perguntas que estimulem o reco-
nhecimento do contexto, por exemplo: 
• Que lugar está retratado? Por que as 

pessoas visitam um lugar como esse? 
• Vocês já foram a um museu? Alguém 

já visitou um museu virtual? Para am-
pliar a conversa, aborde temas con-
temporâneos. Nessa cena, o tema 
em destaque é “Diversidade cultural”. 
Veja, a seguir, algumas sugestões de 
perguntas. 

• Em todos os museus as exposições 
são sobre o mesmo tema?

• Que tipo de museu você gostaria de 
visitar? Por quê? 
Dê oportunidade para que todos se 

manifestem, especialmente nas pergun-
tas que requerem respostas pessoais.

207
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1. Qual é a importância dos museus?

2. O que você observa nessa cena? 

3. O que pode ser visto em um museu de arte?

4. Que informação numérica você identifica na placa de 
avisos? 

5. Você já visitou algum museu? Se sim, conte o que 
aprendeu nessa visita. 

Lu
is

 S
a

ns
on

e

Recursos para esta unidade
• Um relógio analógico e um relógio digital. 
• Acesso à internet para passeios virtuais a museus. 
• Materiais concretos para manuseio e contagem.

Roda de conversa
Proponha as questões orais, incen-

tivando a participação de todos os es-
tudantes.

Respostas

1. Espera-se que os estudantes percebam 
que os museus oferecem a oportuni-
dade de aprender.

2. Espera-se que identifiquem a entrada 
de um museu de arte e crianças che-
gando para visitação.

3. Pinturas, esculturas, desenhos, foto-
grafias, roupas, entre outras obras.

4. Os dias da semana em que o museu 
abre (de terça a domingo) e o horário 
para visitação – das 9h às 11h e das 
14h às 17h.

5. Resposta pessoal.

Para saber mais 
Museus do Brasil 

No universo da cultura, o museu as-
sume funções as mais diversas e envol-
ventes. Uma vontade de memória seduz 
as pessoas e as conduz à procura de re-
gistros antigos e novos, levando-as ao 
campo dos museus, no qual as portas 
se abrem sempre mais. A museologia é 
hoje compartilhada como uma prática a 
serviço da vida. 

O museu é o lugar em que sensações, 
ideias e imagens de pronto irradiadas por 
objetos e referenciais ali reunidos ilumi-
nam valores essenciais para o ser huma-
no. Espaço fascinante onde se descobre 
e se aprende, nele se amplia o conheci-
mento e se aprofunda a consciência da 
identidade, da solidariedade e da partilha. 

Por meio dos museus, a vida social re-
cupera a dimensão humana que se esvai 
na pressa da hora. As cidades encontram 
o espelho que lhes revele a face apagada 
no turbilhão do cotidiano. E cada pessoa 
acolhida por um museu acaba por saber 
mais de si mesma. 

BRASIL. Ministério do Turismo. Instituto 
Brasileiro de Museus. Museus do Brasil. 

Brasília, DF: MTur, [20--?]. Disponível em: 
https://www.museus.gov.br/museus-do 

-brasil/. Acesso em: 17 jun. 2021

Seu manual se organiza em 4 grandes partes. 

A parte inicial 
é dedicada a 
informações 
relevantes sobre 
os principais 
documentos 
que norteiam a 
coleção, textos 
que contribuem 
para a prática 
docente, a proposta 
metodológica e a 
estrutura da coleção.

Ao final 
dessa parte, 
apresentamos 
uma sugestão de 
planejamento 
anual organizado 
por bimestres.

Você encontrará 
também 
orientações e 
respostas das 
atividades orais 
do boxe Roda 
de conversa.

Ainda na parte inicial, 
você encontrará 
a indicação das 
habilidades da 
BNCC exploradas em 
cada unidade.

Antes de cada unidade, 
você encontrará roteiros 
de aulas estruturadas, 
que, por meio de 
atividades lúdicas, têm 
como objetivo retomar 
conhecimentos prévios. 
Além disso, os roteiros 
poderão, a seu critério, 
ser usados como atividade 
preparatória para alguns 
tópicos elencados.

No manual em formato U, 
nas aberturas de unidade, 
você encontrará os conteúdos 
que serão abordados, o 
boxe BNCC em foco (com 
as competências gerais, as 
competências específicas e 
as habilidades trabalhadas 
na unidade) e o boxe 
PNA em foco, com os 
componentes essenciais para 
a alfabetização.
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Conclusão da Unidade 3
Apresentamos a seguir uma rubrica para monitoramento da aprendizagem dos conteúdos trabalhados na unidades, 

contribuindo para que você observe e registre a trajetória de cada estudante, verificando a progressão individual. Você 
pode ampliar essa rubrica de acordo com as características de sua turma e do que pretende observar, por exemplo, 
autonomia, participação nas atividades propostas etc.

UNIDADE 3

NOME DO ESTUDANTE: TURMA: 

Monitoramento da aprendizagem Sim Parcialmente Ainda não

Lê, escreve, compõe e decompõe números naturais até 
100.

Identifica o antecessor e o sucessor de números 
naturais.

Identifica regularidades em sequências recursivas 
de números naturais, objetos ou figuras e determina 
elementos ausentes.

Reconhece, nomeia e compara figuras geométricas 
espaciais e relaciona objetos do mundo físico a elas.

Reconhece e compara medidas de comprimento por 
meio de unidades de medida não padronizadas e 
padronizadas.

Lê dados expressos em gráficos de colunas simples.

Observações

53

19Dezenove

2.  DIFERENTES FUNÇÕES DOS 
NÚMEROS
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Há pessoas que colecionam cartões-postais. Veja o cartão 
que Regina recebeu da avó Amélia.

No cartão-postal há várias informações numéricas. Por 
que elas são importantes?• Em que dia do mês o cartão foi escrito pela avó Amélia? 

• Qual é o Código de Endereçamento Postal, ou CEP, da rua 
onde Regina mora? 

• Que outras informações numéricas sobre o endereço de 
Regina estão no cartão? 

»» Escreva seu endereço completo. 

Resposta pessoal.

 

Número do apartamento, número do andar e 
número do prédio.

12345-001

Dia 12.

Resposta pessoal. Possível resposta: Porque contém dados que facilitam 

a localização do endereço das pessoas.

Orientações
Inicie a abordagem do tópico permi-

tindo que os estudantes compartilhem 
o que sabem sobre cartões-postais. É 
interessante aproveitar o momento para 
trabalhar esse gênero textual conver-
sando sobre suas especificidades e as 
situações em que é utilizado. Pergunte: 
• Alguém já recebeu um cartão-pos-

tal? Quem enviou? Por que você acha 
que a pessoa decidiu enviar um car-
tão-postal em vez de utilizar outro 
meio de comunicação? 

• O que as pessoas geralmente escre-
vem em um cartão-postal? O texto é 
extenso ou curto? 

• Quais informações costumam constar 
em um cartão-postal? 
Destaque os elementos comuns 

a todo cartão-postal, como nome do 
destinatário e do remetente, endereço, 
data, além de um texto curto. Verifique 
com os estudantes todas essas infor-
mações na imagem apresentada nesta 
página. 

Avance para as questões orais, que 
destacam as informações numéricas do 
texto.

Instrua-os a pedir ajuda aos familia-
res para escrever o endereço residencial 
completo. Mostre novamente o ende-
reço de Regina no cartão-postal e peça 
que o utilizem como modelo.

Atividade complementar 
Organize os estudantes em duplas e 

proponha que escrevam cartões-postais 
para trocar entre eles. Chame a aten-
ção para as características desse gênero 
textual destacando os elementos que o 
compõem, como data, cidade onde o 
remetente se encontra e uso de vocati-
vos no início do texto.

Habilidades da BNCC 
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem 
de centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero).
EF02MA02 Fazer estimativas por meio de estratégias diversas 
a respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o 
resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).
EF02MA03 Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, 
por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, 
entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais 
e quantos a menos.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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Conclusão da Unidade 4
Apresentamos a seguir uma rubrica para monitoramento da aprendizagem dos conteúdos trabalhados na unidade, 

contribuindo para que você observe e registre a trajetória de cada estudante, verificando a progressão individual. Você 
pode ampliar essa rubrica de acordo com as características de sua turma e do que pretende observar,  por exemplo, 
autonomia, participação nas atividades propostas etc.

UNIDADE 4

NOME DO ESTUDANTE:  TURMA: 

Monitoramento da aprendizagem Sim Parcialmente Ainda não

Resolve problemas envolvendo diferentes 
significados da adição com duas e três parcelas.

Estima, mede e compara medidas de comprimento 
utilizando unidades de medida padronizadas (metro 
e centímetro).

Reconhece características de figuras geométricas 
espaciais (faces, vértices e arestas).

Observações

Ficha para acompanhamento da aprendizagem 
A ficha a seguir pode ser usada para você acompanhar o desenvolvimento dos estudantes em relação às 

habilidades trabalhadas no bimestre. Use a legenda para avaliar cada estudante. Essa ficha permite que você tenha uma 
visão tanto individual quanto geral da turma e, com base nela, faça eventuais ajustes em seu planejamento. Sugerimos 
que você reproduza o modelo abaixo.

Habilidades
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Legenda:      S  sim  N  ainda nãoP  parcialmente
ANO: 

TURMA: BIM.:

86

48 Quarenta e oito

D U

2  dezenas e 9  unidades

20 + 9  = 29

D U

8  dezenas e 1  unidade

80 + 1  = 81

c) Escreva como lemos cada uma dessas quantidades.

• Trinta e seis.

• Quarenta e três.

• Vinte e nove.

• Oitenta e um.

d) Dos quatro amigos, quem tem maior quantidade de figurinhas? 

Taís.

e) E quem tem a menor quantidade de figurinhas?

Jair.

f) Escreva essas quantidades com algarismos, do menor para 
o maior.

29, 36, 43 e 81

Ilu
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Orientações 
O item c (EF02MA03, EF02MA04) ex-

plora a leitura e a escrita de números 
por extenso, e os itens d e e, a compa-
ração entre as quantidades de figurinhas 
dos personagens. 

Atividade complementar 
Escreva alguns números na lousa, por 

exemplo, 32, 23, 44, 75 e 57. Peça aos 
estudantes que representem cada um 
deles de modo diferente. Informe que 
podem usar desenhos, a escrita por ex-
tenso, a escrita aditiva ou outra repre-
sentação que preferirem.

No item f retomamos a escrita dos 
números em ordem crescente.

Para saber mais
LORENZATO, Sergio. Educação infantil e percepção matemática: 

com atividades práticas para professores da Educação Infantil e 
primeiro ano do Ensino Fundamental. Campinas: Autores Asso-
ciados, 2017. 

Voltado para os desafios de quem ensina Matemática na Edu-
cação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, esse livro 
traz, além de textos teóricos, sugestões de atividades para o pro-
fessor experimentar em aula.

Ao final de cada unidade, você encontrará 
uma rubrica para registrar o desempenho 
de cada estudante referente aos conteúdos 
trabalhados na unidade.

Nas aberturas de tópicos, você 
encontrará orientações e as habilidades 
da BNCC que serão trabalhadas no 
tópico, com o texto da BNCC na 
íntegra e os componentes essenciais 
para alfabetização da PNA.

Nas unidades pares (fim de 
bimestre), você também 
encontrará uma ficha para 
acompanhamento da 
aprendizagem, que possibilitará 
a observação, tanto individual 
como coletiva, do aprendizado 
de seus estudantes em relação 
às habilidades trabalhadas no 
bimestre.

Nas orientações ao longo das unidades, 
há sugestões para o desenvolvimento 
dos conteúdos e das atividades, 
propostas de intervenções para suprir 
eventuais defasagens e as seções 
Atividades complementares e Para 
saber mais (com recomendações de 
leitura, sites, entre outras).

A leitura e a interpretação dos 
dados coletados contribuem para 
a elaboração de estratégias a fim 
de potencializar as conquistas dos 
estudantes e superar possíveis 
lacunas ou defasagens. Esses 
instrumentos são excelentes 
ferramentas para se usar em reuniões 
pedagógicas e conselhos de classe.
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I. Introdução
Esta coleção foi elaborada de acordo com os pressupostos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da 

Política Nacional de Alfabetização (PNA). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
A BNCC é documento de caráter normativo que definiu as aprendizagens essenciais a que todos os estudantes da 

Educação Básica têm direito. 

Competências gerais da Educação Básica
Para assegurar esses direitos, o documento propõe o desenvolvimento de competências gerais como norteadoras 

das decisões pedagógicas. 
Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2018, p. 8).

Competências gerais da Educação Básica

 1.  Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender 
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

 2.  Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

 3.  Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 
diversificadas da produção artístico-cultural.

 4.  Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, 
bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

 5.  Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e 
ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

 6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 
entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de 
vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

 7.  Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista 
e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

 8.  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

 9.  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

 10 .  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões 
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

BRASIL, 2018, p. 9.

Competências específicas de Matemática  
para o Ensino Fundamental

Em articulação com as competências gerais propostas, a área de Matemática e, por consequência, o componente 
curricular de Matemática devem garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas.

O quadro a seguir reproduz essas competências.
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Competências específicas de Matemática para o Ensino Fundamental

1.  Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em 
diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para 
alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.

2.  Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo 
aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.

3.  Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, 
Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade 
de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções.

4.  Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo 
a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, 
produzindo argumentos convincentes.

5.  Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas 
cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.

6.  Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o 
aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, 
tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, 
e dados).

7.  Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, 
democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem 
preconceitos de qualquer natureza. 

8.  Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas 
para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou 
não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.

BRASIL, 2018, p. 267.

Destacamos que a indicação de competências, com ênfase no “saber” e no “saber fazer”, orientam a definição das 
aprendizagens essenciais, e não apenas dos conteúdos mínimos a serem ensinados.

Para garantir o desenvolvimento das competências específicas do componente curricular Matemática, elas 
foram organizadas em unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e medidas, Probabilidade e 
estatística. 

As unidades temáticas definem um arranjo dos objetos de conhecimento adequados às especificidades dos 
diferentes anos do Ensino Fundamental. Os objetos de conhecimento, que devem ser entendidos como conteúdos, 
conceitos e processos, se relacionam com um número variável de habilidades.  

É importante salientar que nesta coleção há o cuidado para que as Unidades Temáticas não sejam tratadas de 
forma isolada, ou seja, buscou-se favorecer as inter-relações.

Por sua vez, as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos estudantes 
nos diferentes contextos escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com uma estrutura: verbos, que indicam 
processos cognitivos; complementos dos verbos, que explicitam o(s) objeto(s) de conhecimento mobilizados 
na habilidade; modificadores dos verbos, que explicitam a situação ou condição em que a habilidade deve ser 
desenvolvida.  

Unidades temáticas
Apresentamos a seguir considerações que se encontram na BNCC sobre as unidades temáticas da área de 

Matemática para o Ensino Fundamental.

A unidade temática Números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que implica o 
conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em 
quantidades. No processo da construção da noção de número, os estudantes precisam desenvolver, entre outras, 
as ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções fundamentais da Matemática. Para 
essa construção, é importante propor, por meio de situações significativas, sucessivas ampliações dos campos 
numéricos. No estudo desses campos numéricos, devem ser enfatizados registros, usos, significados e operações. 
(BRASIL, 2018, p. 268, grifo do autor).
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Veja, no quadro a seguir, os objetos de conhecimento dessa unidade temática e como eles se organizam de forma 
progressiva ao longo dos 5 anos do Ensino Fundamental.

1o ano 2o ano 3o ano 4o ano 5o ano
Contagem de rotina.
Contagem ascendente 
e descendente.
Reconhecimento de 
números no contexto 
diário: indicação 
de quantidades, 
indicação de ordem ou 
indicação de código 
para a organização de 
informações.
Quantificação de 
elementos de uma 
coleção: estimativas, 
contagem um a um, 
pareamento ou outros 
agrupamentos e 
comparação.
Leitura, escrita e 
comparação de 
números naturais (até 
100).
Reta numérica.
Construção de fatos 
básicos da adição.
Composição e 
decomposição de 
números naturais.
Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da adição e da 
subtração (juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar).

Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de números 
de até três ordens 
pela compreensão 
de características do 
sistema de numeração 
decimal (valor 
posicional e papel do 
zero).
Composição e 
decomposição de 
números naturais (até 
1 000).
Construção de fatos 
fundamentais da 
adição e da subtração.
Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da adição e da 
subtração (juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar).
Problemas envolvendo 
adição de parcelas 
iguais (multiplicação).
Problemas envolvendo 
significados de dobro, 
metade, triplo e terça 
parte.

Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de números 
naturais de quatro 
ordens.
Composição e 
decomposição de 
números naturais.
Construção de fatos 
fundamentais da 
adição, subtração e 
multiplicação.
Reta numérica.
Procedimentos de 
cálculo (mental e 
escrito) com números 
naturais: adição e 
subtração.
Procedimentos de 
cálculo (mental e 
escrito) com números 
naturais: adição e 
subtração.
Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da multiplicação e 
da divisão: adição 
de parcelas iguais, 
configuração 
retangular, repartição 
em partes iguais e 
medida.
Significados de 
metade, terça parte, 
quarta parte, quinta 
parte e décima parte.

Sistema de numeração 
decimal: leitura, 
escrita, comparação e 
ordenação de números 
naturais de até cinco 
ordens.
Composição e 
decomposição de 
um número natural 
de até cinco ordens, 
por meio de adições 
e multiplicações por 
potências de 10.
Propriedades das 
operações para o  
desenvolvimento de 
diferentes estratégias 
de cálculo com 
números naturais.
Problemas envolvendo 
diferentes significados 
da multiplicação e 
da divisão: adição 
de parcelas iguais, 
configuração  
retangular, 
proporcionalidade, 
repartição equitativa e 
medida.
Problemas de 
contagem.
Números racionais: 
frações unitárias mais 
usuais (1/2, 1/3, 1/4, 
1/5, 1/10 e 1/100).
Números racionais: 
representação decimal 
para escrever valores 
do sistema monetário 
brasileiro.

Sistema de numeração 
decimal: leitura, escrita e 
ordenação de números 
naturais (de até seis 
ordens).
Números racionais 
expressos na forma decimal 
e sua representação na reta 
numérica.
Representação fracionária 
dos números racionais: 
reconhecimento, 
significados, leitura e 
representação na reta 
numérica.
Comparação e ordenação 
de números racionais na 
representação decimal e 
na fracionária utilizando a 
noção de equivalência.
Cálculo de porcentagens e 
representação fracionária. 
Problemas: adição 
e subtração de 
números naturais e 
números racionais cuja 
representação decimal é 
finita.
Problemas: multiplicação 
e divisão de números 
racionais cuja 
representação decimal é 
finita por números naturais.
Problemas de contagem 
do tipo: “Se cada objeto 
de uma coleção A for 
combinado com todos os 
elementos de uma coleção 
B, quantos agrupamentos 
desse tipo podem ser 
formados?”.

BRASIL, 2018, p. 278-297.

A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de 
pensamento – pensamento algébrico – que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, 
representação e análise de relações quantitativas de grandezas e, também, de situações e estruturas matemáticas, 
fazendo uso de letras e outros símbolos. Para esse desenvolvimento, é necessário que os alunos identifiquem 
regularidades e padrões de sequências numéricas e não numéricas, estabeleçam leis matemáticas que expressem a 
relação de interdependência entre grandezas em diferentes contextos, bem como criar, interpretar e transitar entre 
as diversas representações gráficas e simbólicas, para resolver problemas por meio de equações e inequações, com 
compreensão dos procedimentos utilizados. As ideias matemáticas fundamentais vinculadas a essa unidade são: 
equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade. [...] (BRASIL, 2018, p. 270, grifo do autor).

Veja, no quadro a seguir, os objetos de conhecimento dessa unidade temática e como eles se organizam de forma 
progressiva ao longo dos 5 anos do Ensino Fundamental.
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1o ano 2o ano 3o ano 4o ano 5o ano
Padrões figurais e 
numéricos: investigação 
de regularidades ou 
padrões em sequências
Sequências recursivas: 
observação de regras 
usadas utilizadas em 
seriações numéricas 
(mais 1, mais 2, 
menos 1, menos 2, por 
exemplo).

Construção de 
sequências repetitivas 
e de sequências 
recursivas. 
Identificação de 
regularidade de 
sequências e 
determinação de 
elementos ausentes 
na sequência.

Identificação 
e descrição de 
regularidades em 
sequências numéricas 
recursivas.
Relação de 
igualdade.

Sequência numérica recursiva 
formada por múltiplos de um 
número natural.
Sequência numérica recursiva 
formada por números que 
deixam o mesmo resto ao 
ser divididos por um mesmo 
número natural diferente de 
zero.
Relações entre adição 
e subtração e entre 
multiplicação e divisão.
Propriedades da igualdade.

Propriedades da 
igualdade e noção de 
equivalência. 
Grandezas 
diretamente 
proporcionais.
Problemas envolvendo 
a partição de um 
todo em duas partes 
proporcionais.

BRASIL, 2018, p. 278-297.

A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver 
problemas do mundo físico e de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade temática, estudar posição 
e deslocamentos no espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais pode desenvolver o 
pensamento geométrico dos alunos. Esse pensamento é necessário para investigar propriedades, fazer conjecturas 
e produzir argumentos geométricos convincentes. [...] (BRASIL, 2018, p. 271).

Veja, no quadro a seguir, os objetos de conhecimento dessa unidade temática e como eles se organizam de forma 
progressiva ao longo dos 5 anos do Ensino Fundamental.

1o ano 2o ano 3o ano 4o ano 5o ano
Localização de 
objetos e de 
pessoas no espaço 
utilizando diversos 
pontos de referência 
e vocabulário 
apropriado.
Figuras geométricas 
espaciais: 
reconhecimento e 
relações com objetos 
familiares do mundo 
físico.
Figuras 
geométricas planas: 
reconhecimento do 
formato das faces de 
figuras geométricas 
espaciais.

Localização e 
movimentação de 
pessoas e objetos 
no espaço, segundo 
pontos de referência, e 
indicação de mudanças 
de direção e sentido. 
Esboço de roteiros e de 
plantas simples.
Figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera): 
reconhecimento e 
características.
Figuras geométricas 
planas (círculo, 
quadrado, retângulo 
e triângulo): 
reconhecimento e 
características.

Localização e 
movimentação: 
representação de objetos 
e pontos de referência.
Figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera): 
reconhecimento, análise 
de características e 
planificações.
Figuras geométricas 
planas (triângulo, 
quadrado, retângulo, 
trapézio e paralelogramo): 
reconhecimento e análise 
de características.
Congruência de figuras 
geométricas planas.

Localização e 
movimentação: 
pontos de referência, 
direção e sentido.
Paralelismo e 
perpendicularismo. 
Figuras geométricas 
espaciais (prismas 
e pirâmides): 
reconhecimento, 
representações, 
planificações e 
características.
Ângulos retos e 
não retos: uso 
de dobraduras, 
esquadros e 
softwares.
Simetria de reflexão.

Plano cartesiano: 
coordenadas cartesianas 
(1o quadrante) e 
representação de 
deslocamentos no plano 
cartesiano.
Figuras geométricas 
espaciais: reconhecimento, 
representações, 
planificações e 
características.
Figuras geométricas 
planas: características, 
representações e ângulos.
Ampliação e redução de 
figuras poligonais em 
malhas quadriculadas: 
reconhecimento da 
congruência dos ângulos e 
da proporcionalidade dos 
lados correspondentes.

BRASIL, 2018, p. 278-297.

As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreensão da realidade. Assim, 
a unidade temática Grandezas e medidas, ao propor o estudo das medidas e das relações entre elas – ou seja, 
das relações métricas –, favorece a integração da Matemática a outras áreas de conhecimento, como Ciências 
(densidade, grandezas e escalas do Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, 
densidade demográfica, escalas de mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui ainda para a consolidação 
e ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a construção do pensamento algébrico. 
(BRASIL, 2018, p. 273, grifo do autor).
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Veja, no quadro a seguir, os objetos de conhecimento dessa unidade temática e como eles se organizam de forma 
progressiva ao longo dos 5 anos do Ensino Fundamental.

1o ano 2o ano 3o ano 4o ano 5o ano
Medidas de 
comprimento, 
massa e capacidade: 
comparações e 
unidades de medida 
não convencionais.
Medidas de tempo: 
unidades de medida 
de tempo, suas 
relações e o uso do 
calendário.
Sistema monetário 
brasileiro: 
reconhecimento de 
cédulas e moedas.

Medida de 
comprimento: 
unidades não 
padronizadas e 
padronizadas 
(metro, centímetro e 
milímetro).
Medida de capacidade 
e de massa: unidades 
de medida não 
convencionais e 
convencionais (litro, 
mililitro, cm3, grama e 
quilograma).
Medidas de tempo: 
intervalo de tempo, 
uso do calendário, 
leitura de horas em 
relógios digitais e 
ordenação de datas.
Sistema monetário 
brasileiro: 
reconhecimento de 
cédulas e moedas 
e equivalência de 
valores.

Significado de medida e de 
unidade de medida.
Medidas de comprimento 
(unidades não convencionais 
e convencionais): registro, 
instrumentos de medida, 
estimativas e comparações.
Medidas de capacidade 
e de massa (unidades 
não convencionais e 
convencionais): registro, 
estimativas e comparações.
Comparação de áreas por 
superposição.
Medidas de tempo: leitura 
de horas em relógios digitais 
e analógicos, duração de 
eventos e reconhecimento 
de relações entre unidades 
de medida de tempo.
Sistema monetário 
brasileiro: estabelecimento 
de equivalências de um 
mesmo valor na utilização de 
diferentes cédulas e moedas.

Medidas de comprimento, 
massa e capacidade: 
estimativas, utilização de 
instrumentos de medida 
e de unidades de medida 
convencionais mais usuais.
Áreas de figuras 
construídas em malhas 
quadriculadas.
Medidas de tempo: leitura 
de horas em relógios 
digitais e analógicos, 
duração de eventos e 
relações entre unidades de 
medida de tempo.
Medidas de temperatura 
em grau Celsius: 
construção de gráficos 
para indicar a variação 
da temperatura (mínima 
e máxima) medida em 
um dado dia ou em uma 
semana.
Problemas utilizando 
o sistema monetário 
brasileiro.

Medidas de 
comprimento, área, 
massa, tempo, 
temperatura e 
capacidade: utilização 
de unidades 
convencionais e 
relações entre as 
unidades de medida 
mais usuais.
Áreas e perímetros 
de figuras poligonais: 
algumas relações.
Noção de volume.

BRASIL, 2018, p. 278-297.

A incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade temática Probabilidade e estatística. Ela propõe 
a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações-problema da vida cotidiana, 
das ciências e da tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, 
representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem 
fundamentados e tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices 
estatísticos para descrever, explicar e predizer fenômenos. [...] (BRASIL, 2018, p. 274, grifo do autor).

Veja, no quadro a seguir, os objetos de conhecimento dessa unidade temática e como eles se organizam de forma 
progressiva ao longo dos 5 anos do Ensino Fundamental.

1o ano 2o ano 3o ano 4o ano 5o ano
Noção de acaso.
Leitura de tabelas 
e de gráficos de 
colunas simples.
Coleta e organização 
de informações.
Registros pessoais 
para comunicação 
de informações 
coletadas.

Análise da ideia 
de aleatório em 
situações do 
cotidiano.
Coleta, classificação 
e representação de 
dados em tabelas 
simples e de dupla 
entrada e em 
gráficos de colunas.

Análise da ideia de 
acaso em situações 
do cotidiano: espaço 
amostral.
Leitura, interpretação e 
representação de dados 
em tabelas de dupla 
entrada e gráficos de 
barras.
Coleta, classificação e 
representação de dados 
referentes a variáveis 
categóricas, por meio de 
tabelas e gráficos.

Análise de chances de 
eventos aleatórios.
Leitura, interpretação e 
representação de dados em 
tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas simples e 
agrupadas, gráficos de barras 
e colunas e gráficos pictóricos.
Diferenciação entre variáveis 
categóricas e variáveis 
numéricas.
Coleta, classificação e 
representação de dados de 
pesquisa realizada.

Espaço amostral: análise 
de chances de eventos 
aleatórios.
Cálculo de 
probabilidade de 
eventos equiprováveis.
Leitura, coleta, 
classificação 
interpretação e 
representação de 
dados em tabelas de 
dupla entrada, gráfico 
de colunas agrupadas, 
gráficos pictóricos e 
gráfico de linhas.

BRASIL, 2018, p. 278-297.
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Habilidades
Nos quadros a seguir, você poderá observar como as habilidades da BNCC são contempladas ao longo das 

unidades deste volume. As habilidades também são indicadas nos momentos em que são desenvolvidas, de forma 
pontual, nas orientações específicas do volume.

Grandezas e medidasGeometriaÁlgebraNúmeros Probabilidade e estatísticaBNCC BNCC BNCC BNCC BNCC

2o ano Unidade

Objetos de conhecimento Habilidades 1 2 3 4 5 6 7 8

•  Leitura, escrita, comparação e ordenação 
de números de até três ordens pela 
compreensão de características do sistema 
de numeração decimal (valor posicional e 
papel do zero)

EF02MA01 Comparar e ordenar números 
naturais (até a ordem de centenas) pela 
compreensão de características do 
sistema de numeração decimal (valor 
posicional e função do zero).

x x x x   x   x

EF02MA02 Fazer estimativas por meio 
de estratégias diversas a respeito da 
quantidade de objetos de coleções e 
registrar o resultado da contagem desses 
objetos (até 1 000 unidades).

x x       x  

EF02MA03 Comparar quantidades de 
objetos de dois conjuntos, por estimativa 
e/ou por correspondência (um a um, dois 
a dois, entre outros), para indicar “tem 
mais”, “tem menos” ou “tem a mesma 
quantidade”, indicando, quando for o 
caso, quantos a mais e quantos a menos.

x x   x   x x x

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

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

  x x x   x   x

•  Construção de fatos fundamentais da adição 
e da subtração

EF02MA05 Construir fatos básicos da 
adição e subtração e utilizá-los no 
cálculo mental ou escrito.

      x x x   x

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

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

x     x x x   x

•  Problemas envolvendo adição de parcelas 
iguais (multiplicação)

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

            x

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

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

            x x
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2o ano Unidade

Objetos de conhecimento Habilidades 1 2 3 4 5 6 7 8

•  Construção de sequências repetitivas e de 
sequências recursivas

EF02MA09 Construir sequências de 
números naturais em ordem crescente 
ou decrescente a partir de um número 
qualquer, utilizando uma regularidade 
estabelecida.

    x          

•  Identificação de regularidade de sequências 
e determinação de elementos ausentes na 
sequência

EF02MA10 Descrever um padrão (ou  
regularidade) de sequências repetitivas 
e de sequências recursivas, por meio de 
palavras, símbolos ou desenhos.

  x x     x    

EF02MA11 Descrever os elementos 
ausentes em sequências repetitivas e 
em sequências recursivas de números 
naturais, objetos ou figuras.

    x         x

•  Localização e movimentação de pessoas 
e objetos no espaço, segundo pontos de 
referência, e indicação de mudanças de 
direção e sentido

EF02MA12 Identificar e registrar, em 
linguagem verbal ou não verbal, a 
localização e os deslocamentos de 
pessoas e de objetos no espaço, 
considerando mais de um ponto de 
referência, e indicar as mudanças de 
direção e de sentido.

x              

•  Esboço de roteiros e de plantas simples

EF02MA13 Esboçar roteiros a ser seguidos 
ou plantas de ambientes familiares, 
assinalando entradas, saídas e alguns 
pontos de referência.

          x   x

•  Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): 
reconhecimento e características

EF02MA14 Reconhecer, nomear e 
comparar figuras geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera), relacionando-as com 
objetos do mundo físico.

    x x x      

•  Figuras geométricas planas (círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo): 
reconhecimento e características

EF02MA15 Reconhecer, comparar e 
nomear figuras planas (círculo, quadrado, 
retângulo e triângulo), por meio de 
características comuns, em desenhos 
apresentados em diferentes disposições 
ou em sólidos geométricos.

        x      

(continuação)
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2o ano Unidade

Objetos de conhecimento Habilidades 1 2 3 4 5 6 7 8

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

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

x   x x        

•  Medida de capacidade e de massa: 
unidades de medida não convencionais e 
convencionais (litro, mililitro, cm3, grama e 
quilograma)

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

        x x    

•  Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso 
do calendário, leitura de horas em relógios 
digitais e ordenação de datas

EF02MA18 Indicar a duração de intervalos 
de tempo entre duas datas, como dias 
da semana e meses do ano, utilizando 
calendário, para planejamentos e 
organização de agenda.

            x  

EF02MA19 Medir a duração de um 
intervalo de tempo por meio de relógio 
digital e registrar o horário do início e do 
fim do intervalo.

            x  

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

EF02MA20 Estabelecer a equivalência 
de valores entre moedas e cédulas 
do sistema monetário brasileiro para 
resolver situações cotidianas.

  x           x

•  Análise da ideia de aleatório em situações 
do cotidiano

EF02MA21 Classificar resultados de 
eventos cotidianos aleatórios como 
“pouco prováveis”, “muito prováveis”, 
“improváveis” e “impossíveis”.

x x     x x    

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

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

  x x x x x    

EF02MA23 Realizar pesquisa em universo 
de até 30 elementos, escolhendo até três 
variáveis categóricas de seu interesse, 
organizando os dados coletados em 
listas, tabelas e gráficos de colunas 
simples.

            x  

(continuação)
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Política Nacional de Alfabetização (PNA)
A PNA foi instituída pelo Decreto no 9.765, de 11 de abril de 2019, com o intuito de fomentar programas e ações 

voltadas à alfabetização com base nas mais recentes evidências científicas, no intuito de melhorar a qualidade da 
alfabetização e combater o analfabetismo absoluto e funcional no território brasileiro.

No caderno da PNA, publicado em 2019, encontramos definições que nos ajudam a refletir sobre como 
desenvolver as habilidades voltadas à alfabetização.

“A PNA, com base na ciência cognitiva da leitura, define alfabetização como o ensino das habilidades de leitura 
e de escrita em um sistema alfabético” (BRASIL, 2019, p. 18). Mas, além de compreender os códigos de uma língua 
(etapa de fundamental importância), é preciso favorecer o desenvolvimento da literacia, “que consiste no ensino e na 
aprendizagem das habilidades de leitura e de escrita, independentemente do sistema de escrita utilizado” (BRASIL, 
2019, p.18). O objetivo, portanto, é fazer com que os estudantes sejam capazes de ler e escrever com autonomia e 
compreensão.

No art. 3o, a PNA enfatiza os componentes essenciais para a alfabetização, que devem ser desenvolvidos em todos 
os componentes curriculares. São eles:

 a)  consciência fonêmica;
 b) instrução fônica sistemática;
 c) fluência em leitura oral;
 d) desenvolvimento de vocabulário;
 e) compreensão de textos e
 f) produção de escrita.

O documento também enfatiza o desenvolvimento da literacia numérica ou numeracia: “A literacia numérica diz 
respeito às habilidades de Matemática que permitem resolver problemas da vida cotidiana e lidar com informações 
matemáticas” (Caderno PNA, p. 24).

É importante salientar que, de acordo com o documento, não se trata de impor um método, mas de propor 
orientações curriculares, programas e práticas, baseadas em pesquisas científicas, que favoreçam esse processo e 
reafirmam a necessidade de ações sistemáticas. 

O documento reitera a importância das funções executivas desde a primeira infância e destaca, entre elas: a 
inibição ou controle inibitório, a memória de trabalho ou memória operacional e a flexibilidade cognitiva. 

Outro fator de grande importância apresentado no Art. 3o do documento é o “reconhecimento da família como um 
dos agentes do processo de alfabetização” (BRASIL, 2019, p. 51).

A literacia familiar é definida como: “conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem, a leitura e 
a escrita, as quais a criança vivencia com seus pais ou cuidadores” (BRASIL, 2019, p. 51).

Na coleção, as atividades voltadas à aprendizagem matemática, buscam favorecer o processo de alfabetização e da 
literacia, no decorrer de todos os volumes.

Além disso, a grande variedade de gêneros textuais estimula a leitura e interpretação das informações bem como o 
uso recorrente de diferentes representações, incluindo-se a língua materna.

São estimuladas várias formas registros, elaboração e resolução de problemas, compartilhamento de saberes e 
ideias e uso de estratégias próprias.

Dessa forma, buscamos auxiliá-lo a desenvolver nos estudantes habilidades que permitam que eles lidem com 
informações matemáticas e resolvam problemas da vida cotidiana estabelecendo relações entre o que eles já sabem e o 
que estão aprendendo.

Compromissos com a educação
Ao indicar o desenvolvimento de competências como foco para as decisões pedagógicas, a BNCC reitera 

outros compromissos com a Educação Básica também assumidos por nós, elaboradores desta coleção. Entre eles, 
destacamos: a formação integral, a educação inclusiva, o tratamento de temas contemporâneos e o uso de 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. 

O comprometimento com a formação integral visa ao desenvolvimento global do educando, ou seja, à 
consideração dos aprendizes em todas as suas dimensões – intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica – 
e à sua formação para o exercício da cidadania.

Essa visão pressupõe o acolhimento de cada estudante em sua singularidade e diversidade, por meio de 
processos educativos que reconheçam essa pluralidade. 
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A ideia que pressupõe uma educação inclusiva vem ao encontro da necessidade de incorporar todas as 
diferenças na dinâmica educacional, reconhecendo, também, como indispensáveis práticas pedagógicas diversificadas 
para estudantes com deficiência ou dificuldades de aprendizagem. 

Também são recomendações desse documento a incorporação nos currículos escolares de temas relevantes e 
contemporâneos que afetam de forma sensível a vida humana e incluem: direitos das crianças e dos adolescentes; 
educação para o trânsito; preservação do meio ambiente; educação alimentar e nutricional; processo de 
envelhecimento e respeito e valorização do idoso; educação em direitos humanos, saúde, sexualidade, vida familiar e 
social; educação para o consumo; educação financeira e fiscal; trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural. O 
tratamento desses temas, alguns previstos em leis, decretos ou resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE), 
deve ser feito de forma transversal e integradora por todos os componentes curriculares, em momentos pertinentes a 
cada componente.

A educação inclusiva direciona para a transformação de uma sociedade inclusiva, além de ser um processo de dimensões humanas, 
sociais e políticas.

II. Pressupostos teóricos
Concepção da área

As decisões teórico-metodológicas que fundamentam a coleção estão baseadas na concepção de Matemática 
como área do conhecimento cujo potencial formativo contribui para o desenvolvimento de processos de pensamento 
e valores sociais, afetivos, estéticos e científicos. De forma conexa, seu caráter instrumental leva à formação de 
capacidades pessoais que permitem aos estudantes enfrentar situações novas e participar de forma útil e criativa da vida 
social, o que promove a formação para a cidadania.
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O texto a seguir complementa esses pressupostos.

A Matemática é uma construção humana que envolve um conjunto de conhecimentos associados, por 
exemplo, aos números, às formas geométricas e a diversos tipos de raciocínio, como dedução, indução, 
estimação, aproximação, entre outros. Ajuda a resolver diversos tipos de problemas, muitas vezes 
apresentando diferentes soluções. É um conjunto de ideias que permite analisar fenômenos e situações 
presentes na realidade para obter informações e conclusões que não estão explícitas. Além disso, 
possibilita a obtenção de modelos, relações, padrões e regularidades, de forma a conhecer e analisar 
a realidade e obter informações para tomar decisões. Sua aprendizagem contribui para a formação 
integral dos estudantes e seu desenvolvimento permite enfrentar os desafios que se apresentam na vida 
cotidiana de qualquer pessoa. (SÃO PAULO, 2017, p. 63). 

Concepção de aprendizagem
Coerentes com essas premissas são nossas considerações sobre a concepção de aprendizagem. 

Compreendemos a aprendizagem como processo interior e contínuo de (res)significações, e não como aquisição de 
informações que ocorrem por meio de repetição e mecanização. Consideramos o estudante o construtor do seu 
conhecimento, construção resultante das interações com o meio físico e social. Desse modo, conforme Isabel Solé 
(COLL et al., 1999, p. 19), a aprendizagem “é fruto de uma construção pessoal, mas na qual não intervém apenas o 
sujeito que aprende; os ‘outros’ significativos, os agentes culturais, são peças imprescindíveis para essa construção 
pessoal, para esse desenvolvimento ao qual aludimos”.

O papel do professor
Nesse processo, vemos o professor não com função de transmissor de conhecimentos mas como o mediador 

entre o conhecimento e o estudante, organizador e coordenador de situações de aprendizagem desafiadoras e 
adequadas às capacidades, habilidades cognitivas e experiências individuais dos estudantes. 

Recorrendo às ideias de Zabala (1998), podemos caracterizar o papel do professor como aquele que, ao propor o 
encaminhamento metodológico: 

•  planeja as ações pedagógicas de forma suficientemente flexível para permitir a adaptação às necessidades dos 
estudantes;

•  conta com as contribuições e os conhecimentos dos estudantes, tanto no início das atividades como durante sua 
realização;

•  ajuda os estudantes a encontrar sentido no que estão fazendo para que compreendam o que está sendo feito, 
de forma a se envolver com a execução;

•  acompanha o processo de aprendizagem, contribuindo para que o estudante perceba os progressos que 
experimenta e enfrente os obstáculos que encontra; 

•  estimula a atividade mental, o que leva o estudante a estabelecer relações com os novos conhecimentos e a 
atribuir a eles sentidos, de tal modo que sejam percebidos como significativos e funcionais; 

•  promove relações pautadas no respeito mútuo, estimulando o sentimento de confiança, autonomia e 
promovendo a autoestima;

•  apresenta o conteúdo de forma interdisciplinar, para que os estudantes percebam que o conhecimento não é 
segmentado e que cada área tem sua contribuição. 

Interdisciplinaridade
Acreditamos que estabelecer conexões entre a Matemática e as demais áreas do conhecimento, como 

Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, amplia as possibilidades e oportunidades de compreender e 
utilizar conceitos tanto da Matemática quanto das outras áreas.

Essas conexões também favorecem o desenvolvimento integral do estudante à medida que se contrapõem 
a uma visão pedagógica de caráter puramente disciplinar, compartimentada e segmentada. Assim, é necessário 
valorizar as ações que possibilitem olhar o mesmo objeto de conhecimento sob a perspectiva dos diferentes 
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componentes curriculares das diferentes áreas. Esse modo interdisciplinar da ação docente tem como objetivo ampliar 
as possibilidades de enfoque e a compreensão de questões relevantes, especialmente para a constituição de saberes 
dos estudantes dos Anos Iniciais. 

Sempre que se fala em interdisciplinaridade, fala-se em contextualização, uma vez que o reconhecimento 
do conhecimento matemático em conteúdo de outras disciplinas tem o propósito de mostrar a contribuição da 
Matemática na leitura dos diversos fenômenos naturais e sociais que se apresentam em outras ciências.

Assim, é preciso entender a contextualização como a observação de um fato ou situação dentro de uma teia de 
relações possíveis com os elementos e recursos de cada componente curricular. Tal concepção evita que se considere 
a contextualização em Matemática apenas como aplicação restrita ao cotidiano dos estudantes; essa contextualização 
é vista como recurso pedagógico para tornar a constituição de conhecimentos um processo que permite transitar 
inteligentemente do mundo da experiência imediata e espontânea para o plano das abstrações. Ou seja, assumimos 
uma posição na qual a contextualização não enfatiza apenas situações aplicadas ao cotidiano, mas situações 
puramente matemáticas que, com base em conhecimentos mais simples, evoluem para situações e conhecimentos 
mais complexos.

A título de exemplo, citaremos a seguir algumas possibilidades de conexões da Matemática com outras áreas 
que podem ser relevantes para a aprendizagem.

•  Arte: nas atividades de pintura, o cálculo da quantidade de tinta; nas de dobradura, o uso de conceitos de 
metade, terço, equivalência; nas de escultura de argila, emprego de altura, peso e material, e na descrição das 
diferentes vistas.

•  Música: na exploração da constância do ritmo nas partituras musicais, com os tempos determinados das notas.

•  Língua Portuguesa: na relação biunívoca estabelecida entre o som e o desenho da letra (fonema e grafema); na 
organização textual, em que o espaço é padronizado, como nas linhas de uma folha de caderno, e na exploração 
de códigos.

•  Ciências Naturais: na relação de organização dos seres vivos com conjuntos, ordem, classificação e 
agrupamentos em Matemática; na simetria das formas de alguns seres.

•  Geografia: na organização geográfica dos países e cidades, com o conceito de linhas, limites e distâncias.

•  História: o calendário e o passar do tempo; as condições de trabalho e renda da população, e a própria história 
da Matemática.
Reforçamos que essas possibilidades são meros exemplos e não esgotam as oportunidades, que podem ser 

muito ampliadas de acordo com sua criatividade e possibilidades.
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III. A coleção e os estudantes 
Características da faixa etária

Conhecer as características da faixa etária em que os estudantes dos Anos Iniciais se encontram é fundamental 
em toda iniciativa docente.

Para contribuir com esse conhecimento, recorreremos a informações sobre processos cognitivos básicos 
e desenvolvimento intelectual da faixa etária com a citação de um trecho do texto de Eduardo Marti na obra 
Desenvolvimento psicológico e educação (COLL, 2004, p. 233): 

[...] as crianças menores de seis anos adquirem uma série de novas habilidades cognitivas que lhes permite 
entender e organizar o mundo de uma maneira muito mais ampla e precisa do que os bebês. Apesar desses 
avanços, a competência cognitiva das crianças de dois a seis anos apresenta algumas limitações se comparada com 
a das crianças do Ensino Fundamental. Poderíamos dizer que, durante essa nova etapa, as crianças raciocinam 
de forma mais lógica, que são menos dependentes da aparência perceptiva dos estímulos, que possuem 
uma atenção mais seletiva e uma memória mais segura e estratégica e que ampliam de maneira espetacular 
a qualidade e a quantidade de conhecimentos sobre diversos aspectos da realidade. Essas conquistas são 
traduzidas em habilidades cotidianas claramente identificáveis: são crianças que diferentemente das menores, 
sabem orientar-se em um percurso espacial complexo, conseguem entender e se lembrar das pontuações exatas 
de suas equipes favoritas de futebol, podem dar testemunhos fiéis de acontecimentos passados, são capazes de 
captar o humor e a ironia ou sabem corrigir os erros de um texto que acabaram de escrever. Não é de estranhar 
que a educação formal, na maneira das culturas, comece nessa etapa, caracterizada por uma nova maneira de 
pensar, mais lógica e mais estratégica, e por uma ampliação e melhor organização dos conhecimentos, aspectos 
essenciais nas aprendizagens escolares. [...] 

Ao caracterizar a faixa etária, a BNCC faz menção ao parecer CNE/CEB n? 11/2010. Chamamos a atenção 
especialmente para a relevância dada ao desenvolvimento da linguagem.

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a criança desenvolve a capacidade de representação, indispensável 
para a aprendizagem da leitura, dos conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca, 
conhecimentos que se postulam para esse período da escolarização. O desenvolvimento da linguagem permite a 
ela reconstruir pela memória as suas ações e descrevê-las, bem como planejá-las, habilidades também necessárias 
às aprendizagens previstas para esse estágio. A aquisição da leitura e da escrita na escola, fortemente relacionada 
aos usos sociais da escrita nos ambientes familiares de onde vêm as crianças, pode demandar tempos e esforços 
diferenciados entre os alunos da mesma faixa etária. A criança nessa fase tem maior interação nos espaços 
públicos, entre os quais se destaca a escola. Esse é, pois, um período em que se deve intensificar a aprendizagem 
das normas da conduta social, com ênfase no desenvolvimento de habilidades que facilitem os processos de 
ensino e de aprendizagem. (BRASIL, 2010a, p. 9).

Acreditamos que o convívio diário e afetuoso pode complementar de forma valiosa o seu conhecimento sobre os 
estudantes. 

Ra
w

pi
xe

l.c
om

/S
hu

tte
rs

to
ck

.co
m

Crianças em 
diferentes faixas 
etárias podem 
conviver de forma 
harmoniosa na 
escola, o que 
promove a 
aprendizagem 
das normas de 
conduta social.



21

IV. Avaliação
Ao abordar a avaliação da aprendizagem, é fundamental mencionar a legislação básica que regulamenta a 

educação brasileira: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei n? 9.394/1996). O art. 24, inciso V, cita a 
verificação do rendimento escolar com os seguintes critérios:

• avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;

• possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;
• possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;
• aproveitamento de estudos concluídos com êxito;
• obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo 

rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos [...]. (BRASIL, 
1996, p. [1]).

Nesse texto, cuja indicação está na BNCC, estão implícitos os direitos do estudante quanto à forma de ser 
avaliado e o dever das instituições escolares quanto à forma de avaliar. 

Esse pressuposto deve orientar a prática avaliativa e a escolha das bases teóricas que regem a educação brasileira.
A Base Nacional Comum Curricular evidencia a necessidade de: “Construir e aplicar procedimentos de avaliação 

formativa de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais 
registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos” (BRASIL, 2018. p. 17).

A leitura do texto a seguir, constante da Resolução CNE/CEB No 7, de 14 de dezembro de 2010, é fundamental 
para a compreensão da importância que a avaliação assume na educação atual.

A avaliação do aluno, a ser realizada pelo professor e pela escola, é redimensionadora da ação pedagógica e deve 
assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica.
A avaliação formativa, que ocorre durante todo o processo educacional, busca diagnosticar as potencialidades 
do aluno e detectar problemas de aprendizagem e de ensino. A intervenção imediata no sentido de sanar 
dificuldades que alguns estudantes evidenciem é uma garantia para o seu progresso nos estudos. Quanto mais se 
atrasa essa intervenção, mais complexo se torna o problema de aprendizagem e, consequentemente, mais 
difícil se torna saná-lo. 
A avaliação contínua pode assumir várias formas, tais como a observação e o registro das atividades dos 
alunos, sobretudo nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, trabalhos individuais, organizados ou não 
em portfólios, trabalhos coletivos, exercícios em classe e provas, dentre outros. Essa avaliação constitui um 
instrumento indispensável do professor na busca do sucesso escolar de seus alunos e pode indicar, ainda, a 
necessidade de atendimento complementar para enfrentar dificuldades específicas, a ser oferecido no mesmo 
período de aula ou no contraturno, o que requer flexibilidade dos tempos e espaços para aprender na escola 
e também flexibilidade na atribuição de funções entre o corpo docente. (BRASIL, 2010b, p. 36, grifo nosso).

A avaliação contínua, também chamada formativa, pode ter diferentes funções, de acordo com o momento de 
sua realização. 

Quando feita no início de uma etapa de trabalho para levantar os conhecimentos prévios dos estudantes, exerce 
a função diagnóstica. As informações obtidas permitem a você planejar o trabalho e orientar sua atuação. Também 
possibilita ao estudante reconhecer o que já sabe e preparar-se para a elaboração de novos conhecimentos. 

Quando ocorre durante o processo, com a intenção de acompanhar as aprendizagens em relação aos objetos 
de conhecimento e habilidades, contribui para que você ajuste as atividades de ensino e para o estudante ajustar o 
processo de aprendizagem. 

Quando realizada ao final de uma etapa ou período de aprendizagem, possibilita localizar o desenvolvimento do 
estudante em relação aos objetivos estabelecidos inicialmente e validar as estratégias adotadas. O estudante pode 
avaliar sua aprendizagem e perceber os pontos fortes e frágeis de seu desempenho. 

É importante lembrar que cabe a você orientar e estimular a atitude crítica do estudante em relação à própria 
aprendizagem. Levá-lo a identificar suas dificuldades, reconhecer suas competências e potencialidades ao fazer a 
autoavaliação possibilita a ele sentir-se confiante e cada vez mais responsável pelo próprio desempenho.
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No entanto, é importante que os procedimentos de avaliação sejam sistematicamente registrados. Recursos 
como relatórios e fichas cumulativas, entre outros instrumentos, podem ser incorporados à prática diária e são úteis 
para a composição de notas, conceitos ou pareceres sobre os estudantes. 

Sugerimos que, com base no planejamento, você destaque quais são os objetos de conhecimento e as habilidades 
considerados prioritários para a continuidade dos estudos e dê ênfase a eles em suas práticas avaliativas e nos registros 
realizados. 

Planejamento.

Avaliação diagnóstica.

Eventuais ajustes no planejamento.

Avaliação de processo.

Avaliação final do ciclo.

• Práticas orais  e escritas
• Pesquisas
• Relatórios
• Autoavaliação
• Observação
• Portfólio
• Seminários e outros

Atividades individuais. 

Atividades em grupos.  

Atividades em duplas.  

Atividades coletivas. 

Instrumentos de avaliação
Recorrer a diversos tipos de instrumentos é fundamental, pois um instrumento pode ser adequado para certos aspectos 

da aprendizagem, mas não para outros. Além disso, a diversificação de instrumentos permite a avaliação/observação de 
diferentes competências e habilidades.

Partindo da observação de cada atividade realizada, de cada questionamento ou intervenção, de cada reação 
de interesse ou desatenção, individual ou em grupo, você pode avaliar o estudante. Quais suas dificuldades, em que 
aspectos ele se destaca, qual a inteligência que predomina para a sua aprendizagem efetiva. 
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Avaliação por rubrica
Rubricas são esquemas explícitos para classificar produtos ou comportamentos em categorias que variam ao 

longo de trabalhos de pesquisa, apresentações orais e atividades. (BIAGOTTI, 2005).

• Podem ser usadas para promover feedback formativo dos alunos, dar notas, ou avaliar programas.
• Caráter singular: feitas de acordo com as tarefas ou produtos que se pretende avaliar.
• Descrevem níveis de desempenho, de competências na realização de tarefas específicas ou de um produto específico.
• Os níveis são descritos em detalhes e associados a uma escala de valores.  
• Os níveis descrevem qualquer resultado possível sobre o desempenho de um aluno.
• Determinam expectativas de desempenho.
• São meios de veicular expectativas e de dar notas de forma clara, honesta e rica em informação para o aluno.

ANDRADE, 2000.

Um dos principais objetivos desse instrumento é tornar os critérios de avaliação mais objetivos e explícitos, 
tanto para os educadores quanto para os estudantes. Para que isso se torne possível, alguns aspectos podem ser 
interessantes, por exemplo, definir, utilizando um pequeno texto ou exemplos, cada “grau de proficiência” dentro de um 
critério ou “nível de desempenho”. O que isso significa? Quando dizemos que um estudante atinge “parcialmente” um 
objetivo ou uma tarefa o que ele faz ou deixa de fazer? Essa descrição poderá facilitar a identificação e o preenchimento 
da tabela ou rubrica.

Sugestões para a elaboração de instrumentos de avaliação 
Ao avaliarmos, é sempre necessário ter em mente o que queremos avaliar, por que avaliar e como avaliar. O 

esquema a seguir, traz dicas para a escolha do instrumento de avaliação.

Objetivos e habilidades

Instrumento avaliativo

Critérios de avaliação

• O que será avaliado?
• O que é fundamental que os estudantes saibam?

• Qual instrumento pode evidenciar da melhor maneira a 
aprendizagem dos estudantes?

• O instrumento atende aos vários níveis de aprendizagem 
dos estudantes? 

• Quais objetivos tracei para o período? Como eles foram 
trabalhados?

• Os critérios estão adequados à proposta curricular? 

Estratégias para remediação de eventuais defasagens
Observe a participação dos estudantes e reflita sobre possíveis estratégias que você considerar apropriadas e que 

podem ser sugeridas para favorecer a aprendizagem, como: orientar a organização de horário de estudo do estudante 
em casa; indicar leituras e vídeos, de acordo com o interesse dos estudantes; orientar quanto à postura no momento dos 
estudos, para que dediquem atenção ao que estão realizando.

As estratégias para observação em sala de aula, podem variar de estudante para estudante. Por exemplo, 
para alguns pode ser eficiente revisitar os enunciados das atividades que não foram concluídas adequadamente ou 
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investigar se a dificuldade ocorreu no momento da execução, ou ainda, se o equívoco se deu no registro da resposta. 
Independentemente do resultado final, é de extrema importância observar o percurso realizado durante a execução da 
atividade, mesmo que o estudante não chegue ao resultado correto. Dessa forma, você pode considerar as estratégias 
por ele utilizadas para fazer interferências que o levem a refazer o percurso buscando chegar ao resultado esperado.

Diferentes estratégias podem ser utilizadas para favorecer a aprendizagem, entre elas, manipulação de materiais 
concretos, registros no caderno, comparações entre fenômenos, experimentações, uso de simuladores ou software de 
Geometria dinâmica, elaboração de glossário que possa ser consultado e revisitado sempre que necessário.

Considere também se a aprendizagem ocorre melhor individualmente ou em grupo e fale com os estudantes sobre 
algumas vantagens do trabalho em grupo, como o compartilhamento de ideias e estratégias, a troca de saberes e o 
compartilhamento das descobertas.

V. Organização da coleção
O livro didático deve ser considerado mais uma ferramenta de apoio no processo ensino-aprendizagem  

de Matemática. No âmbito do ensino, deve auxiliar na organização e no planejamento das aulas e, no âmbito da 
aprendizagem, ser mais um interlocutor para o estudante, contribuindo para sua formação.

A proposta pedagógica e a estrutura da coleção
A proposta pedagógica do livro foi concebida tendo em vista uma orientação metodológica que, potencializada 

pela sua atuação, pode favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Para isso, foram feitas abordagens didáticas 
que possibilitem:

•  conhecer as experiências e os conhecimentos prévios do estudante sobre o assunto e, com base neles, arquitetar 
novas aprendizagens;

•  problematizar o assunto tornando-o desafiador, de forma a despertar a curiosidade e a necessidade de buscar 
soluções e, assim, estabelecer relações e atribuir significado ao novo conteúdo;

•  favorecer respostas intuitivas e hipóteses, de forma a valorizar a participação, as ideias e a criatividade de cada 
estudante;

•  promover discussão em torno das perguntas e dúvidas por meio da troca e do debate de ideias e opiniões;

• levar à sistematização e organização dos dados obtidos;

• proporcionar a expressão e comunicação do que foi feito. 

Essa proposta é viabilizada de acordo com a estrutura que discorremos a seguir.
A coleção é composta de 5 volumes, e cada volume está organizado em 8 unidades. Cada unidade, 

por sua vez, contém tópicos de conteúdos e seções, e algumas seções têm periodicidade regular, outras 
são esporádicas. Cada um desses segmentos foi planejado com potencial para possibilitar o cumprimento de 
determinada função didática.

No início de cada volume, é apresentada a seção O que sei?, destinada à avaliação diagnóstica.
As aberturas de unidade, em página dupla, apresentam cenas ligadas ao cotidiano ou buscam despertar 

o interesse do estudante. Essas páginas contextualizam e introduzem de forma significativa o tema da unidade. 
Oferecem ao estudante oportunidade de se expressar, exercitar a criatividade e a imaginação e, principalmente, expor 
os conhecimentos e as experiências que já tem sobre o assunto que será estudado.

Nos tópicos de conteúdos são desenvolvidos e sistematizados os objetos de conhecimento da Matemática. 
Iniciando cada tópico há cenas, esquemas, mapas, entre outros elementos, que procuram estimular a reflexão, 
problematizar o conteúdo e despertar o interesse e a curiosidade do estudante. Em seguida, por meio de explicações 
dialogadas, o conteúdo é sistematizado, teorizado e complementado por atividades que contribuem para a 
compreensão.

Ao final de cada unidade, a seção Vamos ver de novo? apresenta atividades referentes a conteúdos trabalhados, 
que podem ser utilizadas para avaliação processual.

Ao final de cada volume, a seção O que aprendi? permite a verificação de aprendizagem referente a conteúdos 
trabalhados ao longo do ano.
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Unidades temáticas e objetos de conhecimento
Nesta coleção, os objetos de conhecimento são retomados, ampliados e aprofundados nos volumes que se 

sucedem, para que a aprendizagem se dê de forma progressiva.
O quadro a seguir apresenta os tópicos referentes a cada unidade da coleção conforme as unidades temáticas 

anteriormente descritas e indicadas nas legendas.

NúmerosBNCC ÁlgebraBNCC GeometriaBNCC Grandezas e medidasBNCC Probabilidade e estatísticaBNCC

1? ano 2? ano 3? ano

U
ni

d
ad

e 
 

1

1. Números 1 e 2 1. Contando e comparando quantidades 1. Números naturais

2. Números 3 e 4 2. Diferentes funções dos números 2. Par ou ímpar

3. Números 5 e 6 3. Medindo comprimentos 3. Reta numérica

 4. Encontrando lugares 4. Antecessor e sucessor

  5. Horas, minutos e segundos

  6. Medidas de tempo

U
ni

d
ad

e 
2

1. Número 7 1. A dezena 1. Prismas e pirâmides

2. Números 8 e 9 2. Números até 99 2. Unidade de milhar

3. Número zero (0) 3. Par ou ímpar? 3. Pesquisas

U
ni

d
ad

e 
 

3

1. Adição 1. Figuras geométricas espaciais 1. Adição

2. Posição e direção 2. A centena 2. A moeda brasileira

3. Comparar comprimentos 3. Centímetro e milímetro 3. Cilindro, cone e esfera

4. Subtração   

5. Tabelas e gráficos   

6. Dinheiro brasileiro   

7. Qual a ordem?   

U
ni

d
ad

e 
4

1. Números até 19 1. Adição 1. Subtração

2. Números até 29 2. O metro 2. Medidas de comprimento

3. Par ou ímpar? 3. Superfícies planas e não planas  

4. Figuras geométricas espaciais   

U
ni

d
ad

e 
5

1. O calendário 1. Figuras geométricas planas 1. Resultados possíveis

2. A passagem do tempo 2. Subtração 2. Medidas de massa

3. Números até 49 3. Litro e mililitro 3. Sequências numéricas

4. Figuras geométricas planas  4. Relação de igualdade

U
ni

d
ad

e 
6

1. Números até 59 1. Quilograma e grama 1. Figuras geométricas planas

2. Multiplicação 2. Adição com reagrupamento 2. Multiplicação

3. Medindo massas 3. Subtração com desagrupamento  

4. Os meses e o ano   

U
ni

d
ad

e 
7

1. Números até 69 1. Medidas de tempo 1. Divisão

2. Divisão 2. Multiplicação 2. Área

3. Medindo comprimentos 3. O dobro e o triplo 3. Simetria

U
ni

d
ad

e 
8

1. Mais números 1. Divisão 1. Medidas de capacidade

2. A centena 2. Linha reta e linha curva 2. Ideia de fração

3. Medindo capacidades 3. Números até 1 000 3. Trajetos

 4. Mais problemas
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4? ano 5? ano
U

ni
d

ad
e 

1
1. Sistemas de numeração 1. Números aos milhares

2. Medidas de tempo 2. O milhão

3. Prismas e pirâmides 3. Adição e subtração

 4. Figuras geométricas espaciais

U
ni

d
ad

e 
2

1. Medidas de temperatura 1. Multiplicação

2. Ordem dos milhares 2. Divisão

3. Retas, semirretas e ângulos 3. Múltiplos e divisores de um número

 4. Leitura e interpretação de tabelas e gráficos

U
ni

d
ad

e 
3

1. Deslocamentos 1. Polígonos: lados, vértices e ângulos

2. Adição 2. Triângulos e quadriláteros

3. Subtração 3. Propriedades da igualdade

 4. Pesquisas e tabelas

U
ni

d
ad

e 
4

1. Propriedades da igualdade 1. Plano cartesiano

2. Análise de chance e eventos aleatórios 2. Perímetro e área

3. Medidas de comprimento 3. Medidas padronizadas de superfície

4. Perímetro  

U
ni

d
ad

e 
5

1. Multiplicação 1. Estudo das frações

2. Algumas propriedades da multiplicação 2. Espaço amostral e cálculo de probabilidades

3. Ampliando a multiplicação 3. Porcentagem

4. Medidas de superfície  

U
ni

d
ad

e 
6

1. Divisão 1. Grandezas diretamente proporcionais

2. Sequências numéricas 2. Operações com frações

3. Medidas de massa 3. Cálculo com percentuais

 4. Medidas de tempo e de temperatura

U
ni

d
ad

e 
7

1. Multiplicação e divisão 1. Medidas de capacidade

2. Múltiplos e divisores 2. Medidas de volume: noções

3. Litro e mililitro 3. Divisão de um todo em duas partes proporcionais

4. Simetria 4. Medidas de massa

U
ni

d
ad

e 
 

8

1. Frações 1. Números decimais

2. Números decimais 2. Adição e subtração com números decimais

3. Centavos de real 3. Multiplicação com números decimais

 4. Divisão com números decimais

 5. Ampliação e redução de figuras
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Seções
Veja a seguir o descritivo das seções que compõem a coleção.

A finalidade dessa seção é fazer uma avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios dos estudantes. Esse 
é um bom momento para verificar eventuais defasagens e fazer ajustes no planejamento. Você pode ampliar as 
atividades de acordo com as características da turma e as especificidades locais.

RODA DE CONVERSA

Seção da abertura de unidade. Propõe uma reflexão sobre temas contemporâneos, por meio da observação das 
imagens e da oralidade, oferecendo um momento inicial de compartilhamento de informações em que a Matemática 
se faz presente.

UM POUCO DE HISTÓRIA

Traz informações e curiosidades sobre o passado, relacionando-as com o presente. Leva o estudante a perceber 
que muito do que utilizamos hoje na Matemática é fruto de descobertas do ser humano e dos avanços tecnológicos. 
Essa é uma oportunidade para ampliar conhecimentos e integrar a Matemática a outras áreas.

OLHANDO PARA O MUNDO

Voltada para a educação da cidadania. São abordados temas contemporâneos transversais de interesse 
dos estudantes, como saúde, meio ambiente, trabalho, consumo, ética, entre outros, que contribuem para o 
desenvolvimento dos estudantes como cidadãos.

PEQUENAS INVESTIGAÇÕES

Dedicada ao desenvolvimento de atividades práticas por meio de pesquisas em diferentes fontes, como livros 
e fontes virtuais. Procura conscientizar o estudante de que a Matemática é fundamental para a compreensão de 
informações. Você pode ampliá-la e adequá-la para atender as especifidades de sua região, de acordo com os 
interesses dos estudantes.

QUE DIVERTIDO!

Oportunidade de jogar, compartilhar conhecimentos, trocar informações, ouvir e ser ouvido. O jogo como prática 
pedagógica é uma excelente ferramenta para envolver os estudantes no trabalho com os conteúdos de forma lúdica, 
bem como desenvolver atitudes e valores.

QUE TAL VER DE NOVO?

Seção ao final de cada unidade que retoma, aplica e consolida conteúdos estudados, por meio de atividades 
variadas, de acordo com o nível de complexidade adequado à cada faixa etária. Aproveite esse momento para verificar 
de forma processual as aprendizagens dos estudantes e retomar o que for necessário, antes de avançar com os estudos.
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Essa seção tem a finalidade de verificar conhecimentos adquiridos ao longo do ano. Se houver oportunidade, 
retome os conhecimentos que se mostram mais frágeis, para esclarecer dúvidas que ainda persistam, favorecendo o 
melhor aproveitamento do estudante no próximo ano.

Informações sobre fatos curiosos relacionados a algum tema abordado na unidade. Você pode usar essa seção 
para incentivar os estudantes a trazer curiosidades que julgarem interessantes, ampliando o repertório da turma e 
tornando-os participante do processo.

Atividades instigantes que levam o estudante a refletir e encontrar estratégias para descobrir soluções.

Temas que favorecem momentos de descontração relacionados ao conteúdo da unidade. Aproveite esse 
momento para uma pausa e exploração do gênero textual apresentado. Promova diferentes formas de leitura, 
compreensão e troca de ideias sobre as situações apresentadas e sua relação com a Matemática.

Sugestões de livros, vídeos e sites sobre assuntos interessantes abordados na unidade, para enriquecer suas 
aulas e ampliar o repertório cultural dos estudantes.

Ícones
Em todos os volumes da coleção há ícones que indicam e sugerem o modo de organização e abordagem dos 

estudantes para a realização das atividades.

 Atividade oral

 
 Atividade em dupla

 Atividade em grupo

 Atividade de pesquisa

 Calculadora

 Cálculo mental/estimativa

 Atividade de elaboração de problema

 Imagem fora de proporção
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VI. Planejamento anual
No quadro a seguir você encontra a distribuição de todos os conteúdos trabalhados ao longo do ano organizados 

por semanas e por bimestre. Você pode ajustá-lo de acordo com seu planejamento e adaptá-lo para trimestral ou 
semestral considerando o número de semanas sugeridas para cada tópico.

Grandezas e medidasGeometriaÁlgebraNúmeros Probabilidade e estatísticaBNCC BNCC BNCC BNCC BNCC

Tópicos Pág. Semana Conteúdos BNCC e PNA

1o  b
im

es
tr

e

Unidade 1
No mundo das 

coleções

1. Contando e 
comparando 
quantidades

12 a 18 1a • Reconhecimento das diferentes 
funções dos números.

• Comparação e ordenação de 
números de até duas ordens 
(apresentação dos sinais =, q, 
> e <).

• Conceito de algarismo.
• Estimativa, contagem e 

representação de quantidades 
de até 30 unidades por meio de 
diferentes estratégias.

• Localização e movimentação de 
pessoas e objetos no espaço 
segundo pontos de referência e 
indicação de mudança de direção.

• Estimativa, medição e comparação 
de comprimentos com uso de 
unidades de medida não 
padronizadas.

• Noção de acaso: análise da ideia 
de aleatório na classificação de 
resultados de eventos cotidianos.

Habilidades
EF02MA01, 
EF02MA02, 
EF02MA03, 
EF02MA04, 
EF02MA06, 
EF02MA10, 
EF02MA12, 
EF02MA16, 
EF02MA20, 
EF02MA21 e 
EF02MA22

Componentes 
essenciais para a 
alfabetização
• Desenvolvimento 

de vocabulário.
• Compreensão 

de textos.
• Produção de 

escrita. 

2. Diferentes 
funções dos 
números

19 a 26 2a

3. Medindo 
comprimentos 27 a 29 3a

4. Encontrando 
lugares 30 a 33 4a

Unidade 2
Construindo 
brinquedos

1. A dezena 38 a 43 5a e 6a
• Leitura e escrita, comparação, 

ordenação, composição e 
decomposição de números 
até 99, de acordo com as 
características do sistema de 
numeração decimal.

• Identificação de antecessor e 
sucessor de um número.

• Escrita de números em 
ordem crescente e em ordem 
decrescente.

• Reconhecimento de números pares 
e de números ímpares.

• Leitura e compreensão de 
dados em gráfico pictórico e 
representação de dados em 
tabelas simples.

2. Números até 99 44 a 53 7a e 8a

3. Par ou ímpar? 54 a 57 8a
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Tópicos Pág. Semana Conteúdos BNCC e PNA
2o  b

im
es

tr
e

Unidade 3
Teatro de 
bonecos

1. Figuras 
geométricas 
espaciais

62 a 66 9a

• Leitura, escrita, composição 
e decomposição de números 
naturais até 100, pela compreensão 
do sistema de numeração decimal.

• Identificação do sucessor e do 
antecessor de números naturais.

• Identificação de regularidades em 
sequências recursivas de números 
naturais, objetos ou figuras e 
determinação de elementos 
ausentes na sequência.

• Reconhecimento, nomeação 
e comparação de figuras 
geométricas espaciais relacionando 
objetos do mundo físico a elas.

• Reconhecer e comparar medidas 
de comprimento utilizando 
unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas.

• Leitura de dados expressos em 
gráficos de colunas simples.

Habilidades
EF02MA01, 
EF01MA03, 
EF02MA04, 
EF02MA05, 
EF02MA06, 
EF02MA09, 
EF02MA10, 
EF02MA11, 
EF02MA14, 
EF02MA16 e 
EF02MA22

Componentes 
essenciais da 
alfabetização
• Desenvolvimento 

de vocabulário.
• Compreensão 

de textos.
• Produção e 

escrita.

2. A centena 67 a 73 10a e 11a

3. Centímetro e 
milímetro 74 a 77 12a

Unidade 4
Momentos de 

lazer

1. Adição 82 a 93 13a e 14a

• Resolução de problemas 
envolvendo diferentes significados 
da adição com duas e três parcelas.

• Estimativa, medição e comparação 
de comprimentos utilizando 
unidades de medida.

• Reconhecimento de características 
das figuras geométricas espaciais: 
faces, vértices e arestas.

2. O metro 94 a 95 15a

3. Superfícies 
planas e não 
planas

96 a 99 16a
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Tópicos Pág. Semana Conteúdos BNCC e PNA
3o  b

im
es

tr
e

Unidade 5
As pessoas 

e suas 
profissões

1. Figuras 
geométricas 
planas

104 a 110 17a

• Reconhecimento e características 
de figuras geométricas planas.

• Resolução e elaboração de 
problemas de subtração sem 
desagrupamento.

• Reconhecimento, comparação 
e resolução de problemas 
envolvendo medidas de 
capacidade: litro e mililitro.

• Leitura e interpretação de dados 
apresentados em gráficos 
pictóricos.

• Classificação de resultados de 
eventos cotidianos aleatórios 
como “pouco prováveis”, “muito 
prováveis”, “improváveis” ou 
“impossíveis”.

Habilidades
EF02MA01, 
EF02MA02, 
EF02MA03, 
EF02MA04, 
EF02MA05, 
EF02MA06, 
EF02MA13, 
EF02MA14, 
EF02MA15, 
EF02MA17, 
EF02MA21 e 
EF02MA22

Componentes 
essenciais da 
alfabetização
• Desenvolvimento 

de vocabulário.
• Compreensão 

de textos.
• Produção de 

escrita.

2. Subtração 111 a 117 18a e 19a

3. Litro e mililitro 118 a 121 20a

Unidade 6
Comidas 
típicas

1. Quilograma e 
grama 126 a 131 21a • Resolução e elaboração de 

problemas de adição com 
reagrupamento com os 
significados de juntar e acrescentar.

• Resolução e elaboração de 
problemas de subtração com 
desagrupamento com os 
significados de separar, retirar, 
comparar e completar.

• Classificação de resultados de 
eventos cotidianos aleatórios 
como “pouco prováveis”, “muito 
prováveis”, “possíveis” ou 
“impossíveis”.

• Leitura, interpretação e 
representação de dados em 
tabelas simples e gráficos de 
barras.

• Estimativa e comparação de 
medidas de massa (quilograma, 
grama).

2. Adição com 
reagrupamento 132 a 139 22a e 23a

3. Subtração com 
desagrupamento 140 a 145 23a e 24a
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Tópicos Pág. Semana Conteúdos BNCC e PNA
4o  b

im
es

tr
e

Unidade 7
Visitando 
museus

1. Medidas de 
tempo 150 a 156 25a • Indicação da duração de intervalos 

de tempo entre duas datas.
• Reconhecimento de unidades de 

medida de tempo: dia, mês e ano.
• Leitura de horas em relógios 

digitais e analógicos.
• Aplicação das ideias da 

multiplicação: adição de parcelas 
iguais, disposição retangular, 
multiplicação e proporção e 
combinação e as aplica na 
resolução de problemas.

• Resolução de problemas 
envolvendo noções de dobro e 
triplo.

• Comparação de informações de 
pesquisas apresentadas em tabelas 
e gráficos de coluna simples.

Habilidades
EF02MA01, 
EF02MA03, 
EF02MA04, 
EF02MA05, 
EF02MA06, 
EF02MA07, 
EF02MA08, 
EF02MA11, 
EF02MA13, 
EF02MA18, 
EF02MA19, 
EF02MA20 e 
EF02MA23

Componentes 
essenciais da 
alfabetização
• Desenvolvimento 

de vocabulário.
• Compreensão 

de textos.
• Produção de 

escrita.

2. Multiplicação 157 a 168 26a e 27a

3. O dobro e o 
triplo 169 a 171 28a

Unidade 8
Passeios 
turísticos

1. Divisão 176 a 186 29a e 30a

• Resolução de problemas 
envolvendo diferentes ideias da 
divisão: repartição equitativa e 
medida.

• Resolução de problemas 
envolvendo ideias de dobro, 
metade e terça parte.

• Resolução de problemas 
envolvendo diferentes significados 
da adição e da subtração.

• Representação e movimentação 
de pessoas e objetos no espaço, 
utilizando diferentes pontos de 
referência.

• Leitura, escrita, composição 
e decomposição de números 
naturais até 1 000.

• Resolução de problemas 
envolvendo o sistema monetário 
brasileiro.

2. Linha reta e 
linha curva 187 a 189 30a

3. Números até 
1 000 190 a 196 31a

4. Mais problemas 197 a 202 32a
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Querido estudante, 
Você tem ideia do quanto a Matemática está 

presente em nosso cotidiano?
Podemos identificá-la em nossa casa: nos 

momentos de lazer, nos afazeres cotidianos, nas 
formas dos objetos. Podemos identificá-la, ainda, 
na natureza, nas brincadeiras com os amigos, nos 
esportes e muito mais...

A partir de agora, você terá a oportunidade de 
fazer novas descobertas sobre a Matemática em seu 
dia a dia e aprofundar seus conhecimentos por meio 
das propostas de seu livro. Aproveite!

Os autores
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154 Cento e cinquenta e quatro

O RELÓGIO DE SOL
Nos dias atuais, podemos ver as 

horas no celular, no computador e nos 
relógios. Mas nem sempre foi assim.

Provavelmente, ao observar as 
sombras, o ser humano teve a ideia de 
fincar um bastão na terra para medir 
os períodos de claridade. A posição 
da sombra projetada no mostrador 
indicava a hora.

Embora a origem do relógio de 
sol seja desconhecida, ele foi muito 
usado pelos gregos e romanos 
antigos, principalmente nas 
catedrais e igrejas. Atualmente, são 
encontrados em praças e museus.

Fernando Vieira. Como foi criado o relógio de sol?  
Ciência Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, 14 mar. 2012. 

Disponível em: http://chc.org.br/acervo/como-foi-criado 
-o-relogio-de-sol/. Acesso em: 16 mar. 2021.

1  Você já observou como a posição e o formato da sombra de 
um objeto mudam de acordo com o horário do dia?

Faça uma experiência: em um dia de sol, coloque um objeto 
qualquer sobre uma folha de papel em um local onde bata sol; 
depois, marque na folha a posição e o formato da sombra do 
objeto de manhã e à tarde.

2  Depois de fazer o experimento, troque ideias 
com os colegas e verifique se eles observaram o 
mesmo que você.
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Relógio de sol.

Medição da sombra projetada pelo 
Sol.

Bonecos mamulengo. Olinda, Pernambuco,  
julho de 2018.

66 Sessenta e seis

O TEATRO DE BONECOS DO 
NORDESTE

Em alguns estados 
do Nordeste do Brasil 
há uma forma de teatro 
conhecida como teatro 
de bonecos popular 
do Nordeste. É uma 
representação de dramas 
por meio de bonecos 
feitos com materiais 
simples como papel 
machê, chita e madeira. 

Os bonecos são 
manipulados com as 
mãos por artistas do 
povo, que dão voz e movimento a eles: os bonecos falam, dançam, 
brincam. Eles divertem, distraem e encantam com sua graça, sua beleza 
e seu colorido, e ensinam muita coisa sobre o folclore e os costumes do 
interior do Nordeste.

Esse tipo de teatro é mais conhecido como Mamulengo, mas o 
nome varia de um estado para outro.

Você conhece o boneco mamulengo? Nova Escola, São Paulo, 1 dez. 2006.   
Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/2444/retrato-do-nordeste. Acesso em: 17 abr. 2021.

• Você já foi a uma apresentação de teatro de bonecos? 
Eles eram como esses da imagem? 

• Qual é a importância desse tipo de teatro para a população? 
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Resposta esperada: Esse tipo de teatro é uma diversão para as pessoas e 
também ensina muitas coisas sobre os costumes e o folclore da região.

Respostas pessoais.
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3.  O DOBRO E O TRIPLO

Marta foi ao Museu do 
Índio e viu pulseiras 
e colares feitos por 
indígenas.• Quantas pulseiras há 

nessa exposição? 

• Podemos dizer que 
a quantidade de 
colares é duas vezes a 
quantidade de pulseiras? 

A quantidade de colares é duas vezes 
a quantidade de pulseiras, ou seja, o dobro.

3 + 3 = 6 ou 2 * 3 = 6

O dobro de um 
número é duas vezes 
esse número.

O triplo de um 
número é três vezes esse 
número.

Na exposição também 
havia cestos fabricados com 
fibras naturais. 

Na imagem ao lado, à 
sua esquerda, há 2 cestos 
e, à sua direita, 6 cestos. 
A quantidade de cestos 
à sua direita é o triplo da 
quantidade de cestos à sua esquerda.  
Indicamos assim:

2 + 2 + 2 = 6 ou 3 * 2 = 6

3 vezes
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1  Observe a paisagem representada neste mapa. As letras e 
números facilitam a localização dos elementos, exemplo: a 
tartaruga está localizada no cruzamento da letra C com o 
número 3. Está em C3.

a) Qual é a localização:

• Dos macacos

• Da criança
• Das araras vermelhas

• Do tucano

b) Quantos animais são vistos na cena?

c) Quantos grupos de patinhos estão no lago? São quantos 
patinhos no total?

d) Se no lago houvesse 4 grupos de patinhos com 5 patinhos 
em cada um, quantos seriam ao todo? Conte como você 
pensou para calcular.

Você está no 2o ano! Nas atividades a seguir, 
vai descobrir o quanto já sabe de Matemática!
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17Dezessete

A ARTE DE COLECIONAR
O libanês Nabil Karam entrou para o Guinness Book por possuir a 

maior coleção de carrinhos do mundo. Sua coleção conta com mais de 
37 mil carrinhos.

F. Borges. Libanês entra para o Guinness com mais de 37 mil carrinhos de brinquedo. Estado de Minas Internacional, 
Minas Gerais, 9 dez. 2016. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2016/12/09/interna_

internacional,831272/libanes-entra-para-o-guinness-com-mais-de-37-mil-carrinhos-de-brinqued.shtml.  
Acesso em: 4 mar. 2021.

1  Faça uma pesquisa para descobrir o que os estudantes de sua 
turma colecionam e registre as descobertas na próxima página.
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Coleção de modelos de carros e dioramas no museu de Nabil Karam. Zouk Mosbeh, 
Líbano, 2016.
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Comidas típicas são os 
alimentos preparados de acordo 
com as receitas e os ingredientes 
de uma determinada região. 
Como o Brasil é formado por 
povos de diversas origens e 
tradições, sua culinária também 
é bastante diversificada. Os 
pratos típicos de cada região 
são muito saborosos, como 
o pão de queijo mineiro, o 
acarajé baiano, a caldeirada de 
peixe amazonense, o churrasco 
gaúcho e muitos outros.

COMIDAS 
TÍPICAS
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1. O que você observa na cena? 

2. Você conhece alguma comida típica da região onde 
mora?

3. Por que a receita é importante para a preparação de 
um prato típico?

4. Quais são as medidas indicadas na maioria das 
receitas? 

5. Em muitas receitas há informações sobre quantas 
porções ela rende ou serve. O que significa isso?

CONHEÇA SEU LIVRO 
ABERTURA DE 
UNIDADE – Prepare- 
-se para encontrar 
nas aberturas de 
unidade desenhos 
e fotografias que 
vão despertar sua 
curiosidade.

TEORIA – Em cada 
tópico, você 
irá conhecer 
ou aprofundar 
conteúdos e realizar 
atividades em que 
vai aplicar o que 
aprendeu, além 
de fazer novas 
descobertas.

O QUE SEI? – 
Nesta seção, 
você vai 
descobrir o 
quanto já sabe 
de Matemática!

OLHANDO PARA O MUNDO – Nesta 
seção, você vai refletir e fazer 
descobertas sobre diversos assuntos, 
como: a importância de valorizar o 
meio ambiente e cuidar dele, formas 
de cuidar da saúde, os diferentes 
modos de vida, entre outros.

UM POUCO DE HISTÓRIA – Por meio 
de informações e curiosidades do 
passado, você vai perceber que muito 
do que utilizamos hoje na Matemática 
é fruto de descobertas do ser humano 
e dos avanços da tecnologia.

PEQUENAS 
INVESTIGAÇÕES  
Se você gosta 
de pesquisar e 
aprender coisas 
novas, vai se 
divertir com esta 
seção.

RODA DE CONVERSA  
Explora a relação da 
imagem de abertura 
da unidade com os 
conteúdos que nela 
serão estudados. 
É o momento de 
argumentar e ouvir a 
opinião dos colegas.
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73Setenta e três

JOGO DO NUNCA DEZ COM 
MATERIAL DOURADO

Deste jogo participam quatro jogadores.

Material:• 2 dados com as faces numeradas de 1 a 6; 

• Material Dourado.

Como jogar
1. O grupo define quem inicia o jogo.
2. Cada jogador, na sua vez, lança os dados, conta quantos 

pontos fez adicionando os valores dos dois dados e retira 
para si a quantidade de cubinhos que corresponde a 
esse total.

3. Quando o jogador conseguir mais de 10 cubinhos, deve 
trocá-los por uma barra.

4. Quando o jogador conseguir 10 barras, deve trocá-las 
por uma placa.

Vence o jogador que conseguir juntar dez placas primeiro.
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1  Complete o diagrama de acordo com o que se pede a seguir.
1. Unidade de medida de massa menor que o grama.
2. Número par entre 7 e 10.
3. Parte do corpo que pode ser usada para medir 

comprimentos.
4. Nome dado aos símbolos que representam números.
5. Resultado da subtração 98 - 18.  
6. Número que está imediatamente antes de 32.
7. Resultado da adição 26 + 24.
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M 2
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4 A L A I M
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Chegamos ao final! Agora, você vai 
verificar o que aprendeu ao longo do ano.

58 Cinquenta e oito

1  Renato e Lucas moram no mesmo conjunto residencial. Renato 
mora na casa amarela e Lucas mora na casa verde.

Assinale a alternativa que indica os números das casas de 
Renato e de Lucas.

a)  81 e 83

b)  88 e 89

c)  88 e 90

d)  89 e 91

2  Letícia representou um número com o Material Dourado.

Qual dos ábacos representa esse número? Marque com X.
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O QUE APRENDI? 
Momento para 
você verificar o 
que aprendeu ao 
longo do ano.

QUE DIVERTIDO! – Oportunidade 
para jogar e compartilhar seus 
conhecimentos, trocar informações, 
ouvir e ser ouvido.

QUE TAL VER DE 
NOVO?  
Seção final de 
cada unidade, em 
que você poderá 
rever, por meio 
de atividades 
variadas, os 
conteúdos 
explorados.

CURIOSIDADES – Informações sobre fatos curiosos ligados 
a algum tema estudado.

DESAFIO – Atividades desafiadoras que o levarão 
a refletir e encontrar soluções.

PARA DESCONTRAIR – Momentos de descontração 
relacionados ao conteúdo da unidade.

MULTITECA –  Sugestões de livros, músicas, vídeos, sites 
entre outras, que tratam de assuntos interessantes.

Atividade oral Atividade em dupla Atividade em grupo

Atividade de pesquisa

Calculadora

Atividade de 
elaboração 
de problema

Imagens fora 
de proporção

Cálculo mental/ 
estimativa
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8 Oito

1  Observe a paisagem representada neste mapa. As letras e 
números facilitam a localização dos elementos, exemplo: a 
tartaruga está localizada no cruzamento da letra C com o 
número 3. Está em C3.

a) Qual é a localização:

• Dos macacos

• Da criança
• Das araras vermelhas

• Do tucano

b) Quantos animais são vistos na cena?

c) Quantos grupos de patinhos estão no lago? São quantos 
patinhos no total?

d) Se no lago houvesse 4 grupos de patinhos com 5 patinhos 
em cada um, quantos seriam ao todo? Conte como você 
pensou para calcular.

Você está no 2o ano! Nas atividades a seguir, 
vai descobrir o quanto já sabe de Matemática!

C
a

io
 B

or
a

ci
ni

A1

D2 D4

A3

18 animais

2 grupos; 10 patinhos

20 patinhos

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF01MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem 
de centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero).
EF01MA05 Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los 
no cálculo mental ou escrito.
EF01MA06 Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, 
envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais.

EF01MA12 Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não 
verbal, a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no 
espaço, considerando mais de um ponto de referência, e indicar as 
mudanças de direção e de sentido.
EF02MA18 Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas 
datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, 
para planejamentos e organização de agenda.

Orientações
Aproveite o momento para fazer 

uma avaliação diagnóstica e analisar os 
conhecimentos de cada estudante. As 
informações obtidas devem guiar seu 
planejamento e a escolha das interven-
ções pedagógicas adequadas. Propo-
nha inicialmente aos estudantes que 
descrevam a imagem representada em 
um mapa. Incentive-os a observar os 
elementos que a compõem.

Dê ênfase a situações comunicati-
vas por meio da oralidade, essenciais 
para a socialização e a organização do 
pensamento.

Para a realização do item a da ativi-
dade 1 (EF01MA12), inicialmente ressal-
te que, para indicar a localização, eles 
devem considerar os elementos loca-
lizados no cruzamento de uma colu-
na (indicada por letras) com uma linha 
(indicada por números). Os itens b, c e 
d (EF01MA05; EF01MA06) favorecem a 
contagem dos elementos da imagem 
por meio de estratégias pessoais. Se 
necessário, disponibilize material para 
manipulação no decorrer da atividade.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
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9Nove

2  Felipe e o pai visitaram o parque todos os domingos do mês 
de janeiro. Veja o calendário e responda às questões.

a) Em que dias desse mês 
eles visitaram o parque?

Dias 1, 8, 15, 22 e 29.

b) O ano tem quantos 
meses? Quais são eles? 

O ano tem 12 meses. Janeiro, 

fevereiro, março, abril, maio, 

junho, julho, agosto, setembro, 

outubro, novembro e dezembro.

c) Consulte um calendário e responda: em que dia, mês e ano 

nós estamos? A resposta depende do dia em que a atividade for feita.

3  Na lista de chamada da turma de Felipe, há 10 nomes de 
alunos antes do nome dele. Qual é a ordem que o nome dele 

ocupa nesta lista? 11o lugar

4  Veja os selos de animais que Felipe tem. Ele tem quantos selos 

no total? 28 selos

Registre, a seguir, a sua forma 
de calcular.

Janeiro 2023

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

C
a

io
 B
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a
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ni

Estratégia pessoal.

Orientações
Na atividade 2 (EF01MA18), para fa-

zer o item a, os estudantes devem uti-
lizar o calendário mensal para consulta 
e indicar os dias do mês de janeiro que 
ocorreram nos domingos. No item b, 
retoma-se o conhecimento deles sobre 
os meses do ano.

Na atividade 3 (EF01MA01), eles de-
vem recorrer aos números ordinais.

A atividade 4 (EF01MA05; EF01MA06) 
favorece a contagem dos elementos da 
imagem por meio de estratégias pes-
soais. Se necessário, disponibilize ma-
terial para manipulação no decorrer da 
atividade.
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Unidade 1 - No mundo das coleções
Sugestão de roteiros de aulas estruturadas
1. Adicionando e subtraindo quantidades
Objetos de conhecimento 

• Leitura e escrita de números de até duas ordens.
• Construção de fatos básicos da adição e da subtração.
• Elaboração de problemas com o significado de juntar e acrescentar.

Habilidades
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem das centenas) pela compreensão das características do 

sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).
EF02MA05 Construir fatos básicos da adição e da subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.

Componentes essenciais para alfabetização da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário.

Recursos para a realização da atividade 
• Cartolina ou papel pardo.

Desenvolvimento 
Reproduza o diagrama abaixo em forma de cartaz, em uma folha de cartolina ou papel pardo. Organize os estudantes 

em círculo, apresente-lhes a atividade e peça que resolvam os cálculos e preencham as lacunas com os resultados escritos 
por extenso, com sua mediação.

Explique aos estudantes que eles devem seguir as dicas, calcular mentalmente e completar o diagrama 
coletivamente. Mantenha materiais concretos para que os utilizem no decorrer da atividade.

Em um segundo momento, proponha que elaborem problemas simples, utilizando, uma a uma, as adições e 
subtrações aqui representadas. Se desejar, sugira um tema para cada sentença matemática, por exemplo: 20 + 1 = 21 

Tema: Coleção de bolinhas de gude.
Joaquim tinha 20 bolinhas de gude em sua coleção...
Peça que completem o problema e façam uma pergunta, entre outras possibilidades.

1. 4.
V 2. S
I S 3. E

5. N O V E N T A T
T T R E
E E I N

6. N 7. T
E 8. O I T E N T A

N A O
U Z V
M E 9. D E Z

1. 20 + 1 = 21
2.   4 + 3 = 7
3. 30 + 0 = 30
4. 65 + 5 = 70
5. 80 + 10 = 90
6. 10 + 1 = 11
7. 18 - 9 = 9
8. 90 - 10 = 80
9. 30 - 20 = 10
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Resolução de problemas
Tendo como premissa o desenvolvimento de competências, destacamos a importância da diversificação de estratégias para 

o ensino de Matemática e, entre elas, a resolução de problemas. 
Em consonância com a BNCC (BRASIL, 2018), consideramos que os processos matemáticos de resolução de problemas são 

formas privilegiadas da atividade matemática e são considerados, ao mesmo tempo, objeto de conhecimento e estratégia para a 
aprendizagem ao longo do Ensino Fundamental. Nos Anos Iniciais, propõe-se a resolução de problema de diversos tipos, orais e 
escritos, a serem abordados de forma contextualizada e desafiadora.

O texto a seguir ilustra o que pensamos sobre o tema.
Hoje, o problema é visto como uma situação desafiadora que tem significado para os estudantes e é proposta 

pelo professor com intencionalidade ou pelo próprio estudante. Ao selecionar um problema, o professor leva em 
consideração os saberes dos estudantes e os conteúdos que têm intenção de ensinar e conduz sua aula de forma 
problematizadora. O problema escolhido pelo professor e a forma de desenvolver a aula a partir da problematização 
precisam proporcionar desequilíbrio aos estudantes. Se o conhecimento matemático envolvido no problema for muito 
superior à compreensão dos estudantes, o problema não permite o desequilíbrio que leva às tentativas de resolução, 
podendo acarretar dificuldades nas aprendizagens matemáticas. Se, por outro lado, os estudantes já conhecerem os 
procedimentos e os recursos matemáticos para resolver o problema proposto, provavelmente não construirão novos 
conhecimentos, uma vez que eles já se encontravam disponibilizados em seu repertório. (SÃO PAULO, 2017).

2. Explorando a localização 
Objetos de conhecimento 

• Localização e movimentação de pessoas e objetos 
no espaço, segundo pontos de referência.

• Esboço de roteiro e de planta simples.

Habilidades
EF01MA12 Identificar e registrar, em linguagem 

verbal e não verbal, a localização e os deslocamentos de 
pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de 
um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção 
e sentido.

EF01MA13 Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas 
de ambientes familiares, assinalando entradas, saídas e 
alguns pontos de referência.

Componentes essenciais para 
alfabetização da PNA

• Desenvolvimento de vocabulário.

Recursos para a realização da 
atividade

• Papel sulfite.
• Papel pardo.
• Cola branca.

Desenvolvimento
Faça o trajeto com os estudantes da sala de aula 

até o lugar escolhido da escola, por exemplo, o portão 
de entrada. Durante o caminho, chame a atenção deles 
para os pontos de referência e dê orientações necessárias 
para ir da sala de aula até lá; use expressões como: “Viro 

à direita depois da segunda sala” e “sigo em frente até 
chegar à escada” etc.

Chegando ao portão, converse com eles e 
incentive-os a explicar o caminho percorrido. Em 
seguida, chame-os para retornar à sala de aula e solicite 
que prestem atenção aos pontos de referência, pois, ao 
chegarem lá, precisarão escrever um roteiro para esse 
caminho.

Na sala de aula, reúna-os em grupos e peça a cada 
grupo que escreva um roteiro do trajeto percorrido do 
portão até a sala de aula.

Em seguida, peça que façam um desenho para 
representar o trajeto que acabaram de percorrer. Permita 
que criem as representações segundo as próprias 
observações. Apenas acompanhe e depois faça uma roda 
de conversa sobre o que fizeram e comente os pontos de 
referência escolhidos.

Para sistematização, prepare um painel coletivo com 
as produções dos estudantes e proponha uma discussão 
sobre as semelhanças e diferenças nas representações.

Finalize com um jogo para desenvolver a 
compreensão de sentido dos estudantes. Peça a um 
deles que saia da sala enquanto os outros escondem 
um objeto. Ao retornar, ele deve encontrar esse objeto 
apenas seguindo as indicações dos colegas.

Converse com eles para verificar se reconhecem a 
importância de se orientar usando termos como: “vire à 
direita”, “vire à esquerda”, “siga em frente”. Pergunte 
se sentiram dificuldade em descrever o trajeto e, se 
julgar necessário, repita a atividade com outro trajeto. 
Algumas sugestões:

• Escreva um roteiro de como chegar da sala de aula à 
cantina da escola.

• Faça um desenho mostrando como ir da carteira até 
a mesa do professor.
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Colecionar é 
um passatempo 
divertido!

NO MUNDO 
DAS COLEÇÕES

Conteúdos 
• Reconhecimento das diferentes fun-

ções dos números. 
• Comparação e ordenação de núme-

ros de até duas ordens (apresentação 
dos sinais =, q, > e <).

• Conceito de algarismo. 
• Estimativa, contagem e representação 

de quantidades de até 30 unidades 
por meio de diferentes estratégias.

• Localização e movimentação de pes-
soas e objetos no espaço segundo 
pontos de referência e indicação de 
mudança de direção. 

• Estimativa, medição e comparação 
de comprimentos com uso de uni-
dades de medida não padronizadas.

• Noção de acaso: análise da ideia de 
aleatório na classificação de resulta-
dos de eventos cotidianos.

BNCC em foco
As competências e habilidades da 
BNCC desenvolvidas nesta unidade 
estão relacionadas a seguir. 
Competências gerais 1, 2, 4 e 8 
Competências específicas 2 e 3
Habilidades EF02MA01, EF02MA02, 
EF02MA03, EF02MA06, EF02MA12, 
EF02MA16 e EF02MA21

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.  

Recursos para esta unidade 
• Material de apoio (páginas 211 a 214) para o jogo da seção Que 

divertido!, da página 26. 
• Um dado numerado de 1 a 6 e um marcador para cada jogador, 

usados no jogo da seção Que divertido!, da página 26. 
• Ábaco e/ou materiais concretos para manuseio e contagem.
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1. Conte aos colegas o que você vê na cena.

2. Que informações estão no quadro de avisos? 

3. Quantos brinquedos há em cada prateleira? 

4. O que as crianças da cena colecionam? 

5. E você, tem alguma coleção? 

Orientações
Esta unidade explora a contagem e a 

comparação de quantidades por meio 
de situações que envolvem coleções. 
Inicie pedindo aos estudantes que ob-
servem a imagem de abertura e apon-
tem elementos que mais lhes chamam 
a atenção. Depois, pergunte: 
• Qual é o título da unidade? 
• Qual é o nome das crianças da cena? 
• Essas crianças colecionam alguns 

itens. Quais coleções elas possuem? 
Para ampliar a conversa, pergunte:

• De quais objetos é possível fazer co-
leção? Espera-se que os estudantes 
reconheçam que há uma grande 
diversidade de coisas para se cole-
cionar, umas mais trabalhosas para 
manter e ampliar, outras mais fáceis 
e mais populares. 

• Qual foi a coleção mais interessante 
que você já viu? Por que você achou 
interessante?

• Quais objetos você tem vontade de 
colecionar? Por quê? 

Roda de conversa
Encaminhe as atividades orais incen-

tivando a participação de todos os es-
tudantes.

Respostas

1. Resposta pessoal.
2. O endereço e o número de telefone 

de Laura e de Bento.
3. Há 3 dinossauros na prateleira de cima 

e 6 bichinhos de pelúcia na prateleira 
de baixo.

4. Brinquedos (bichinhos de pelúcia e 
miniaturas de dinossauros) e figuri-
nhas.

5. Resposta pessoal.
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12 Doze

Conheça as coleções de quatro amigos. Leia o nome deles 
e veja o que cada um coleciona.

1.  CONTANDO E COMPARANDO 
QUANTIDADES

Os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que usamos para representar os 
números, são chamados algarismos.

Carla.

Conte a quantidade de elementos de cada coleção.• Quantos carrinhos Leonardo tem? 

• Quantos chaveiros tem Carla? 

• Quantos adesivos tem Rafaela? 

• Quem tem mais elementos em sua coleção: Maurício ou 
Rafaela? Explique como você chegou a essa resposta. 

18

Rafaela. Resposta pessoal.

10

10

Leonardo. Maurício. Rafaela.

Para representar o número 18, por exemplo, usamos os algarismos 
1 e 8.
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Orientações 
A proposta deste tópico é levar os es-

tudantes a desenvolver o senso numé-
rico, por meio da correspondência, da 
comparação e da classificação, seguindo 
em um movimento de progressão com 
base no que os estudantes já sabem.

Converse com eles sobre a imagem. 
Antes de trabalhar as quantidades nu-
méricas, deixe que falem livremente so-
bre o que observaram. 

Proponha que analisem as coleções 
das quatro crianças e digam quais itens 
estão sendo colecionados. Encaminhe, 
então, as questões orais contando e 
quantificando os elementos de cada 
coleção. Observe quais estratégias os 
estudantes utilizam para comparar as 
quantidades de itens das coleções de 
Maurício e Rafaela. 

Escreva outros números na lousa para 
exemplificar o uso dos dez algarismos, 
assim como números com os mesmos 
algarismos em diferentes posições, 
como 21 e 12, 37 e 73 etc. Apresente 
também números com algarismos repe-
tidos, como 11, 33, entre outros. Instrua-
-os a observar os algarismos e a posição 
que eles ocupam no número para saber 
o valor que representam. A intenção é 
levá-los a compreender o valor posicio-
nal dos algarismos.

Atividade complementar
Ao longo do desenvolvimento deste 

tópico, a cada semana, peça aos estu-
dantes que tragam de casa tampinhas 
de embalagens diversas e palitos de sor-
vete, entre outros materiais, para montar 
coleções que poderão ficar expostas na 
sala. Para saber como estão evoluindo 
as coleções, peça que contem seus ele-
mentos e comparem a quantidade deles 
em cada uma.

Habilidades da BNCC 
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem 
de centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero).
EF02MA02 Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a 
respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado 
da contagem desses objetos (até 1 000 unidades).

EF02MA03 Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por 
estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), 
para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, 
indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.
EF02MA06 Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, 
envolvendo números de até três ordens, com os significados de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais.
EF01MA21 Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios 
como “pouco prováveis”, “muito prováveis”, “improváveis” e 
“impossíveis”.



47

13Treze

1  Mônica e Taís colecionam canetas. A quantidade de canetas de 
cada coleção está representada nos ábacos.

a) Contorne a seguir o número de canetas de Mônica e o de Taís.

Mônica Taís

D U D U

Mônica tem 29  canetas. Taís tem 25  canetas.

b) Quem tem mais canetas? Mônica.

2  Veja as bolinhas que estão na caixa.

2623 27 30 31 32 3322 24 2825 29

a) Na caixa há 8  bolinhas 

azuis e 4  vermelhas.

b) Uma criança vai retirar, sem 
olhar, uma bolinha da caixa. 
De acordo com essa situação, 
marque com X as frases 
verdadeiras.

X  Com certeza, o total de bolinhas da caixa é 12.

 É mais provável que a bolinha retirada seja vermelha.

X  É impossível que a bolinha retirada seja verde.

H
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Orientações 
Na atividade 1 (EF02MA03), explore 

os detalhes da situação-problema ana-
lisando com os estudantes as quantida-
des de canetas das coleções de Môni-
ca e de Taís, representadas nos ábacos. 
Peça que identifiquem as quantidades 
representadas em cada ábaco e com-
pletem as frases. 

Em seguida, peça que comparem 
as quantidades de elementos das co-
leções de Mônica e Tais e realizem os 
itens a e b. 

Leia o enunciado da atividade 2 
(EF02MA21) e oriente-os para que ava-
liem coletivamente cada sentença. A 
atividade relaciona o tema “Números” 
com “Probabilidade e estatística”. Sendo 
assim, observe como os estudantes per-
cebem questões que envolvem estudos 
do acaso e como a respondem. Avalie 
como compreendem os termos “com 
certeza”, “mais provável” e “impossível”.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
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3  Compare a quantidade de elementos das coleções de 
acordo com as informações a seguir.

• Leonardo tem 10 carrinhos e Carla tem 10 chaveiros.• Rafaela tem 18 adesivos em sua coleção e Maurício tem 12 figurinhas.

a) O que você pode concluir em relação à quantidade de 
elementos das coleções de Leonardo e Carla? 

b) Maurício e Rafaela têm quantidades iguais ou diferentes de 
elementos em suas coleções? Por quê? 

Eles têm quantidades iguais de elementos em suas coleções.

Diferentes, porque Rafaela tem 
mais elementos do que Plínio.

• 10 é igual a 10 4 10 = 10• 18 é diferente de 10 4 18 q 10• 18 é maior que 10 4 18 > 10

4  Escreva nos   as quantidades representadas nos ábacos e 
compare-as, completando com é menor que, é maior que, é 
igual a.

63 36é maior que

D U D UD U D U

11 17é menor que

25 25é igual a

D U D UUU

5 2é maior que

a) 

b) 

c) 

d) 

Ilu
st

ra
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es
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Orientações 
Leia a atividade 3 (EF02MA03) com 

os estudantes destacando a quantida-
de de elementos das coleções de Leo-
nardo, Carla, Rafaela e Maurício. Permi-
ta que opinem sobre as perguntas dos 
itens a e b. Enfatize os termos escritas 
em negrito e os símbolos que as repre-
sentam: “igual a”; “diferente de”; “maior 
que”; “menor que”. Escreva outros pares 
de números na lousa, com um ou dois 
algarismos, e peça que indiquem um 
desses sinais para estabelecer uma com-
paração entre eles. 

Na atividade 4 (EF02MA01), propo-
nha que contem as quantidades repre-
sentadas em cada ábaco e comparem 
os pares de ábacos representados em 
cada item utilizando uma das sentenças 
em negrito do enunciado.
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5  Esses amigos também fazem coleções. Represente a quantidade 
de elementos que cada um possui.

Complete as informações com as expressões é maior que, é 
menor que ou é igual.

a)
A quantidade 
de carrinhos 
de Ana

é maior que
a quantidade 
de petecas de 
Lucas.

b)
A quantidade 
de petecas de 
Lucas

é igual 
à quantidade 
de dados de 
Rafael.

c)
A quantidade 
de dados de 
Rafael

é menor que
a quantidade 
de carrinhos 
de Ana.

d) Quem tem menos objetos na coleção, Ana ou Lucas? 
Quantos a menos? 

Lucas; ele tem 5 objetos a menos.

Ér
ik

 M
a

la
g

ri
no

8 5 5

Orientações 
Após observarem a imagem da ati-

vidade 5 (EF02MA02, EF02MA03), peça 
que verifiquem a quantidade de ele-
mentos em cada coleção para que, em 
seguida, façam relações entre elas por 
meio de comparações. 

Proponha que verbalizem como utili-
zaram as expressões “maior que”, “menor 
que” ou “é igual a”.
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6  A tabela a seguir mostra os livros escolhidos pelos estudantes  
da professora Cláudia.

Livros escolhidos pelos estudantes do 2o ano

Livros

Número de 
estudantes

Fonte: Professora Cláudia.

a) Quantos estudantes participaram da escolha dos livros? 

24 estudantes 

b) Qual das representações a seguir indica a quantidade de 
estudantes que participaram dessa escolha? Circule-a. 
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Renato e Paulo têm menos de 100 anos e suas idades são formadas 
pelos algarismos 1 e 3. Renato é mais velho que Paulo. Qual é a idade de 
cada um?

Paulo tem 13 anos e Renato, 31.

D
AE

Orientações 
Na atividade 6 (EF02MA06), os estu-

dantes farão a leitura e a interpretação 
de dados de uma tabela e avaliarão a re-
presentação das quantidades no ábaco. 
Prepare-os para a atividade lendo com 
eles o enunciado e as informações da 
tabela. Lembre-os de que cada tracinho 
representa uma unidade.

Comente que, para responder aos 
itens a e b, eles precisarão consultar as 
informações da tabela.

No boxe Para descontrair, os estu-
dantes deverão utilizar exatamente dois 
algarismos para representar as idades de 
Paulo e Renato e concluir qual é a idade 
de cada um por meio de estratégias pes-
soais. Espera-se que compreendam o valor 
posicional dos algarismos nos números 
13 e 31.
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A ARTE DE COLECIONAR
O libanês Nabil Karam entrou para o Guinness Book por possuir a 

maior coleção de carrinhos do mundo. Sua coleção conta com mais de 
37 mil carrinhos.

F. Borges. Libanês entra para o Guinness com mais de 37 mil carrinhos de brinquedo. Estado de Minas Internacional, 
Minas Gerais, 9 dez. 2016. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2016/12/09/interna_

internacional,831272/libanes-entra-para-o-guinness-com-mais-de-37-mil-carrinhos-de-brinqued.shtml.  
Acesso em: 4 mar. 2021.

1  Faça uma pesquisa para descobrir o que os estudantes de sua 
turma colecionam e registre as descobertas na próxima página.
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Coleção de modelos de carros e dioramas no museu de Nabil Karam. Zouk Mosbeh, 
Líbano, 2016.

Orientações 
Na seção Pequenas investigações, 

inicie o trabalho com a leitura do tex-
to introdutório. Explique que o Guiness 
Book ou “livro dos recordes”, é um livro 
que contém uma coleção de recordes. 
Cite um exemplo: A mulher mais rápi-
da que percorreu 100 metros sobre um 
pula-pula. O evento ocorreu nos Estados 
Unidos em 2017. 

Oriente-os na coleta de dados e no 
registro dos resultados da pesquisa. Ini-
cialmente, esses registros podem ser 
feitos em uma tabela representada na 
lousa, com os elementos oferecidos pe-
los próprios estudantes – o que é cole-
cionado e a quantidade de estudantes 
que colecionam. Dê oportunidade para 
aqueles que não possuem nenhum tipo 
de coleção falarem sobre o que gosta-
riam de colecionar. 

Avance para as questões seguintes e 
promova uma conversa final sobre quais 
coleções são as preferidas de cada um.

Na atividade 1, faça a mediação no 
decorrer da pesquisa e, se preferir, anote 
na lousa as preferências dos estudantes.
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• Descobri que meus colegas da turma colecionam:

Resposta pessoal.

• Fiz minha pesquisa consultando a fonte a seguir:

Colegas da turma.

• Qual é a coleção preferida pelos estudantes? 

Resposta pessoal.

2  Converse com os adultos de sua família e descubra se 
eles também fazem coleções. Conte aos colegas.

Orientações 
Liste na lousa os itens colecionados 

pelos estudantes ou o que desejam co-
lecionar.

Converse com eles sobre o fato de 
que é comum as pessoas colecionarem 
algo mesmo que não percebam.

Alguns colecionam com o objetivo 
de preservar os objetos. É uma atividade 
praticada em qualquer idade, de forma 
recreativa, como passatempo, entre ou-
tros motivos.

Os itens elencados nesta página de-
vem ser respondidos individualmente 
pelos estudantes.

Marque uma data para a entrega da 
pesquisa solicitada na atividade 2. Nes-
se dia peça que os estudantes falem so-
bre as suas descobertas. 
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2.  DIFERENTES FUNÇÕES DOS 
NÚMEROS
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Há pessoas que colecionam cartões-postais. Veja o cartão 
que Regina recebeu da avó Amélia.

No cartão-postal há várias informações numéricas. Por 
que elas são importantes?• Em que dia do mês o cartão foi escrito pela avó Amélia? 

• Qual é o Código de Endereçamento Postal, ou CEP, da rua 
onde Regina mora? 

• Que outras informações numéricas sobre o endereço de 
Regina estão no cartão? 

»» Escreva seu endereço completo. 

Resposta pessoal.

 

Número do apartamento, número do andar e 
número do prédio.

12345-001

Dia 12.

Resposta pessoal. Possível resposta: Porque contém dados que facilitam 

a localização do endereço das pessoas.

Orientações
Inicie a abordagem do tópico permi-

tindo que os estudantes compartilhem 
o que sabem sobre cartões-postais. É 
interessante aproveitar o momento para 
trabalhar esse gênero textual conver-
sando sobre suas especificidades e as 
situações em que é utilizado. Pergunte: 
• Alguém já recebeu um cartão-pos-

tal? Quem enviou? Por que você acha 
que a pessoa decidiu enviar um car-
tão-postal em vez de utilizar outro 
meio de comunicação? 

• O que as pessoas geralmente escre-
vem em um cartão-postal? O texto é 
extenso ou curto? 

• Quais informações costumam constar 
em um cartão-postal? 
Destaque os elementos comuns 

a todo cartão-postal, como nome do 
destinatário e do remetente, endereço, 
data, além de um texto curto. Verifique 
com os estudantes todas essas infor-
mações na imagem apresentada nesta 
página. 

Avance para as questões orais, que 
destacam as informações numéricas do 
texto.

Instrua-os a pedir ajuda aos familia-
res para escrever o endereço residencial 
completo. Mostre novamente o ende-
reço de Regina no cartão-postal e peça 
que o utilizem como modelo.

Atividade complementar 
Organize os estudantes em duplas e 

proponha que escrevam cartões-postais 
para trocar entre eles. Chame a aten-
ção para as características desse gênero 
textual destacando os elementos que o 
compõem, como data, cidade onde o 
remetente se encontra e uso de vocati-
vos no início do texto.

Habilidades da BNCC 
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem 
de centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero).
EF02MA02 Fazer estimativas por meio de estratégias diversas 
a respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o 
resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).
EF02MA03 Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, 
por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, 
entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais 
e quantos a menos.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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Ordenar Codificar

Medir Contar

20 Vinte

Podemos observar que:

Conforme a situação em que são utilizados, os números podem ter 
diferentes significados.

Eles podem ser usados para ordenar, codificar, medir e contar.
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Encontramos números em muitas situações do dia a dia. Observe 
algumas delas a seguir.

• Converse com os colegas sobre o que está acontecendo 
em cada exemplo.

Orientações
Inicie conversando com os estudan-

tes sobre cada cena. Faça perguntas 
sobre os números que aparecem e as 
funções que estão exercendo (ordenar, 
codificar, medir e contar). 

Destaque que, quando usados como 
códigos, os números não representam 
quantidade, mas identificam um ele-
mento: uma casa, um automóvel etc. 
Por esse motivo, a leitura de números 
nessas situações é feita de forma dife-
rente, por exemplo, lemos os primeiros 
números do telefone 4321-8765 como 
“quatro, três, dois, um”.

Explore os conhecimentos prévios 
dos estudantes, incentive-os a trocar 
informações sobre os diversos momen-
tos do dia e destaque os relatos que evi-
denciem a presença de números, como 
horários, numeração de transporte cole-
tivo, placas de carro, medidas de tempe-
ratura, entre outros, para que percebam 
que, conforme a situação em que são 
utilizados, os números têm diferentes 
significados.
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1  Em quais itens os números representam ordem? Marque com X.

X  Moro no 1o andar.

 Juliana tem 14 anos.

X  Cheguei em 10o lugar.

 Meu telefone é 2111-1111.

X  Sempre fico em 3o lugar na fila.

 Eliana mora no apartamento 34.

2  Indique qual é a função do número quando ele é usado para 
você informar os seguintes dados.

a) Quantos irmãos você tem: contar.

b) Sua altura: medir.

c) O número do telefone de um amigo: codificar.  

d) O número das casas de sua rua: codificar.

e) Sua idade: contar.

f) O peso de sua mochila: medir.

3  Juliano mora no 9o andar de um edifício localizado à 
Rua Trindade, 202, no bairro Campo Alegre. O CEP desse 
endereço é 33040-080.

a) Qual desses números representa ordem? 9o

b) Qual é a função do número 202? Codificar.

c) Qual é a função do número do CEP do endereço de Juliano?

Codificar.

Orientações
A atividade 1 (EF02MA01) explora o 

uso de números com a função de esta-
belecer ordem. 

Leia com os estudantes o enuncia-
do e as alternativas. Retome oralmen-
te as funções dos números – ordenar, 
codificar, medir e contar – e peça que 
façam as marcações que considerarem 
corretas. 

Permita que resolvam as ativida-
des 2 e 3 (EF02MA01) individualmente 
para praticarem a autonomia.
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4  Observe este cartaz.

Identifique os números do cartaz e escreva qual deles indica:

a) medida: 14 ; b) ordem: 2o ; c) contagem: 86 .

5  Você sabia que podemos criar códigos numéricos usando 
símbolos e imagens?

 Joaquim criou uma senha para seu computador e anotou-a em 
código:

Para decifrar o código, observe as informações a seguir.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

a) Escreva o número da senha criada por Joaquim. 237016

b) Crie uma nova senha usando o código de Joaquim. 
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Resposta pessoal. Deixe claro para os estudantes que eles devem usar apenas 
o código da atividade.

Orientações
A atividade 4 (EF02MA01) reforça 

o uso dos números e suas diferentes 
funções num cartaz de anúncio de um 
filme. 

Proponha que contornem os núme-
ros no cartaz e faça perguntas: 
• Na expressão “2o domingo”, o número 

é utilizado com qual função? Espera-
-se que respondam que a ideia foi 
estabelecer uma ordem entre todos 
os domingos do mês.

• Em “14 horas”, o número está sendo 
usado para quantificar, ordenar ou 
indicar uma medida? Espera-se que 
reconheçam o uso do número como 
um indicador de medida de tempo, 
ou seja, um marcador temporal.

• E o número 86, está sendo usado 
com qual finalidade? Espera-se que 
reconheçam o uso desse número 
para indicar uma quantidade – no 
caso, a quantidade de lugares.
Aproveite a atividade 5 (EF02MA01) 

para reforçar o uso de números como 
códigos em situações com as quais as 
crianças já estão familiarizadas, como 
os números de telefone, de ônibus, de 
calçados, de roupas etc. Pergunte se 
conhecem o código DDD (Discagem 
Direta a Distância) de sua cidade ou o 
número de telefone da escola. Se não 
conhecerem, informe quais são.
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6  Leila coleciona dados. Veja os dados que ela já tem.

a) Contorne grupos de 10 dados. Quantos grupos você 
contornou? 

2 grupos

b) Quantos dados há no total? 26

c) Nessa situação você usou os números para:

X  contar.

 medir.

 ordenar.

O Brasil emitiu o primeiro selo do mundo com legendas em braille – 
a linguagem para cegos – em 1974. [...] 

É verdade que o Brasil inventou os selos em braile? Superinteressante, São Paulo, 24 set. 2015 
[atualizado em 4 jul. 2018]. Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/ 

e-verdade-que-o-brasil-inventou-os-selos-em-braille/. Acesso em: 4 mar. 2021.
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6. a) Sugestão:
Orientações 

Antes de encaminhar a atividade 6 
(EF02MA02, EF02MA03), peça que os es-
tudantes observem os dados espalha-
dos e, sem contar, estimem se há me-
nos de 10, mais de 10, menos de 20 ou 
mais de 20 itens na coleção. Deixe que 
opinem sobre as quantidades. Refor-
ce que não devem efetuar a contagem 
um a um. 

Depois, oriente-os para que contor-
nem grupos com 10 dados. Quando já 
tiverem contornado dois grupos de 10 e 
verificado que ainda sobram 6 unidades, 
solicite que avaliem se fizeram uma boa 
estimativa da quantidade. 

Ao final, deixe que assinalem a alter-
nativa que julgarem correta no item c e 
incentive-os a explicar a escolha dessa 
opção. Espera-se que citem a experiên-
cia que acabaram de vivenciar ao efe-
tuar agrupamentos como estratégia de 
contagem. 

No boxe Curiosidades, pergunte aos 
estudantes se sabem o que é braile. 

Caso não saibam, explique-lhes que 
é um sistema de escrita que utiliza 64 
símbolos compostos de pontos em re-
levo para representar letras, números e 
sinais de pontuação. Na leitura de textos 
em braile, é preciso utilizar as pontas 
dos dedos para perceber a variação nas 
texturas formadas pelas bolinhas em 
relevo. Esse é o único meio de leitura 
disponível para pessoas com deficiên-
cia visual.
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7  Preencha os   com os números ordinais de acordo com a 

altura das pessoas. Comece pela pessoa de menor altura.

8  Complete o quadro, por extenso e com os números ordinais do 
10o até o 1o: 

décimo 10º

nono 9º

oitavo 8º

sétimo 7º

sexto 6º

quinto 5º

quarto 4º

terceiro 3º

segundo 2º

primeiro 1º

3º 6º 1º 4º 2º 5º
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Orientações 
Na atividade 7 (EF02MA01), será 

abordada a função ordinal do núme-
ro. Quando utilizamos os números para 
ordenar os itens de uma coleção, di-
zemos que eles mantêm uma relação 
com todos os demais – para existir o 
2o lugar, é necessário existir o 1o lugar, 
por exemplo. 

Para enriquecer a atividade, organize 
alguns estudantes enfileirados pela or-
dem de tamanho e converse com eles 
sobre a posição de cada um. Mostre-
-lhes que, quando usamos um número 
com significado de ordem, estabelece-
mos a posição que cada elemento ocu-
pa em uma sequência ordenada, locali-
zando-o precisamente. 

A atividade 8 (EF02MA01) verifica se 
os estudantes reconhecem a numeração 
ordinal. Chame a atenção para o fato de 
que, exceto pelo primeiro, segundo e 
quinto (embora a sonoridade de cinco 
com quinto tenha bastante proximida-
de), todos os demais números têm em 
comum, entre o cardinal e seu ordinal 
correspondente, ao menos a letra inicial 
da escrita por extenso (sete e sétimo, 
por exemplo).
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9  Observe esta coleção de bonecas em miniatura.

A boneca de vestido vermelho ocupa a 1a posição.

a) Quantas bonecas fazem parte dessa coleção? 9

b) Qual é a posição da boneca de vestido rosa? 5a posição

c) Qual é a cor do vestido da boneca que ocupa a 9a posição? 

Amarelo.

d) E a cor da roupa da boneca que ocupa a sétima posição? 

Laranja.

e) Da esquerda para a direita, quantas bonecas estão antes da  

boneca que ocupa a sexta posição? 5 bonecas
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Orientações 
Proponha a realização individual da 

atividade 9 (EF02MA01), que retoma a 
exploração dos números ordinais.
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A HISTÓRIA DOS CORREIOS NO 
BRASIL

Nas páginas 211 e 213 do Material de apoio você vai 
encontrar o tabuleiro e as cartas deste jogo.

Material:• 1 dado numerado de 1 a 6;

• 1 marcador para cada jogador;
Observe que a sequência numérica não está completa. 

Escreva os números que faltam nas casas vazias.
Como jogar
1. Formem grupos de 2 a 4 jogadores.
2. Decidam quem vai começar a partida.
3. Cada um, na sua vez, joga o dado e move o marcador de 

acordo com o número de pontos que saiu no dado. Se 
o marcador parar em uma casa com o número circulado 
em vermelho, o jogador deve pegar a carta que tenha o 
mesmo número dessa casa e fazer o que está escrito nela.

• o tabuleiro;

• as cartas.

Fl
ip

 E
st

úd
io

Orientações 
O jogo está presente em diferentes 

momentos da vida da criança. Ele tem 
um papel de destaque na socialização, 
além de contribuir para a aprendizagem 
de regras e para o controle emocional, 
por isso deve ser sempre incentivado. 
Nas aulas de Matemática, as brincadei-
ras relacionadas ao tema e ao conteúdo 
que se deseja explorar criam condições 
de aprendizagem significativas. 

O jogo da seção Que divertido!, por 
exemplo, abrange o tema abordado no 
tópico 1. 

Antes de iniciar as rodadas, leia as 
regras com os estudantes e pergunte 
se já fizeram outras atividades em que 
precisaram seguir regras. Converse com 
eles sobre a importância de participar 
e se divertir, independentemente do 
resultado.
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3. MEDINDO COMPRIMENTOS

Para medir comprimentos podemos usar partes do corpo como 
unidade de medida. Veja.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Marina, 
você acha que 

este cartaz cabe ao lado 
desses já colados nesta 

parede?
Vou 

usar meu 
palmo para 

medir.
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Os estudantes do 2o ano estão organizando uma exposição  
de coleções.

• Você já usou as mãos para medir algo? 

• Como você faria para medir o espaço entre um cartaz e 
outro nessa parede? 

Orientações 
A situação representada na imagem 

de início do tópico ilustra o uso dos nú-
meros com a função de indicar medi-
das. A intenção é levar os estudantes a 
perceber que a ação de medir, expressa 
por números, implica a escolha de uma 
unidade de medida. 

Leia o texto e converse com eles so-
bre a cena e o diálogo entre os persona-
gens. Destaque o que está sendo feito e 
o porquê da dúvida das crianças. 

Faça os questionamentos orais e, an-
tes de ler o texto explicativo, dê opor-
tunidade para eles exporem suas expe-
riências com o assunto. Pergunte, por 
exemplo, se já precisaram medir alguma 
coisa e como fizeram, ou se viram pes-
soas realizando medições e como elas 
foram feitas. 

Em seguida, promova a leitura co-
letiva do texto explicativo e das ima-
gens das partes do corpo usadas para 
medições.

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

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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1  Usando seu corpo, faça medições com a unidade de medida 
solicitada.

a) O comprimento do tampo de sua carteira em palmos.   

b) A largura da sala de aula em passos.   

c) A largura da porta em pés.   

2  Compare as medidas que você obteve na atividade anterior 
com as medidas obtidas pelos colegas e responda: 

a) As medidas foram iguais? Resposta pessoal.

b) Se não foram iguais, você sabe dizer por quê? 

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes concluam que as medidas podem

não ser iguais porque o tamanho das partes do corpo é diferente de uma pessoa

para outra.

3  O que você utilizaria para medir a altura de um colega? 

Resposta pessoal.

4  As figuras a seguir, indicadas pelas letras P, Q e R, são formadas 
por palitos. Todos os palitos têm o mesmo comprimento.

Respostas pessoais.

a) Quantos palitos formam o contorno de cada figura?

• P: 8  palitos. • Q: 12  palitos. • R: 6  palitos.

b) Qual das figuras acima tem o maior contorno? A figura Q.
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Orientações 
As atividades 1 e 2 (EF02MA16) des-

ta página propõem situações práticas 
de medições que envolvem partes do 
próprio corpo e a comparação com os 
resultados das medições com as medi-
das obtidas pelos colegas.

Na atividade 3 (EF02MA16), ouça as 
opções apresentadas pelos estudantes. 
É possível que indiquem o uso de instru-
mentos de medida padronizados, como 
a fita métrica.

Proponha a realização individual e 
autônoma da atividade 4 (EF02MA16).
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5  Luciana mediu a largura da porta.

a) Faça como Luciana. Meça a largura da porta de sua sala 
de aula.

• A porta da sala de aula mede   pés. 

b) Compare seu resultado com o de um colega. O que você 
concluiu?

Resposta pessoal. Espera-se que o estudante perceba que os resultados podem 

ter sido diferentes porque, apesar de a porta da sala ser a mesma, os pés dos 

estudantes são de tamanhos diferentes.

c) Você já viu alguma pessoa medir objetos usando partes do 
corpo? Conte como foi. 

Resposta pessoal.

6  Use passos para medir:

a) a largura da parede de sua sala de aula; 

Resposta pessoal. 

b) o comprimento da mesa do professor.

Resposta pessoal. 

Resposta pessoal.

A porta 
da minha sala 
de aula mede 

5 pés.
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Orientações 
Na atividade 5 (EF02MA16), chame a 

atenção para a unidade de medida que 
está sendo usada pela menina. Peça, em 
seguida, que meçam a largura da porta 
da sala de aula e comparem suas res-
postas. Discuta com todos os resultados 
e as conclusões. 

Permita que os estudantes façam a 
atividade 6 (EF02MA16) individualmen-
te. Quando finalizarem, solicite que cada 
um anote na lousa o resultado obtido. 

Converse com eles sobre as diferen-
ças nas respostas e pergunte se acham 
que estão corretas ou erradas. Espera-se 
que percebam que as variações ocorrem 
devido à diferença de tamanho entre os 
pés dos colegas.
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30 Trinta

4. ENCONTRANDO LUGARES

Para localizar uma região em um mapa podemos usar letras e números 
que se encontram nos eixos horizontal e vertical da malha quadriculada.

Casas, biblioteca, banca de jornal, praça, banco, árvores, chafariz.

A casa da avó fica na posição A1.

André vai mostrar sua coleção de pedras raras à avó. 
A imagem mostra parte do bairro onde fica a casa dela e a 
de André.

• Quais elementos estão representados nesse mapa? 

• Dê a localização da casa da avó de André usando letra 
e número. 

»» Verifique no mapa onde estão localizados os elementos a 
seguir. Circule a resposta correta.

»» Use letras e números e dê a localização:

da banca de jornal; B2  da biblioteca. C1

C1   C2   C3 A1   A2   A3
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Orientações 
Inicie a exploração do conteúdo do 

tópico conversando com os estudantes 
sobre a imagem. Deixe que falem livre-
mente sobre o que interpretaram da 
situação antes de trabalhar as noções 
de referência e localização. Lembre-se 
de que a expressão oral visa estimular a 
participação deles, deixando-os à von-
tade para apresentar suas ideias e hipó-
teses; além disso, possibilita avaliar seus 
conhecimentos prévios. 

Depois disso, faça uma leitura mais 
atenta do mapa. Pergunte: 
• A biblioteca fica mais próximo da 

casa de André ou da pracinha? Da 
casa de André.

• E a casa da avó, fica mais próximo 
da pracinha ou da casa de André? 
Da pracinha.

• Qual é o elemento presente no 
mapa, que está localizado no cruza-
mento da coluna B com a linha 2? A 
banca de revistas.
Passe à realização dos demais itens e, 

para finalizar, proponha uma correção 
participativa.

Habilidades da BNCC 
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA12 Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não 
verbal, a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos 
no espaço, considerando mais de um ponto de referência, e indicar 
as mudanças de direção e de sentido.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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31Trinta e um

1  Observe a imagem a seguir. 

Ari fez o seguinte caminho para chegar à sua casa: andou 9 
quadradinhos para a frente, virou à esquerda e andou mais 5.

a) Pinte de vermelho na malha quadriculada o caminho que 
Aline pode fazer para chegar à casa de Geraldo virando 
apenas uma vez.

b) Complete a frase considerando o caminho que você pintou 
para Aline. 

• Aline andou 4  quadradinhos para a frente, virou 

à direita  e andou mais 8  quadradinhos.

c) Pinte de azul na malha os quadradinhos do caminho que 
Geraldo pode fazer para chegar até a casa de Ari. 

d) Escreva uma frase explicando o caminho que você pintou 
para Geraldo. 

A resposta depende do caminho pintado pelo estudante no item c.

 

Resposta pessoal.

Para descrever um caminho, podemos utilizar expressões como em 
frente, para trás, à direita, à esquerda, entre outras.

K
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Ari

casa de Ari

Geraldo

Aline

Orientações 
A atividade 1 (EF02MA12) trabalha 

deslocamentos no espaço representa-
do em malha quadriculada. Identifique 
com os estudantes a casa de cada crian-
ça na imagem. Em seguida, peça que 
acompanhem, contando os quadradi-
nhos, o trajeto feito por Ari desde o pon-
to de partida até sua casa, destacando 
o local em que ele vira à esquerda. Per-
gunte quantos quadradinhos ele andou 
antes de virar à esquerda e quantos an-
dou depois que virou. 

Na sequência, leia com eles o enun-
ciado de cada item. Os itens a e c possi-
bilitam mais de uma resposta. Peça que 
comparem os resultados com os cole-
gas e avaliem se estão corretos ou não. 

Os itens b e d devem ser respondidos 
de acordo com a solução apresentada 
para os itens a e c, respectivamente. Ve-
rifique se todos responderam correta-
mente. 

Retome com os estudantes as ex-
pressões “em frente”, “para trás”, “à direita”, 
“à esquerda” e outras que favorecem a 
orientação. Promova atividades em que 
devam indicar trajetos na própria escola 
utilizando essas expressões.
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32 Trinta e dois

2  Veja o esboço desta sala de aula. João senta na primeira carteira  
da primeira fileira.

a) César senta-se na segunda carteira da terceira fileira. 
Escreva a primeira letra do nome dele na carteira 
correta.

b) Usando as palavras esquerda, direita e em frente, indique 
um caminho que César pode fazer para ir da porta da sala de 
aula até a carteira dele. 

c) Ana precisa devolver o livro de João. Usando direita, 
esquerda ou em frente, indique um caminho que ela pode 
fazer para chegar até a carteira dele. 
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Resposta possível: Ele pode ir até a terceira fileira, virar 
à direita e seguir em frente até a segunda carteira.

Resposta possível: Ela pode ir até a 
frente da sala, virar à esquerda e seguir em frente até a carteira dele.

C

Orientações 
Deixe que os estudantes observem 

a imagem da atividade 2 (EF02MA12), 
que representa um esquema da sala de 
aula de César vista de cima. 

Nos itens b e c, explique-lhes que, 
para utilizar instruções como “virar à di-
reita”, “virar à esquerda” ou “seguir em 
frente”, eles devem tomar a si próprio 
como referência – no caso, o próprio 
tronco – ou seja, devem se colocar no 
lugar dos personagens César e Ana e se 
imaginar percorrendo o caminho entre 
as carteiras.
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33Trinta e três

3  A casa de Beatriz fica na esquina das ruas Jatobá e Margarida.

Que caminho Beatriz pode fazer para ir de sua casa até 
a escola? 

4  Veja o quebra-cabeça montado a seguir. Cada  representa 
uma peça do quebra-cabeça.

Dê a posição das seguintes peças:

A1 B1 D3 C3

Podemos indicar 

a posição da peça    

assim: C4.
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Resposta 
possível: Ela 
pode seguir 
pela Rua 
Jatobá, virar à 
esquerda na 
Rua Begônia, 
seguir em 
frente e virar 
à direita na 
Rua Pinheiro, 
entre outras 
possibilidades.

Orientações 
Permita que os estudantes façam a 

atividade 3 (EF02MA12) individualmen-
te. Depois, peça que compartilhem as 
respostas e comparem os resultados. 
Identifique com eles todos os caminhos 
possíveis e determine se há um cami-
nho mais curto. 

Na atividade 4 (EF02MA12), explore 
os detalhes da cena. Pergunte quan-
tas crianças estão representadas, o que 
fazem e como estão vestidas. Chame a 
atenção para a localização dos elemen-
tos no cruzamento das linhas represen-
tadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e das 
colunas representadas pelas letras A, B, 
C e D. Leia com eles o exemplo e, em 
seguida, solicite que façam a ativida-
de. A correção pode ser feita oralmente 
com toda a turma.
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34 Trinta e quatro

1  Em qual dos itens abaixo o número representa medida? 
Marque com X a alternativa correta.

a)  Adolfo é o 2o aluno da lista de chamada.

b)  Anita percorreu uma distância equivalente a 80 passos.

c)  O CEP de minha residência é 03789-000.

d)  Romeu comprou 20 maçãs.

2  Celeste mora na Rua das Palmeiras, número 317. A função do 
número da casa de Celeste é:

a)  codificar.

b)  ordenar.

c)  medir.

d)  contar.

3  Jorge separou as bolinhas de gude em dois grupos. Quantas 
bolinhas do grupo A devem ser movidas para o grupo B para 
que os dois grupos fiquem com a mesma quantidade de 
bolinhas?

a)  4 b)  5 c)  6 d)  8
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Orientações 
Esta seção contempla atividades rela-

cionadas aos conteúdos da unidade. Dê 
preferência para que sejam feitas indivi-
dualmente, com sua mediação quando 
necessário. Você pode aproveitar esse 
momento para verificar a aprendiza-
gem dos estudantes e sanar eventuais 
dúvidas.

Nas atividades 1 e 2 (EF02MA01), 
cada item apresenta uma das funções 
dos números. Solicite que os estudantes 
identifiquem a que se pede. 

Na atividade 3 (EF02MA03), eles de-
vem ler o enunciado com atenção. Pri-
meiro precisam descobrir, pela conta-
gem, a quantidade total de bolinhas. 
Acompanhe as resoluções.

Para a resolução desta atividade, é 
importante disponibilizar materiais con-
cretos.
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Mapa do bairro de Luísa e 
Adilson.

35Trinta e cinco

4  Assinale a resposta correta. 
Lara e Renato mediram o comprimento da parede da sala 
de aula usando palmos. Lara concluiu que a medida do 
comprimento é 30 palmos e Renato concluiu que mede 
28 palmos. Essa diferença ocorreu porque:

a)   o comprimento do palmo de Lara é menor que o 
de Renato.

b)   o comprimento do palmo de Renato é menor que o 
de Lara. 

5  Observe o mapa do bairro em 
que Luísa e Adilson moram. Que 
caminho Adilson deve fazer para 
ir da casa dele até a casa de 
Luísa seguindo, no máximo, por 
três ruas ou avenidas? Assinale a 
possibilidade correta.

a)   Seguir pela Avenida 3, virar 
à direita na Rua C e, depois, 
virar à direita na Avenida 2.

b)   Seguir pela Avenida 3, virar à direita na Rua B e, depois, 
virar à direita na Avenida 2.

c)   Seguir pela Avenida 3, virar à esquerda na Rua B e, 
depois, à direita na Avenida 4.

6  Os amigos Jonas e Plínio colecionam livros infantis. Jonas tem 
29 livros e Plínio tem 19. A quantidade de livros de Jonas é:

a)   maior que a de Plínio.

b)   menor que a de Plínio.

c)   igual à quantidade de 
Plínio.
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Orientações 
Na atividade 4 (EF02MA16), os estu-

dantes devem concluir que o palmo de 
Renato é maior que o de Lara. 

Na atividade 5 (EF02MA12), eles 
devem analisar o mapa para indicar 
o trajeto. Proponha que se imaginem 
fazendo o trajeto, para facilitar a reali-
zação da atividade. 

Na atividade 6 (EF02MA03), eles de-
vem concluir que Jonas tem 10 livros a 
mais que Plínio.
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Conclusão da Unidade 1
Apresentamos, a seguir, uma rubrica para monitoramento da aprendizagem dos conteúdos trabalhados na unidade, 

contribuindo para que você observe e registre a trajetória de cada estudante, verificando a progressão individual. Você 
pode ampliar essa rubrica de acordo com as características de sua turma e do que pretende observar, por exemplo, 
autonomia, participação nas atividades propostas etc.

UNIDADE 1

NOME DO ESTUDANTE:  TURMA: 

Monitoramento da aprendizagem Sim Parcialmente Ainda não

Identifica as diferentes funções dos números.

Compara e identifica números até duas ordens.

Compreende o conceito de algarismo.

Conta, estima e representa coleções com até 
30 elementos e registra os resultados.

Compreende a localização e movimentação de pessoas 
no espaço segundo pontos de referência e indicação 
de mudanças de direção.

Estima, mede e compara comprimentos utilizando 
unidades de medida não padronizadas.

Compreende noções de acaso.

Observações
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Unidade 2 - Construindo brinquedos
Sugestão de roteiros de aulas estruturadas
1. Explorando o Material Dourado
Objetos de conhecimento 

• Leitura, escrita e comparação de números até 100 pela compreensão de características do sistema de numeração 
decimal.

Habilidades
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem das centenas) pela compreensão de características do 

sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).

Componentes essenciais para alfabetização da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário.

Recursos para a realização da atividade
• Material Dourado.
• Caderno.

Desenvolvimento
Apresente aos estudantes o Material Dourado. Diga-lhes que foi criado pela médica e educadora Maria Montessori, 

para o trabalho com matemática. O material recebeu esse nome por ter sido idealizado usando contas douradas. Depois 
foi modificado e construído em madeira, dando-lhe a forma que conhecemos atualmente.
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Se houver disponibilidade desse material na escola, mostre-o aos estudantes e apresente seus nomes 
convencionais: cubinho, barra, placa e cubo grande. É importante deixar que explorem livremente as peças do material. 
Por meio da manipulação eles devem perceber que todas as peças podem ser formadas com os cubinhos. Portanto, é 
natural a escolha do cubinho como unidade.

Chame atenção deles para o cubinho, que representa a unidade, a barra que representa a dezena e a placa, que 
representa a centena.

Pergunte o que representa a maior quantidade: 
• 1 unidade ou 1 dezena? 1 dezena

• 10 dezenas ou 1 centena? 1 centena

• 4 dezenas ou 40 unidades? Igual quantidade.

• 2 dezenas ou 10 unidades? 2 dezenas

• 30 unidades ou 3 dezenas? Igual quantidade.

• 50 unidades ou 1 centena? 1 centena
Proponha, então, que explorem o Material Dourado construindo números e registrem no caderno, veja o exemplo a 

seguir.
Quantas unidades são necessárias para formar:
a) 1 dezena? 10
b) 2 dezenas? 20
c) 3 dezenas? 30
d) 4 dezenas? 40

e) 6 dezenas? 60
f) 8 dezenas? 80
g) 1 centena? 100

unidade dezena centena milhar
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2. Brincando na trilha
Objetos de conhecimento 

• Comparação e ordenação de números pela 
compreensão das características do sistema de 
numeração decimal.

• Composição e decomposição de números.

Habilidades
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais 

(até a ordem de centenas) pela compreensão de 
características do sistema de numeração decimal (valor 
posicional e função do zero).

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

Componentes essenciais para 
alfabetização da PNA

• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.

Recursos para a realização 
da atividade

• Papel pardo.
• Régua.
• Caneta hidrocor. 

• 10 garrafas PET.
• Água ou areia.

Desenvolvimento
No início desta aula, corrija a atividade da aula 

anterior. Durante a correção, retome o significado de 

unidade, dezena e centena e verifique se todos os 
estudantes compreendem a relação entre essas ordens.

Passe, então, à construção coletiva de uma trilha 
numerada de 10 em 10 unidades e com duas “casas” 
intituladas “Partida” e “Chegada”.

Organize os estudantes em dez equipes. Abra o rolo 
de papel pardo no chão da sala de aula e distribua canetas 
coloridas. Com uma régua, cada equipe deve construir 
sua “célula” da trilha coletiva. Sugerimos que as peças 
deste jogo sejam garrafas PET com uma medida de água 
ou areia suficiente para que a garrafa tenha “peso” e não 
tombe durante a brincadeira. Segue um modelo de trilha.

Finalizando a confecção da trilha, inicie o jogo. Para 
cada casa da trilha haverá um problema que deve ser 
respondido e, de acordo com a resposta, os estudantes 
se deslocarão sobre a trilha. Por exemplo: A equipe lê o 
primeiro problema e, se acertar, avança uma casa, indo 
para a posição 10. Se errar, volta uma casa, a não ser 
que esteja na casa “Partida”, não havendo, assim, casas 
para retornar. Em seguida, é a vez da outra equipe jogar, 
repetindo o procedimento anterior.

Na Ficha 1 é apresentado um quadro onde as casas 
estão numeradas com seus respectivos problemas e a 
ação que a equipe deve tomar.

FICHA 1
Número da casa Problema Ação

10 10 dezenas equivalem a 100 unidades? Sim.
Se respondeu corretamente, avance uma casa; se a 
resposta foi incorreta, permaneça na mesma.

20 5 dezenas são menores que 1 centena? Sim.

Se respondeu corretamente, avance uma casa; se a 
resposta foi incorreta, volte 1 casa.

30 1 centena é menor que 10 unidades? Não.

40 10 dezenas equivalem a 1 centena? Sim.

50 20 unidades é igual a 2 centenas? Não.

60 5 unidades é maior que 1 dezena? Não.

70 O número 80 tem 8 dezenas? Sim.

80 O número 100 tem 10 dezenas? Sim.

90 6 dezenas é o mesmo que 60 unidades? Sim.

100 100 unidades é maior que 10 dezenas? Não.
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3. Explorando o quadro numérico 
Objetos de conhecimento 

• Identificação de regularidade e determinação de elementos ausentes em sequências numéricas.
• Composição e decomposição de números naturais.

Habilidades
EF021MA04 Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável e por 

meio de diferentes adições.
EF02MA11 Descrever elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências recursivas, de números naturais, 

objetos ou figuras.

Componentes essenciais para alfabetização da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.

Recursos para a realização da atividade  
• 2 fichas para cada estudante.
• 1 quadro numérico.

Desenvolvimento
Entregue duas fichas a cada estudante. Peça que escrevam o que você determinar em cada ficha, explique que 

serão números diferentes, de 11 a 50.
Certifique-se de que todos os estudantes registraram o número atribuído. Se julgar necessário, disponibilize um 

ábaco para manipularem no decorrer da realização da atividade. Faça perguntas como:
“Alguém tem um número formado por 3 dezenas e 9 unidades?”. Espera-se que o estudante que registrou o 

número 39 levante a mão e se apresente ao grupo.
O estudante que disser ter o número que você falou deve se dirigir à lousa e escrevê-lo. Peça aos colegas que 

validem ou invalidem a resposta, mas devem justificar o motivo. Se possível, garanta a participação de todos na atividade. 
Em um segundo momento, organize os estudantes em duplas e entregue a cada dupla um quadro numérico como 

o modelo a seguir. 

0 1 2   4 5   7 8 9

10 11   13 14   16   18 19

  21 22   24 25   27    

30 31 32     35   37    

40   42   44 45     48 49

50   52 53     56   58 59

  61   63 64     67 68  

70           76 77 78 79

Peça que completem as lacunas com os números que faltam.
Proponha perguntas voltadas à composição e decomposição dos números. Se necessário, mantenha um ábaco à 

disposição dos estudantes. Veja as sugestões a seguir.
Quais números são representados por:

• 1 dezena e 4 unidades? 14

• 2 dezenas e 9 unidades? 29

• 3 dezenas? 30

• 4 dezenas e 6 unidades? 46

• 5 dezenas e 1 unidade? 51

• 6 dezenas? 60

• 7 dezenas e 8 unidades? 78

• 8 dezenas? 80

• 9 dezenas e 3 unidades? 93
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36

CONSTRUINDO 
BRINQUEDOS

O reaproveitamento  
de embalagens e 
outros materiais que 
seriam descartados 
é muito importante, 
porque contribui para 
a preservação do meio 
ambiente.

2U
NI

DADE

2

Trinta e seis

Conteúdos 
• Leitura e escrita, comparação, orde-

nação, composição e decomposição 
de números até 99 de acordo com as 
características do sistema de nume-
ração decimal.

• Identificação de antecessores e su-
cessores de um número.

• Escrita de números em ordem cres-
cente e em ordem decrescente.

• Reconhecimento de números pares e 
de números ímpares.

• Leitura e compreensão de dados em 
gráfico pictórico e representação de 
dados em tabelas simples.

BNCC em foco
As competências e habilidades da 
BNCC desenvolvidas nesta unidade 
estão relacionadas a seguir.
Competências gerais 1, 2, 4, 8, 9 e 10
Competências específicas 2, 3 e 7
Habilidades EF02MA01, EF02MA02, 
EF02MA03, EF02MA04, EF02MA10, 
EF02MA20, EF02MA21 e EF02MA22

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.

Recursos para esta unidade
• Ábaco e/ou materiais concretos para manuseio e contagem.
• Material Dourado para manuseio e contagem.
• Palitos de sorvete, barbante ou elástico.
• Material de apoio (página 223: cédulas e moedas de 1 real) para 

a atividade da página 49.

• Material de apoio (página 215: 30 cartas numeradas de 60 a 89) 
para a atividade da seção Que divertido!, página 53.

• 11 tampinhas plásticas de embalagens, com diferentes cores 
e tamanhos.
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37Trinta e sete

1. Como os estudantes estão organizados para construir 
os brinquedos? 

2. Que brinquedos eles estão construindo? 

3. Quantos brinquedos de cada tipo já estão prontos? 

4. Você já criou brinquedos com embalagens ou outros 
materiais que, se não fossem reaproveitados, seriam 
jogados no lixo? 

Lu
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Orientações 
A imagem de abertura desta unidade 

retrata crianças construindo brinquedos 
com diversos materiais recicláveis. A in-
tenção é unir o tema “Construindo brin-
quedos”, fundamental na vida das crian-
ças, à reciclagem, para valorizar a ação 
cidadã e o respeito ao meio ambiente. 
Assim, de maneira lúdica, introduzimos 
os conteúdos que serão abordados nas 
páginas seguintes. 

Aproveite o momento para explorar 
a oralidade, os conhecimentos prévios 
dos estudantes e oferecer oportunidade 
de socialização pela troca de ideias e 
impressões. 

Inicie pedindo aos estudantes que ob-
servem a imagem apresentada e apontem 
o que mais lhes chama a atenção. 

Vá explorando a cena, aos poucos, 
com propostas de reconhecimento de 
contexto, por exemplo: 
• Quais brinquedos podem ser vistos 

nesta imagem? Que tipos de mate-
riais estão sendo usados para a cons-
trução deles? 

• Você já construiu um brinquedo? 
Quais? 

• Que brinquedos você gostaria de 
construir? 

Roda de conversa
Encaminhe as atividades orais incen-

tivando a participação de todos os es-
tudantes.

Respostas

1. Estão organizados em grupos, cada 
grupo encarregado de construir um 
tipo de brinquedo.

2. Estão construindo bilboquês, carrinhos 
e pés de lata.

3. Estão prontos 6 bilboquês, 4 carrinhos 
e 5 pares de pés de lata.

4. Resposta pessoal.
Dê oportunidade a todos de se mani-

festar, tanto em relação aos brinquedos 
quanto às estratégias utilizadas para res-
ponder às questões orais. 

Comente que, no estudo da unida-
de, serão apresentados exemplos de 
brinquedos feitos com materiais rea-
proveitados, que podem servir de mo-
delo para que eles façam os próprios 
brinquedos. 

A fim de ampliar a conversa, é possí-
vel abordar os temas contemporâneos. 
Nesta cena, os temas em destaque são 
“Formação cidadã” e “Respeito ao meio 
ambiente”.
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1. A DEZENA

Podemos representar a quantidade de garrafas utilizadas em 
cada jogo no quadro de ordens e no ábaco. Veja:

D U

1 0

1 dezena = 10 unidades
D U

K
a

u 
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o
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10 unidades correspondem a 1 dezena

Para 
indicar a dezena 

será usada a letra D e 
para indicar a unidade 

será usada a  
letra U.

Lígia e Dulce estão construindo jogos de boliche com garrafas 
PET.

• Quantas garrafas PET as meninas conseguiram 
juntar?

• Elas pretendem montar dois jogos de boliche usando todas 
as garrafas. Quantas garrafas elas vão utilizar em cada jogo? 

• Quantas dezenas de garrafas serão usadas em cada jogo?

20 garrafas

10 garrafas

1 dezena
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Orientações
A compreensão do processo de agru-

pamento de unidades e troca por dezenas, 
que caracteriza o sistema posicional da 
numeração decimal, é fundamental para 
a sistematização das técnicas operatórias. 
Diante disso, o conteúdo deste tópico in-
veste no desenvolvimento desse conheci-
mento, destacando as situações-problema 
que contextualizam as abordagens.

Inicie a conversa explorando a cena 
apresentada. Chame a atenção dos es-
tudantes para a atividade que as me-
ninas estão fazendo e pergunte a eles 
se sabem do que se trata e se conhe-
cem o “jogo de boliche” ou já brincaram 
com ele. Depois, avance para as ques-
tões orais.

Leia com eles o texto que explica que 
10 unidades formam 1 dezena e ressalte 
os algarismos que compõem o núme-
ro 10. Direcione a observação para as 
representações no quadro de ordens e 
no ábaco, indispensáveis para a com-
preensão da estrutura do sistema de 
numeração decimal.

Se possível, disponibilize um ábaco 
para que os estudantes vivenciem a ex-
periência de realizar a troca de 9 unida-
des por uma dezena ou 10 unidades.

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem 
de centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero).
EF02MA02 Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a 
respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado 
da contagem desses objetos (até 1000 unidades).
EF02MA03 Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por 
estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), 
para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, 
indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.

EF02MA04 Compor e decompor números naturais de até três 
ordens, com suporte de material manipulável, por meio de 
diferentes adições.
EF02MA10 Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências 
repetitivas e de sequências recursivas, por meio de palavras, 
símbolos ou desenhos.
EF02MA22 Comparar informações de pesquisas apresentadas por 
meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples 
ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima.
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Também podemos representar quantidades usando o Material 
Dourado. Veja a representação das peças desse material.

Cada cubinho 
representa 1 unidade.

Cada barra 
representa 1 dezena.

Cada placa representa 
1 centena.

Cada cubo representa 
1 milhar.

Observe a representação dos números a seguir feita com os 
cubinhos e a barra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dizemos que:

Uma  representa 10 , ou seja, uma dezena de .

Podemos representar a dezena assim:

D U

1 0

Dez

No quadro de ordens Com o Material Dourado No ábaco

D U
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Orientações
É interessante que, se houver dispo-

nibilidade na escola, os estudantes ma-
nipulem o Material Dourado ou, na falta 
dele, um ábaco, individualmente, em du-
plas ou em pequenos grupos. Lembra-
mos que é possível construir um ábaco.

Com o Material Dourado em mãos, 
coloque dez cubinhos ao lado de uma 
barrinha. Mostre, acompanhando as ex-
plicações do livro, que cada cubinho 
equivale a uma unidade e que cada bar-
rinha equivale a dez cubinhos, motivo 
pelo qual representa uma dezena.

Mostre que dez cubinhos podem ser 
trocados por uma barrinha e vice-versa, 
ou seja, que dez unidades podem ser 
trocadas por uma dezena e vice-versa. 
O objetivo é que o estudante relacione 
essas trocas com as trocas no sistema de 
numeração decimal.

Atividade complementar 
Siga, com a utilização do Material 

Dourado orientando os estudantes para 
que continuem representando números 
de 11 a 19 com o Material Dourado. Re-
presente alguns quadros de ordem na 
lousa para serem preenchidos a cada 
número representado. Explore também 
a leitura e a decomposição dos núme-
ros representados no Material Dourado.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.



78

40 Quarenta

1  Observe novamente as representações das peças do Material 
Dourado e responda.

a) O que dez cubinhos representam? Quantos cubinhos são 
necessários para formar uma barra?

Representam 10 unidades. São necessários 10 cubinhos.

b) A placa é formada por quantos cubinhos? E por quantas barras?

Por 100 cubinhos ou por 10 barras.

c) O cubo é formado por quantas placas? 10

2  Lucas juntou latas para fazer porta-lápis.

a) Sem contar, responda: Quantas 
latas, aproximadamente, estão 

em cima da mesa? Resposta pessoal.

b) Contorne grupos de 10 latas. 
Quantos grupos você contornou?

2 grupos

c) Quantas latas há no total? 20

O Material Dourado foi criado pela médica e educadora italiana 
Maria Montessori para auxiliar o trabalho nas aulas de Matemática. 
Inicialmente foi chamado “Material das Contas Douradas”, pois era 
confeccionado com pequenas contas douradas. Como esse formato 
não facilitava os agrupamentos das peças para representação das 
quantidades, Lubienska de Lenval, seguidora de Montessori, fez uma 
modificação no material e o construiu com madeira, na forma que 
encontramos atualmente.

Material Dourado. FE-USP, São Paulo, [1999]. Disponível em: http://paje.fe.usp.br/ 
~labmat/edm321/1999/material/_private/material_dourado.htm. Acesso em: 10 mar. 2021.
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b) Sugestão:

Orientações
Na atividade 1 (EF02MA04), peça 

que observem as figuras do Material 
Dourado da página anterior e que apli-
quem, nesta atividade, o que lhes foi 
apresentado.

A atividade 2 (EF02MA01, EF02MA02, 
EF02MA03) reforça a ideia de agrupamen-
to e troca com estratégia para fazer o cál-
culo por estimativa e o cálculo exato. 

Leia com os estudantes o texto da 
seção Curiosidades.

Para saber mais 
Senso numérico
Destacamos aqui a importância da 

compreensão e da construção da noção 
de número. Base de todo conhecimen-
to matemático, essa noção se desenvol-
ve no momento que as crianças come-
çam a contar e aprendem a reconhecer 
a quantidade de objetos em coleções. O 
aprendizado deve avançar da Educação 
Infantil até o término dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, de modo que, 
ao final da etapa, eles sejam capazes de 
utilizar diferentes representações para 
os números, entender a maneira como 
se relacionam, lê-los e escrevê-los re-
conhecendo a informação concentra-
da no valor posicional dos algarismos, 
além de saber utilizá-los na resolução 
de problemas.

Como afirma Brocardo (2005), o sen-
tido do número inclui conhecer os nú-
meros e suas relações, compreender 
os efeitos das operações entre eles e 
perceber sua grandeza relativa, ou seja, 
que um número pode ser obtido de ou-
tros; entender o que acontece quan-
do se opera com os números e que um 
mesmo número pode ser utilizado com 
diferentes significados e em diferentes 
contextos.

Segundo Lorenzato (2008), dentre os 
processos mentais básicos para apren-
dizagem da Matemática estão os de 
classificação, sequenciação e seriação. 
Para esse autor, classificar é separar em 
categorias, de acordo com semelhan-
ças e diferenças; sequenciar é fazer su-
ceder, a cada elemento, um outro, sem 
considerar a ordem entre eles; seriar é 
ordenar uma sequência segundo um 
critério. Tais processos devem ser de-
senvolvidos ao longo dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental e incluídos em 
todas as unidades temáticas por meio 
de atividades variadas. 

É necessário também estar atento à 
aprendizagem de cada um quanto ao 
desenvolvimento e à apreensão de no-
ções e conceitos, pois o fato de a idade 
deles ser a mesma (ou bem próxima) a 
maturidade cognitiva para elaborá-los 
varia de um estudante para o outro.
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3  Veja a seguir a representação com as barras do Material 
Dourado da quantidade total de latas usadas para fazer os 
porta-lápis. Complete o quadro de ordens e a decomposição 
dessa quantidade.

4  As barras do Material Dourado abaixo representam as dezenas 
exatas de 30 até 90. Complete a representação delas no quadro 
de ordens e a respectiva decomposição ao lado.

D U

2 0

Vinte

2 dezenas    20 unidades

10 + 10  = 20

a) 
D U

3 0

Trinta

3 grupos de 10

3  dezenas  30  unidades

b) 
D U

4 0

Quarenta

4 grupos de 10

4  dezenas  40  unidades

c) 
D U

5 0

Cinquenta

5 grupos de 10

5  dezenas  50  unidades
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d) 
D U

6 0

Sessenta

6 grupos de 10

6  dezenas  60  unidades

Orientações
Na atividade 3 (EF02MA04), os estu-

dantes devem observar a quantidade 
representada com o Material Dourado, 
representá-la no quadro de ordens e com-
pletar a decomposição desse número.

A atividade 4 (EF02MA04) trabalha 
dezenas exatas de 30 a 90 e suas re-
presentações no Material Dourado, no 
quadro de ordens e pela decomposição 
em grupos de 10. Recorra novamente 
ao Material Dourado e, após a comple-
mentação de cada item, peça que re-
presentem números formados não só 
por dezenas exatas como também por 
dezenas e unidades, explorando, ainda, 
a decomposição deles, por exemplo: 
números que estejam entre o 20 e o 30; 
entre o 30 e 40; e assim por diante. 
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e) 
D U

7 0

Setenta

7 grupos de 10

7  dezenas  70  unidades

f) D U

8 0

Oitenta

8 grupos de 10

8  dezenas  80  unidades

g) 

h) Complete as sequências numéricas.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

90 80 70 60 50 40 30 20 10

D U

9 0

Noventa

9 grupos de 10

9  dezenas  90  unidades
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Reciclagem: a aventura de uma garrafa, de Mick Manning (Ática).
Nesse livro, um grupo de crianças acompanha uma garrafa 

lançada ao mar. Elas esperam entender o que é poluição ambiental ao 
mesmo tempo que imaginam a história dessa garrafa.

Orientações
Para os itens da atividade 4 desta 

página, os estudantes devem continuar 
observando as quantidades represen-
tadas, complementando o quadro de 
ordens e a decomposição. Mantenha 
também a exploração de números que 
estejam entre as dezenas exatas e a sua 
decomposição, como orientado na pá-
gina anterior.

Por fim, no item h (EF02MA10), eles de-
vem completar as sequências numéricas 
em ordem crescente e decrescente, ob-
servando a regularidade estabelecida, ou 
seja, no primeiro caso adicionar 10 uni-
dades ao número anterior e, no segundo 
caso, em ordem decrescente, subtrair 10 
unidades do número anterior.
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Quantidade de estudantes que visitaram a exposição

a) Quantos estudantes de cada turma visitaram a exposição de 
brinquedos? Escreva o total referente a cada ano na tabela 
a seguir.

Quantidade de estudantes que visitaram a exposição
Ano 1o 2o 3o 4o 5o

Número de estudantes 40 50 60 30 40

Fonte: Comissão organizadora da exposição.

b) Que turmas tiveram quantidades iguais de visitantes?

1o e 5o anos

5  A turma do 2o ano organizou uma exposição de brinquedos 
feitos com material reciclável. Outros estudantes da escola 
visitaram a exposição.
O gráfico a seguir mostra o número de visitantes. Observe que, 
neste tipo de gráfico, são usados desenhos para representar 
quantidades.
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rm

a

5o ano
    

4o ano
   

3o ano
      

2o ano
      

1o ano
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Quantidade

Fonte: Comissão organizadora da exposição.

Cada  corresponde 
a 10 estudantes.

Orientações
Na atividade 5 (EF02MA02, EF02MA22), 

as informações de uma situação-proble-
ma são apresentadas em um pictogra-
ma. Nesse tipo de gráfico, cada figura é 
um símbolo que representa determinada 
quantidade. 

Explore o gráfico com os estudantes 
destacando suas informações, como o 
título e as turmas que participaram da 
visita à exposição. Mostre que cada fi-
gura corresponde a dez estudantes. Leia 
com eles o gráfico observando cada fi-
gurinha, contando de dez em dez os es-
tudantes de cada turma. Proponha que 
respondam aos itens a e b. 

Para ampliar a atividade, faça as se-
guintes perguntas: 
• Qual turma levou mais visitantes à 

exposição? 
O 3? ano.

• Se o 4? ano tivesse levado 40 estu-
dantes a mais à exposição, quantas 
figuras deveriam ser acrescentadas 
no pictograma? 4 figuras

• Se cada símbolo da legenda corres-
pondesse a 5 estudantes, quais se-
riam as quantidades de visitantes na 
exposição? 
No 1? ano, 20 estudantes; 2? ano, 25 
estudantes; 3? ano, 30 estudantes; 
4? ano, 15 estudantes; 5? ano, 20 es-
tudantes.

Para saber mais 
Proponha aos estudantes a ativida-

de a seguir.
Faça uma pesquisa para saber a opi-

nião dos colegas de sua turma. Pergun-
te: Se você fosse fazer uma coleção, o 
que gostaria de colecionar? 

Oriente a montagem de uma tabela 
com as três coleções mais citadas. Em 
seguida, responda: 
a) Quais objetos obtiveram o maior nú-

mero de votos? 
b) Quantos estudantes participaram da 

pesquisa? 
c) Quantos estudantes escolheram o 

objeto que obteve o maior número 
de votos?
As respostas dependem do resultado 
da pesquisa.
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André construiu um jogo de damas com as tampinhas que 
juntou e convidou Letícia para jogar.

• Quantas tampinhas vermelhas foram utilizadas? 12• A quantidade de tampinhas vermelhas é maior, menor ou 
igual à quantidade de tampinhas azuis?

»» Represente com desenho no ábaco e no quadro de 
ordens a quantidade de tampinhas vermelhas.

D U

D U

1 2

2. NÚMEROS ATÉ 99

1  Observe a cena do jogo de damas e responda.

X  É possível que Letícia vença o jogo.

 Com certeza Letícia vencerá o jogo.

D
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É igual. Espera-se que o 
estudante explique como pensou para chegar a essa conclusão.

Orientações
Ampliam-se neste tópico as quanti-

dades representadas por números de 
duas ordens, até 99. Trabalhe a situação-
-problema inicial lendo o primeiro pará-
grafo com os estudantes e chamando a 
atenção para as características do “jogo 
de damas”: um tabuleiro e dois grupos 
de peças, cada grupo com uma cor di-
ferente para identificar cada jogador. 
Pergunte se conhecem o jogo e sabem 
como jogá-lo. 

Encaminhe, em seguida, a observa-
ção da imagem do tabuleiro e de suas 
peças. Eles devem observar que são 24 
peças no total, 12 para cada jogador. 
Explique-lhes que cada jogador deve 
movimentar as peças no tabuleiro com 
a intenção de “pular” sobre uma peça 
do adversário. A peça que foi pulada 
sai do jogo. Ganha quem chegar ao fi-
nal com mais peças. Após a conversa 
sugerida, solicite que resolvam os itens 
voltados à oralidade. Peça que repre-
sentem a quantidade de tampinhas do 
jogo no ábaco e completem o quadro 
de ordens. Se julgar necessário, propo-
nha que façam essa representação tam-
bém no Material Dourado. 

A atividade 1 (EF02MA21) é uma 
oportunidade de trabalhar a integração 
entre as unidades temáticas números 
(números até 99) e probabilidade e es-
tatística (classificação de eventos envol-
vendo o acaso). Antes, verifique se os 
estudantes reconhecem as expressões 
“com certeza”, “possível” e “impossível”. 
Explique a eles que, como o “jogo de da-
mas” ainda não teve início, não se sabe 
quem será o vencedor, mas é possível 
que seja André.

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem 
de centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero).
EF02MA02 Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a 
respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado 
da contagem desses objetos (até 1 000 unidades).
EF02MA03 Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por 
estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), 
para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, 
indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.

EF02MA04 Compor e decompor números naturais de até três 
ordens, com suporte de material manipulável, por meio de 
diferentes adições.
EF02MA20 Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas 
do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas.
EF02MA21 Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como 
“pouco prováveis”, “muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.
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2  Olhe novamente a quantidade representada no ábaco da página 
anterior. Qual das representações com Material Dourado indica 
essa quantidade? Marque com X.

X

3  A quantidade total de tampinhas usadas no jogo de damas está 
representada a seguir. Complete o quadro de ordens com o 
número correspondente. 

D U

D U

2 4

4 unidades

2 dezenas

4  Escreva o número correspondente à quantidade representada 
em cada ábaco.

41 42 43

D U D U D U

a) b) c) 
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Orientações 
Leia com os estudantes o enunciado 

da atividade 2 (EF02MA02), retome a 
representação do número no Material 
Dourado. Depois que indicarem a repre-
sentação correta, pergunte quais núme-
ros estão indicados nas demais repre-
sentações. 

Nas atividades 3 e 4 (EF02MA02), 
peça que leiam o enunciado individual-
mente. Elas exploram a representação de 
um mesmo número por meio do ába-
co e da escrita em algarismos. Espera-se 
que, nesse momento, os estudantes já 
tenham se familiarizado com a mudança 
de uma representação para outra.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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5  Veja os números das figurinhas de Alberto.

15 50 26 30

Nos ábacos a seguir, desenhe as argolas que representam o 
maior e o menor número que aparecem nas figurinhas.

Maior número Menor número

D U D U

6  Leia as frases a seguir. Em cada uma delas há números escritos 
por extenso. Contorne os números e depois escreva-os com 
algarismos.

a) Adelaide tem trinta e nove anos. 39

b) Meu pai tem quarenta e oito anos. 48

c) O relógio custa noventa e três reais. 93

d) Foram vendidos dezesseis quilogramas de carne no  

açougue. 16

e) O aquário tem oitenta e cinco litros de capacidade. 85

Se o pai de Renato é filho de Celso, o que Celso é de Renato?

Avô de Renato. 

D
AE

Orientações 
Na atividade 5 (EF02MA01, EF02MA02), 

explique a eles que devem fazer dese-
nhos de argolas nos pinos dos ábacos, 
de modo que, se alguém observar o de-
senho, enxergue claramente o número 
representado. 

Na atividade  6  (EF02MA01 ,  
EF02MA02), os estudantes devem as-
sociar a escrita por extenso ao número 
correspondente. 

Aproveite este momento para pro-
por o processo inverso da atividade. Re-
presente no ábaco ou com o Material 
Dourado alguns números de dois al-
garismos e peça que os escrevam por 
extenso no caderno. Depois, oriente-os 
para que formulem algumas frases com 
esses números. 

Atividade complementar 
Escreva na lousa alguns números, 

como 24, 42, 66, 70 e 80. Depois, faça 
uma pergunta relacionada a acréscimos 
de dezena ou unidade em cada número. 
Por exemplo: 
• Se acrescentarmos uma dezena a 24, 

quanto fica? 34 
• Se acrescentarmos uma dezena a 42, 

quanto fica? 52 
• Se acrescentarmos uma unidade a 

24, quanto fica? 25 
• Se acrescentarmos uma unidade a 

42, quanto fica? 43
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7  Os amigos 
representaram 
no ábaco a 
quantidade de 
figurinhas que 
cada um possui. 

a) Quantos são os amigos e qual é o nome de cada um deles? 

São 4 amigos: Luciano, Mônica, Jair e Taís.

b) Observando os ábacos a seguir e a representação das 
quantidades com o Material Dourado, complete as lacunas.

D U

3  dezenas e 6  unidades

30 + 6  = 36

D U

4  dezenas e 3  unidades

40 + 3  = 43

Ilu
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Luciano. Mônica. Jair. Taís.

Ilu
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ra
çõ

es
: D

AE

Orientações 
Na atividade 7 (EF02MA04), o ába-

co é um recurso valioso, pois auxilia na 
compreensão do valor posicional de um 
número, característica do nosso sistema 
de numeração. Se possível, providencie 
um ábaco para que os estudantes vi-
venciem a experiência de representar 
quantidades. O Material Dourado tam-
bém pode ser usado para essa finalida-
de, enriquecendo a atividade. Chame a 
atenção para as quantidades represen-
tadas pelas unidades e pelas dezenas 
(tanto nas argolas do ábaco como nas 
peças do Material Dourado). 

O item b (EF02MA03, EF02MA04) des-
ta atividade explora a ideia aditiva do 
sistema de numeração. 

O Material Dourado enfatiza essa 
ideia e a de agrupamento. Paralelamen-
te, há ainda a escrita matemática da 
ideia aditiva, representada, por exem-
plo, por 30 + 6 = 36.
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D U

2  dezenas e 9  unidades

20 + 9  = 29

D U

8  dezenas e 1  unidade

80 + 1  = 81

c) Escreva como lemos cada uma dessas quantidades.

• Trinta e seis.

• Quarenta e três.

• Vinte e nove.

• Oitenta e um.

d) Dos quatro amigos, quem tem maior quantidade de figurinhas? 

Taís.

e) E quem tem a menor quantidade de figurinhas?

Jair.

f) Escreva essas quantidades com algarismos, do menor para 
o maior.

29, 36, 43 e 81

Ilu
st

ra
çõ
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Orientações 
O item c (EF02MA03, EF02MA04) ex-

plora a leitura e a escrita de números 
por extenso, e os itens d e e, a compa-
ração entre as quantidades de figurinhas 
dos personagens. 

Atividade complementar 
Escreva alguns números na lousa, por 

exemplo, 32, 23, 44, 75 e 57. Peça aos 
estudantes que representem cada um 
deles de modo diferente. Informe que 
podem usar desenhos, a escrita por ex-
tenso, a escrita aditiva ou outra repre-
sentação que preferirem.

No item f retomamos a escrita dos 
números em ordem crescente.

Para saber mais
• LORENZATO, Sergio. Educação infantil e percepção matemática: 

com atividades práticas para professores da Educação Infantil 
e primeiro ano do Ensino Fundamental. Campinas: Autores As-
sociados, 2017. 
Voltado para os desafios de quem ensina Matemática na Edu-

cação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, esse livro 
traz, além de textos teóricos, sugestões de atividades para o pro-
fessor experimentar em aula.
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8  Veja as cédulas e moedas de real que as crianças guardaram 
para comprar jogos e se divertir com os amigos. Escreva quanto 
cada uma conseguiu economizar.

45 reais

Quantas cédulas e moedas de cada valor têm as crianças?

a) Lucas: 1 cédula de 20 reais, 2 cédulas de 10 reais e 1 moeda de um real.

 

b) Tânia: 1 cédula de 20 reais, 2 cédulas de 10 reais e 1 cédula de 5 reais.

 

c) Tiago: 1 cédula de 50 reais, 1 cédula de 2 reais e 2 moedas de 1 real.

 

d) Cátia: 4 cédulas de 10 reais e 3 moedas de 1 real.

 

43 reais

41 reais

54 reais

Im
a

g
en

s: 
Ba

nc
o 

C
en
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Br
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Lucas. Tânia.

Tiago. Cátia.
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Orientações 

A atividade 8 (EF02MA02, EF02MA20) 
propõe a leitura e a comparação de va-
lores de cédulas e moedas do real para 
resolver situações-problema que envol-
vem números de duas ordens. 

Uma abordagem interessante é iniciar 
pela identificação dos valores de todas as 
cédulas e moedas que podem ser vistas 
na página: quantas cédulas de 50 reais 
há, quantas de 20, quantas de 10, quantas 
de 5 e quantas moedas de 1 real. Conti-
nue identificando oralmente quanto cada 
criança tem e, em seguida, peça que re-
gistrem e comparem as quantidades. Nas 
páginas 223 e 224 do Material de apoio 
há disponibilidade de cédulas para utili-
zação nesta e em outras atividades que 
envolvem o sistema monetário. Use-as 
sempre que possível.
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9  Leia os números que já estão colocados nos quadrinhos. 
Complete com os números que estão imediatamente antes e 
imediatamente depois de cada um deles.

a) 27 28 29

b) 60 61 62

c) 69 70 71

d) 88 89 90

O número 
que vem imediatamente antes 

de outro é seu antecessor. O número 
que vem imediatamente após é  

seu sucessor.

Fl
ip

 E
st

úd
io

10  Observe os números a seguir.

43

58

39

65 89

7 28

19

a) Escreva-os em ordem crescente.

7 19 28 39 43 58 65 89

b) Escreva-os em ordem decrescente.

89 65 58 43 39 28 19 7

Quando os números estão escritos do menor para o maior, dizemos 
que estão em ordem crescente.

Quando os números estão escritos do maior para o menor, dizemos 
que estão em ordem decrescente.

Orientações 
Proponha a leitura do enunciado da 

atividade 9 (EF02MA01) e peça aos es-
tudantes que respondam oralmente, an-
tes de completá-la por escrito no livro. 
Retome o significado de “imediatamen-
te antes” e “imediatamente depois”.

Na atividade 10 (EF02MA01), per-
gunte quais são os dois menores nú-
meros da sequência (espera-se que os 
estudantes respondam 7 e 19). Depois, 
deixe que completem o item a buscan-
do, sozinhos, entre os números dados, 
aqueles que tornam a sequência cres-
cente. Proponha que se reúnam em du-
plas ou trios para comparar suas res-
postas com as dos colegas e verificar se 
estão corretas. Instrua-os a proceder da 
mesma forma no item b, que pede que 
os mesmos números sejam colocados 
na ordem decrescente.
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11  Lucas está construindo um jogo de trilha. Leia os números que 
ele já colocou e veja onde é o início e o fim da trilha. Complete 
a trilha com os números que faltam.

Encontre na trilha o número que:

a) está imediatamente antes do 55; 54

b) está imediatamente depois do 39; 40

c) é formado por 2 dezenas e 7 unidades; 27

d) está entre o 50 e o 60 e o algarismo da unidade é 7; 57

e) é o menor número que está entre o 30 e o 40; 31

f) é o maior número dessa trilha; 60

g) sua escrita por extenso é cinquenta e três. 53

An
d

ré
 M

a
rt

in
s

1 2

57

3

58

4

59

5 6 7 8 9

11

2138

39

4253

55

4154

56

12

22374352

13

23364451

14

243545

15

25

16

293449

17

283348

18

273247

19

263146

Orientações 
O “jogo de trilha”, na atividade 11 

(EF02MA01), desenvolve a sequência 
numérica de 1 a 60. Oriente os estu-
dantes na observação da imagem da 
trilha, destacando que ela começa no 
número 1 e que os próximos números 
estão ordenados de forma crescente. 
Peça que leiam os números já coloca-
dos e ressalte que eles representam de-
zenas. Proponha, em seguida, a escrita 
dos números que faltam na trilha. Leia 
com eles as frases dos itens da ativida-
de e, antes que as completem no livro, 
destaque os termos relevantes de cada 
uma: “imediatamente antes”, “imedia-
tamente depois”, “dezenas”, “unidades”, 
“entre”, “menor”, “maior” e “por extenso”.
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12  Observe o quadro que apresenta uma sequência numérica. 

0 2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 29

30 31 32 33 34 35 36 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

a) Quais são o menor e o maior número do quadro? 0 e 99

b) Quais números estão cobertos? Escreva-os em ordem 
crescente. 

1, 4, 28, 37 e 65

c) Quais são as dezenas exatas que estão entre os números 
30 e 90?

40, 50, 60, 70, 80

d) Que número está imediatamente antes do 59? Que número 

está imediatamente após? 58; 60

e) Que número está entre o 85 e o 87? 86

f) Escreva como são lidos os últimos dois números desse quadro. 

• Noventa e oito.

• Noventa e nove.

Orientações 
A atividade 12 (EF02MA01) favore-

ce a compreensão das regularidades e 
propriedades das sequências numéricas. 
Antes de encaminhá-la, chame a aten-
ção dos estudantes para a regularidade 
da sequência (0 a 99) e peça que leiam 
em voz alta. 

Peça que realizem os itens a até f e 
fale sobre as propostas; depois, certifi-
que-se de que tenham compreendido 
as solicitações. 

Lembrando que a retomada é mais 
um momento de aprendizagem, con-
verse com eles sobre os termos “ordem 
crescente”, “ordem decrescente”, “deze-
nas”, “imediatamente antes” e “imediata-
mente depois”. 

Promova uma correção participativa.
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QUANTO MAIS CARTAS, MELHOR!
Para este jogo, forme grupos de 2 a 3 jogadores. Será necessário 

recortar as cartas da página 215 do Material de apoio.
Material:• 30 cartas numeradas de 60 a 89.
Como jogar• As cartas são distribuídas em quantidades iguais entre os 
jogadores, que não podem olhar o lado em que estão os 
números.

• Cada jogador junta suas cartas e forma um monte com elas, 
mantendo o lado com o número virado para baixo.

• Para iniciar a partida, cada jogador deve virar a primeira carta 
do próprio monte.

• O jogador que virar a carta com o número maior fica com as 
cartas que os outros jogadores viraram. Com essas cartas ele 
deve formar outro monte e deixar ao seu lado. Nesse monte, 
o jogador colocará todas as cartas que ganhar, sem usá-las 
nas rodadas do jogo. Isso se repete até que os jogadores não 
tenham mais cartas para jogar.

• Será vencedor o jogador que acumular o maior número de 
cartas no final do jogo.
Paulo e Tereza jogaram uma partida do jogo de cartas.

Eu tirei a 
carta 76!

Eu 
tirei a carta 

68. Ganhei essa 
rodada!

• Você concorda com a afirmação de Paulo? Por quê? 

C
a

io
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A resposta deve ser não, porque 68 é menor que 76.

Orientações 
O jogo desta seção trabalha a com-

paração de quantidades e a leitura e a 
interpretação da escrita numérica. Antes 
de iniciar a atividade e formar os grupos, 
leia com os estudantes as informações 
da página. Certifique-se de que todos 
tenham entendido as regras. 

Dê início aos preparativos para o jogo, 
ajude-os a localizar no livro as cartas que 
serão utilizadas e a destacá-las. Após to-
dos terem esse material em mãos, orga-
nize-os em grupos. 

Peça a cada estudante do grupo que 
embaralhe suas cartas e faça um peque-
no monte com elas. Jogue com eles uma 
primeira rodada como exemplo, depois 
deixe que joguem algumas vezes. 

Finalize com uma avaliação da ati-
vidade. Peça que façam a contagem e 
pergunte se mudariam alguma regra 
do jogo, entre outras observações. Pro-
ponha que guardem as cartas para se-
rem utilizadas em outras oportunidades. 

Peça também que analisem e res-
pondam à pergunta no final da página. 

Espera-se que, após terem vivenciado 
o jogo, eles compreendam que a afirma-
ção de Paulo é incorreta.
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3. PAR OU ÍMPAR?

Estes estudantes irão construir pés de lata para brincar.

• Para cada criança brincar é necessário um par de 
latas. Quantas latas há em um par? 

• Quantos estudantes estão na cena? 

• No total, há quantas latas sobre as duas mesas? 

• Essa quantidade de latas é suficiente para que os 
estudantes construam um brinquedo para cada um? Sim.

»» Sobrarão latas? Se sim, quantas? 

»» Desenhe a seguir, uma quantidade de latas que seja 
suficiente para fazer 8 pares de pés de lata, sem que 
sobre nenhuma.

Duas latas formam 
um par de latas.
8 crianças

17 latas

Sobrará 1 lata.
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O estudante deverá desenhar 16 latas.

Orientações 
Inicie esta página conversando com 

os estudantes sobre as imagens. Deixe 
que falem livremente sobre o que veem 
antes de trabalhar as noções matemáti-
cas. Lembre-se de que a expressão oral 
é o momento para que apresentem suas 
ideias e hipóteses. 

A fim de trabalhar a ideia de núme-
ros pares, distribua conjuntos de dife-
rentes objetos para que os estudantes 
agrupem os elementos em pequenos 
grupos de dois. 

Explique-lhes que, caso sobre um 
elemento, trata-se de um número ím-
par de objetos. Se não houver sobra, 
trata-se de um número par. Em segui-
da, converse com eles sobre a situação-
-problema representada na imagem e 
os questionamentos dos itens voltados 
à oralidade.

Atividade complementar 
Disponibilize 11 tampinhas plásticas 

de embalagens, com diferentes cores e 
tamanhos, e pergunte: 
• Vamos formar pares com estas tam-

pas? Quantos pares teremos? Vai so-
brar alguma? Teremos 5. Sobrará uma. 

• Se eu acrescentasse mais 3 tampas, 
quantos grupos de 2 poderíamos ter? 
7 grupos

• Quantas tampas teríamos com 8 gru-
pos de 2 tapinhas? 16 tampinhas

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA02 Fazer estimativas por meio de estratégias diversas 
a respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o 
resultado da contagem desses objetos (até 1 000 unidades).

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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Se fossem 9 latas, agrupando-as de duas em duas também seria 
possível formar 4 pares, mas sobraria uma lata.

O número 8 é um número par porque 
a quantidade que ele representa pode ser 
agrupada de 2 em 2 sem deixar nenhuma sobra.

O número 9 é um número ímpar porque, 
ao agrupar de 2 em 2 a quantidade que ele 
representa, sobrará um item.

Veja estas 8 latas. Agrupando-as de duas em duas é possível formar 
4 pares e não sobra nenhuma lata.

W
a

nd
er

so
n 

So
uz

a
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Como fazer um pé de lata?
Material:
• 2 latas com tamanho suficiente para 

apoiar os pés;
• barbante.
Como fazer
1. Peça a um adulto que faça dois furos na 

parte superior de cada lata, próximos às bordas.
2. Passe o barbante pelos furos, deixando 

comprimento suficiente para segurá-lo, e depois dê 
um nó bem firme nele, na parte de dentro da lata. 

3. Coloque um pé sobre cada lata e segure um 
barbante em cada mão para poder levantá-las. 
Agora, é só se divertir!

Orientações 
Para a realização da atividade, é im-

portante que o material a ser utilizado 
seja solicitado com antecedência.

As latas devem ser preparadas por 
um adulto e deve-se ter todo cuidado 
para que não apresentem risco aos es-
tudantes no momento de manuseá-las.

É interessante que a brincadeira seja 
realizada após a exploração do conceito 
de números pares e ímpares e, para tan-
to, use quantidades diferentes de latas 
nesta exploração.
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1  O número 5 é par ou ímpar? Explique por quê. 

O número 5 é ímpar, porque se agruparmos uma quantidade de 5 elementos de

2 em 2, sobrará uma unidade.

2  Se você acrescentasse 1 a esse número, ele continuaria sendo 
ímpar? Explique por quê. 

Ele passaria a ser número par, porque se agruparmos uma quantidade de

6 elementos de 2 em 2, teremos 3 pares completos.

3  Os estudantes estão organizando os objetos escolares. Veja as 
quantidades a seguir.

a) Há quantos objetos no total? 15 objetos

b) Agrupe-os de dois em dois e responda:

• Quantos grupos você formou? 7 grupos

• O número total de objetos é um número par ou ímpar? 

Por quê? É ímpar, porque agrupando de 2 em 2 sobrou 1 objeto.

 

4  A quantidade de estudantes de sua turma é representada por 

um número par ou ímpar? Resposta pessoal.

K
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u 
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b) Sugestão:

Orientações 
As atividades 1 e 2 (EF02MA02) po-

dem servir para verificar o quanto os 
estudantes compreenderam da noção 
de par e ímpar. 

Na atividade 3 (EF02MA02), oriente 
os estudantes na contagem dos obje-
tos escolares representados. Se julgar 
necessário, disponibilize material con-
creto para que eles possam manipular e 
reproduzir os agrupamentos. 

Em seguida, instrua-os a fazer a ativi-
dade 4 (EF02MA02) e priorize a correção 
geral, de preferência na lousa.
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PEQUENAS ATITUDES PODEM 
GERAR GRANDES MUDANÇAS

Todos nós influenciamos e alteramos a vida em nosso 
planeta. Daí a importância de cuidarmos de nossa casa, a Terra.

Grande parte do lixo que produzimos é jogada em terrenos 
baldios e nos lixões, gerando muitos problemas para o meio 
ambiente.

Grande parte do lixo pode ser reaproveitada, reduzida ou 
reciclada. Com essas atitudes, preservamos o meio ambiente e 
evitamos a formação de lixões.

A coleta seletiva de lixo já é realizada em várias cidades 
brasileiras.

Pratique coleta seletiva. Ministério Público do Estado de Goiás, [Goias], [20--?]. Disponível 
em: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/10/docs/cartilha_-_coleta_seletiva_cao_meio_

ambiente.pdf. Acesso em: 10 mar. 2021.• O que você lembra de ter jogado no lixo ontem?

• Havia algum item que poderia ter sido encaminhado 
para reciclagem?

• Algum dos itens serviria para fazer um brinquedo?

Gostei da 
ideia da professora! 

Vamos fazer uma lista de 
tudo o que pensamos em 

jogar fora.

Podemos 
analisar o 

que pode ser 
reaproveitado!

Folhas 
de caderno 
podem ser 
recicladas.

Isso será 
divertido!

K
a

u 
Bi

sp
o

Respostas pessoais.

Orientações 
O texto trabalha a conscientização 

de ações de cidadania. Proponha uma 
avaliação crítica das falas das crianças da 
cena. Pergunte, por exemplo, por que o 
estudante gostou da fala da professora. 
Contribua para a conversa destacando 
que fazer uma lista do que foi jogado 
fora é uma maneira de termos consciên-
cia daquilo que pode ser reaproveitado. 
Promova a leitura coletiva do texto e, 
em uma segunda leitura, pare em cada 
parágrafo discutindo a ideia central: 
• Quais danos o lixo jogado em terre-

nos baldios ou lixões pode causar ao 
meio ambiente? 

• O que são reaproveitamento e reci-
clagem? Como essas ações contri-
buem para a preservação do meio 
ambiente? 

• Qual é a importância da coleta sele-
tiva para a reciclagem de materiais? 

Atividade complementar
Para ampliar a discussão, acesse com 

os estudantes o endereço a seguir, que 
traz dicas, informações e orientações 
interessantes e relevantes sobre o lixo. 
Há também nesta página sugestões de 
links para ampliar e aprofundar o estudo 
sobre o tema.
• VOCÊ sabe o tamanho do seu lixo? 

In: PLENARINHO. Brasília, DF: Câma-
ra dos Deputados, c2015. Disponível 
em: https://plenarinho.leg.br/index.
php/2017/01/voce-sabe-o-tama 
nho-do-seu-lixo/. Acesso em: 21 jun. 
2021.
Se julgar oportuno, monte na sala de 

aula uma oficina de criação de brinquedos 
com sucata. Consulte na internet algumas 
propostas de construções de brinquedos. 
Sugerimos o site Artesanato Brasil.
• 60 IDEIAS [...]. In: ARTESANATO BRA-

SIL. [S. l.: s. n.], c2007-2017. Disponí-
vel em: http://artesanatobrasil.net/
brinquedos-de-sucata/. Acesso em: 
23 fev. 2021.

https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/01/voce-sabe-o-tamanho-do-seu-lixo/
https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/01/voce-sabe-o-tamanho-do-seu-lixo/
https://plenarinho.leg.br/index.php/2017/01/voce-sabe-o-tamanho-do-seu-lixo/
http://artesanatobrasil.net/brinquedos-de-sucata/
http://artesanatobrasil.net/brinquedos-de-sucata/
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1  Renato e Lucas moram no mesmo conjunto residencial. Renato 
mora na casa amarela e Lucas mora na casa verde.

Assinale a alternativa que indica os números das casas de 
Renato e de Lucas.

a)  81 e 83

b)  88 e 89

c)  88 e 90

d)  89 e 91

2  Letícia representou um número com o Material Dourado.

Qual dos ábacos representa esse número? Marque com X.

D U D U D U

Pa
ul

a
 L

ob
o

85 87
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Orientações 
Esta seção contempla atividades rela-

cionadas aos conteúdos da unidade. Dê 
preferência para que sejam feitas indivi-
dualmente, com sua mediação quando 
necessário. Você pode aproveitar esse 
momento para verificar a aprendiza-
gem dos estudantes e sanar eventuais 
dúvidas.

Na atividade 1 (EF02MA01), os estu-
dantes devem perceber que os números 
das casas devem seguir a ordem cres-
cente da sequência numérica, contan-
do de dois em dois. Assim, os próximos 
números serão 89 e 91.

Para realização da atividade 2  
(EF02MA02), os estudantes devem iden-
tificar a quantidade indicada no Mate-
rial Dourado e assinalar o ábaco que 
representa essa quantidade. Depois da 
escolha, pergunte quais números estão 
representados nos demais ábacos.
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59Cinquenta e nove

3  Os números no quadro abaixo estão em ordem crescente.

10 20 30 50 80

Descubra a regra e assinale a alternativa em que se encontram 
os números que representam a , o , o  e o , 
respectivamente.

a)  35, 55, 65 e 85

b)  45, 60, 70 e 85

c)  35, 55, 65 e 90

d) X  40, 60, 70 e 90

4  Veja os números a seguir.

43   18   15   75  89   16

Qual das alternativas representa a escrita desses números em 
ordem decrescente?

a)  15, 16, 18, 43, 89, 75

b)  15, 18, 16, 43, 75, 89

c)  89, 75, 43, 18, 15, 16

d) X  89, 75, 43, 18, 16, 15

5  Na turma do 2o ano estudam 12 meninas e 15 meninos.
Assinale a alternativa correta.

a) X   A quantidade de meninas dessa turma é representada 
por um número par.

b)   A quantidade de meninos dessa turma é representada 
por um número par.

c)  Há menos meninos do que meninas nessa turma.

d)   Há igual quantidade de meninos e de meninas nessa 
turma.

D
AE

Orientações
Para a realização da atividade 3  

(EF02MA09), os estudantes devem per-
ceber que a regularidade estabelecida 
é acrescentar 10 unidades ao número 
anterior. Dessa forma, o círculo repre-
senta o número 40, o triângulo represen-
ta o número 60, o quadrado representa 
o número 70 e o losango representa o 
número 90.

Na atividade 4 (EF02MA01), eles de-
vem observar os números representa-
dos e organizá-los em ordem decres-
cente, ou seja, do maior para o menor.

A atividade 5 (EF02MA01) relaciona-
-se a números pares e ímpares. Oriente 
os estudantes na leitura e na realização. 
Amplie a exploração das demais alter-
nativas pedindo que expliquem por que 
os demais itens não foram escolhidos.
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Conclusão da Unidade 2
Apresentamos a seguir uma rubrica para monitoramento da aprendizagem dos conteúdos trabalhados na 

unidade, contribuindo para que você observe e registre a trajetória de cada estudante, verificando a progressão 
individual. Você pode ampliar essa rubrica de acordo com as características de sua turma e do que pretende observar, 
por exemplo, autonomia, participação nas atividades propostas etc.

UNIDADE 2

NOME DO ESTUDANTE: TURMA: 

Monitoramento da aprendizagem Sim Parcialmente Ainda não

Lê, escreve, compara, ordena, compõe e decompõe números até 99 de 
acordo com as características do sistema de numeração decimal.

Identifica o antecessor e o sucessor de um número.

Escreve números em ordens crescente e decrescente.

Reconhece números pares e números ímpares.

Lê e compreende dados representados em gráfico pictórico e em tabela 
simples.

Observações

Ficha para acompanhamento da aprendizagem 
A ficha a seguir pode ser usada para você acompanhar o desenvolvimento dos estudantes em relação às 

habilidades trabalhadas no bimestre. Use a legenda para avaliar cada estudante. Essa ficha permite que você tenha 
uma visão tanto individual quanto geral da turma e, com base nela, faça eventuais ajustes em seu planejamento. 
Sugerimos que você reproduza o modelo de ficha a seguir. 

ANO: 

TURMA: BIM.: Habilidades

Estudantes

EF
02

M
A

01

EF
02

M
A

02

EF
02

M
A

03

EF
02

M
A

04

EF
02

M
A

06

EF
02

M
A

10

EF
02

M
A

12

EF
02

M
A

16

EF
01

M
A

20

EF
02

M
A

21

EF
02

M
A

22

Legenda:      S  sim  N  ainda nãoP  parcialmente
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Unidade 3 - Teatro de bonecos
Sugestão de roteiros de aulas estruturadas
1. Medindo comprimentos
Objetos de conhecimento

• Medidas de comprimento: unidades não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro).

Habilidades
EF02MA16 Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando 

unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.

Componentes essenciais para alfabetização da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário.

Recursos para a realização da atividade  
• Régua, trena, metro articulado e fita métrica.
• Folhas de papel avulsas.

Desenvolvimento
Estimule os estudantes a medir alguns objetos da sala de aula usando partes do corpo. Inicie uma discussão sobre 

a possibilidade de medir a capa do caderno usando os polegares. Após efetuarem essa medida, peça que comparem os 
resultados obtidos e faça perguntas sobre as diferentes medidas encontradas.

Em seguida, peça que meçam a largura de sua mesa usando palmos como unidade de medida.
Após a medição, coloque novamente em discussão as medidas obtidas.
Peça, em seguida, que meçam a largura da porta usando como unidade de medida os pés e depois comparem as 

medidas obtidas.
Com essa sensibilização, incentive os estudantes a perceber a necessidade de padronização das medidas de 

comprimento.
Traga para a sala de aula alguns instrumentos 

de medida de comprimento: régua, trena, metro 
articulado e fita métrica. Dê alguns minutos para os 
estudantes manusearem esses instrumentos e os 
compararem.

Crie um registro coletivo no caderno relatando 
em quais situações cada instrumento teria melhor 
serventia. Faça também um comparativo entre as 
medidas de comprimento não convencionais que 
eles utilizaram e pergunte:

• Qual é a maneira mais eficiente de medir 
comprimentos e encontrar medidas exatas, 
usando passos ou uma fita métrica? Por quê?
Após a exploração dos instrumentos de 

medida de comprimento, organize grupos de 
estudantes e peça a cada grupo que discuta em 
quais situações do cotidiano medimos comprimento 
em metros.

Durante a atividade, observe as discussões dos 
estudantes.

Em seguida, peça a cada grupo que exponha 
ao restante da turma a que conclusões chegaram.

Ca
io

 B
or
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i
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2. Explorando a centena
Objetos de conhecimento 

• Leitura, escrita, comparação e ordenação de números até três ordens pela compreensão de características do 
sistema de numeração decimal.

Habilidades
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais até a ordem das centenas, pela compreensão de características do 

sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).

Componentes essenciais para alfabetização da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário.

Recursos para a realização da atividade
• Modelo de ficha.

Desenvolvimento 
Organize os estudantes em duplas para a realização da atividade.
Comece perguntando quais números maiores que 100 eles conhecem. Peça que registrem dois ou três números no 

caderno; esses números serão utilizados posteriormente.
Retome o uso do Material Dourado como recurso para formar diferentes números. Verifique se os estudantes 

identificam os valores de cada peça: o cubinho equivale à unidade; a barra equivale a uma dezena; a placa, a uma centena.
Peça às duplas que contem quantos cubinhos compõem a placa, registrem o total no caderno e pergunte:

• Quantas unidades são necessárias para formar uma centena?
• Quantas dezenas são necessárias para formar uma centena?

Reproduza a Ficha 1 e diga aos estudantes que façam as atividades individualmente.

FICHA 1

DATA 

NOME TURMA 

1. ESCREVA OS NÚMEROS REPRESENTADOS COM AS PEÇAS DO MATERIAL DOURADO.

A) 9 BARRAS E 9 CUBINHOS 

B) 8 BARRAS E 8 CUBINHOS  

C) 1 PLACA E 1 BARRA 

D) 1 PLACA, 1 E 3 CUBINHOS 

E) 1 PLACA, 1 BARRA E 1 CUBINHO 

2. ESCREVA OS NÚMEROS DA ATIVIDADE 1 POR EXTENSO.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

99 (90 + 9)

88 (80 + 8)

110 (100 + 10)

113 (100 + 10 + 3)

111 (100 + 10 + 1)

Noventa e nove.

Oitenta e oito.

Cento e dez.

Cento e treze.

Cento e onze.
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Para finalizar, faça um ditado de números de 2 e 3 algarismos usando o Material Dourado. Veja um exemplo a seguir.
Represente e mostre a eles o número:
Os estudantes escrevem esses números com algarismos no caderno, um abaixo do outro.
A próxima etapa do trabalho é solicitar aos estudantes que representem a decomposição e a escrita por extenso de 

cada número ditado. Corrija coletivamente e dê oportunidade a todos de participar.

3. Explorando medidas de comprimento
Objetos de conhecimento 

• Medida de comprimento utilizando unidades de medida padronizadas.

Habilidades
EF02MA16 Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando 

unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.

Componentes essenciais para alfabetização da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário.

Recursos para a realização da atividade  
• Trena. • Fitas métricas e réguas.

Desenvolvimento 
Forme grupos com a turma para a realização da atividade. Inicie o trabalho questionando:

• Vocês têm mais ou menos de 1 metro de altura?
• Os adultos de sua família têm mais ou menos de 1 metro de altura?

Anime-os a responder a essas indagações e, em seguida, pergunte: Esta porta da sala de aula tem mais ou menos 
que 1 metro de altura?

Dando continuidade à conversa, veja o que os estudantes sabem que pode medir um metro. Faça perguntas:
• O que podemos medir com uma fita métrica?
• Podemos estimar quantos metros de comprimento tem o rodapé das paredes da sala de aula?

Organize os estudantes em quatro grupos, distribua fitas métricas a eles e peça que meçam as laterais da sala e 
anotem as medidas em centímetros. Cada grupo deve medir o comprimento de uma das paredes da sala.

Após as medições, o grupo deve ir até a lousa e registrar a medida obtida. Nesse momento, é possível que as 
medidas variem, pois eles ainda não dominam a maneira mais adequada de posicionar os instrumentos de medida.

Em um segundo momento, com a turma ainda em grupos, mostre um metro de madeira ou uma fita métrica de  
100 centímetros. Peça que observem o centímetro. Registre na lousa a relação entre um metro e um centímetro:  
1 metro = 100 centímetros.

Peça que descubram, entre os objetos da sala de aula, aqueles que podem ser medidos em centímetros. Em 
seguida, eles devem anotar no caderno o nome do objeto e a medida.

Promova a troca de informações entre os grupos sobre os objetos escolhidos para medir e as medidas de altura ou 
comprimento que fizeram.

Para finalizar, mostre como devem posicionar a trena, a régua e a fita métrica para obter medidas mais precisas.
Acompanhe-os durante as atividades e avalie se estão participando e usando os instrumentos de medida 

adequadamente. Se houver possibilidade, proponha que façam medições em espaço fora da sala de aula e anotem os 
resultados no caderno.

DA
E
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60
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Sessenta

O teatro de 
marionetes é uma 
forma de arte 
em que bonecos 
representam 
animais, pessoas ou 
objetos animados.

Eles são 
manipulados por 
pessoas chamadas 
marionetistas. 
Apenas os bonecos 
ficam visíveis  
no palco.

TEATRO DE 
BONECOS

Conteúdos
• Leitura, escrita, composição e decom-

posição de números naturais até 100, 
pela compreensão do sistema de nu-
meração decimal.

• Identificação do sucessor e do ante-
cessor de números naturais. 

• Identificação de regularidades em 
sequências recursivas de números 
naturais, objetos ou figuras e deter-
minação de elementos ausentes na 
sequência.

• Reconhecimento, nomeação e com-
paração de figuras geométricas espa-
ciais relacionando objetos do mundo 
físico a elas. 

• Reconhecer e comparar medidas de 
comprimento utilizando unidades de 
medida não padronizadas e padroni-
zadas. 

• Leitura de dados expressos em gráfi-
cos de colunas simples.

BNCC em foco 
As competências e habilidades da 
BNCC desenvolvidas nesta unidade 
estão relacionadas a seguir. 
Competências gerais 1, 3, 4, 8 e 9 
Competências específicas 2 e 3
Habilidades EF02MA01, EF02MA04, 
EF02MA09, EF02MA10, EF02MA11, 
EF02MA14, EF02MA16 e EF02MA22

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.

Recursos para esta unidade 
• Material de apoio (páginas 217-221 – moldes de formas geo-

métricas – tópico 1 – atividade 4) para a atividade da página 65. 
• Tesoura com pontas arredondadas e cola. 
• Material Dourado para as atividades que julgar necessário. 
• Dois dados com faces numeradas de 1 a 6.
• Régua de 20 cm e fita métrica para as atividades das páginas 

76 e 77. 
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RODA DE CONVERSA

61

Lu
is
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Sessenta e um

1. Você já assistiu a uma apresentação de teatro de 
marionetes? Se sim, do que você mais gostou? 

2. A cabeça das marionetes tem o formato parecido com 
o de quais figuras geométricas espaciais? 

3. O formato do corpo e dos membros das marionetes 
se parece com o de quais figuras geométricas 
espaciais? 

4. Identifique na cena outros objetos que têm o formato 
parecido com o de figuras geométricas espaciais. 

Orientações 
A importância das artes na educação 

é enfatizada pela presença, garantida 
por lei, da Arte no Ensino Fundamental 
em suas várias linguagens, como artes 
visuais, dança, música e teatro. Por esse 
motivo, com a intenção que sempre 
tem norteado a seleção de temas para 
a coleção, iniciamos a unidade com o 
teatro de bonecos. 

Espera-se que essa escolha seja um 
estímulo e uma contribuição para o en-
riquecimento do contexto em que os 
conteúdos matemáticos serão desen-
volvidos. Inicie pedindo aos estudantes 
que observem a imagem de abertura e 
apontem o que lhes chama a atenção 
de imediato. Explore a cena aos poucos, 
fazendo perguntas que estimulem o re-
conhecimento de contexto. 

Roda de conversa
Encaminhe as atividades orais incen-

tivando a participação de todos os es-
tudantes.

Respostas

1. Respostas pessoais.
2. Com esfera e bloco retangular.
3. Com cilindros, esferas e blocos retan-

gulares.
4. Resposta pessoal.
 Para ampliar a conversa, é possível 

abordar um dos temas contemporâ-
neos que, nessa cena, refere-se à pre-
servação do meio ambiente. Pergunte: 
• Como você acha que foram feitos 

esses bonecos?
• Você já construiu alguma coisa rea-

proveitando material de descarte? 
• Que tipo de boneco você construi-

ria para contar uma história? Dê 
oportunidade para que todos ex-
pressem suas ideias e opiniões.
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62 Sessenta e dois

1. FIGURAS GEOMÉTRICAS ESPACIAIS

Bia e Tiago reaproveitam embalagens para construir 
marionetes. Para isso, encaparam as embalagens com papel 
colorido.

• As embalagens encapadas que estão sobre a 
mesa têm formato parecido com o de quais figuras 
geométricas espaciais? 

• A embalagem que Bia e Tiago estão encapando têm 
formato parecido com o de qual figura geométrica 
espacial? 

• Identifique na sala de aula objetos que têm formato parecido 
com o de figuras geométricas espaciais e converse com os 
colegas sobre suas descobertas: como são, quantas partes 
os compõem, têm formato parecido com o de quais figuras 
geométricas espaciais etc.

Esfera.

Resposta pessoal.
An

d
ré
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Concordo 
com você, 

Tiago.

Bia, o formato das embalagens 
que nós encapamos é parecido com o  

de figuras geométricas espaciais.

Cilindro, esfera e bloco retangular.

Orientações 
Inicie a abordagem do conteúdo do 

tópico conversando sobre a situação 
retratada na cena: crianças construindo 
marionetes. Chame a atenção dos estu-
dantes para os detalhes, como as peças 
já prontas e as que estão em construção. 
Pergunte se também concordam com a 
fala de Tiago. Avance para as questões 
orais, que estimulam os estudantes a 
expor conhecimentos prévios sobre fi-
guras geométricas espaciais. Nesse mo-
mento, não é esperado que deem res-
postas matematicamente corretas, pois 
o conteúdo será abordado adiante. 

 Atividade complementar 
Peça aos estudantes com antecedên-

cia que tragam algumas caixas de em-
balagens que possam ser desmontadas, 
preferencialmente de papelão – como 
caixas de sapato, de leite, de creme den-
tal, entre outras. Antes de desmontá-las, 
distribua as caixas entre eles e peça que 
observem e explorem o formato, fazen-
do as seguintes tarefas: 
• passar os dedos ao longo das arestas; 
• passar a palma da mão sobre as faces; 
• encostar a ponta do dedo nos vértices; 
• observar quais figuras geométricas 

têm face arredondada.

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA10 Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências 
repetitivas e de sequências recursivas, por meio de palavras, 
símbolos ou desenhos.
EF02MA11 Descrever os elementos ausentes em sequências 
repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, 
objetos ou figuras.
EF02MA14 Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), 
relacionando-as com objetos do mundo físico.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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63Sessenta e três

1  Leia as frases e observe as imagens. Em seguida, ligue com 
um traço essas imagens às figuras geométricas espaciais a elas 
correspondentes.

As figuras representadas a seguir são conhecidas como figuras 
geométricas espaciais ou sólidos geométricos.

Observe seus formatos e leia seus nomes.

Cubo.

Esfera.

Bloco retangular.

Cilindro.

Cone.

Pirâmide.

A cabeça e os membros dessa marionete 
têm o formato parecido com um bloco 
retangular.
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O formato da cabeça dessa marionete 
parece com uma esfera.

O formato do corpo e dos membros dessa 
marionete parece com um cilindro.
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Orientações 
Leia com os estudantes o parágrafo 

com a representação de figuras geo-
métricas espaciais – imagens e nomes. 
Oriente-os na observação e na com-
paração das características das figuras, 
nesse momento, sem a preocupação de 
usar nomenclaturas como faces, vérti-
ces, arestas. 

Conforme os estudantes forem es-
tabelecendo diferenças e semelhanças, 
apresente a nomenclatura adequada 
para que se familiarizem com ela. 

A atividade 1 (EF02MA14) enfatiza a 
associação da forma das figuras geomé-
tricas espaciais com o formato de obje-
tos do mundo físico. Peça que observem 
as figuras das marionetes à esquerda, 
comentando o formato das partes do 
corpo que as compõem. Em seguida, 
leia com eles a frase abaixo de cada fi-
gura, que descreve suas características. 

Proponha que identifiquem as figuras 
geométricas espaciais à direita. Peça, 
então, que leiam as frases e liguem-nas 
à figura correspondente. Se achar opor-
tuno, comente com os estudantes que: 
• as faces de uma figura geométrica 

espacial são as superfícies planas que 
o delimitam; 

• as arestas das figuras geométricas es-
paciais são formadas pelo encontro 
de duas faces; 

• os vértices das figuras geométricas 
espaciais se formam no ponto em 
que as arestas se encontram.
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64 Sessenta e quatro

2  Preencha o diagrama a seguir com o nome da figura geométrica 
espacial com que o formato do objeto indicado se parece.

3  Observe as figuras geométricas representadas nas sequências 
a seguir. Descubra a regra e marque com X a figura que está 
faltando em cada uma delas.

a) ?

X
   

b) ?

 
X

 
Pa

ul
a

 L
ob

o
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Orientações 
Aproveite a atividade 2 (EF02MA14) 

para retomar o que foi estudado e ava-
liar a compreensão dos estudantes so-
bre os conteúdos apresentados. 

O uso de diagramas facilita a cons-
trução do conhecimento, pois cria situa-
ções em que a curiosidade é estimulada 
por meio de desafios. Eles também dão 
maior autonomia aos estudantes, que 
conseguem reconhecer os erros sozi-
nhos, pois quando algum quadrinho fica 
vazio, por exemplo, eles percebem que 
a escrita não está correta. 

Na atividade 3 (EF02MA10, EF02MA11), 
leia e explique o enunciado, garantindo 
que todos tenham entendido o que deve 
ser feito. Identifique com os estudantes as 
figuras geométricas que fazem parte das 
sequências, destacando como padrão as 
três primeiras.

Para saber mais 
• FONSECA, Maria da Conceição F. R. et al. O ensino de Geometria 

na Escola Fundamental. São Paulo: Autêntica, 2007. 
Destinado a educadores dos Anos Iniciais do Ensino Funda-

mental, esse livro traz questões relacionadas à Geometria que per-
meiam a educação matemática nessa etapa. Os capítulos contam 
com propostas de atividades práticas e comentários elaborados 
com base na experiência das autoras.
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65Sessenta e cinco

4  Escreva a letra de cada figura no quadradinho correspondente à 
planificação de sua superfície. 

A  B  C  

B
  

C
  

A
 

Agora pinte e destaque os moldes disponibilizados nas páginas 
217, 219 e 221 do Material de apoio e monte as formas 
geométricas espaciais. Para isso, você vai precisar de cola.
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Pinte os cilindros seguindo as cores que estão na legenda de modo 
que em cada linha e em cada coluna haja um cilindro de cada cor.

Legenda

vermelho roxo

azul laranja vermelho roxo

azul vermelho

roxo laranja azul

Respostas possíveis:
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Orientações 
Antes de iniciar a atividade 4  

(EF02MA14), explore os moldes dispo-
níveis no Material de apoio e a rela-
ção deles com as figuras geométricas 
espaciais. Depois, peça aos estudantes 
que observem as características das fi-
guras geométricas e instrua-os a utilizar 
as montagens para auxiliar na realização 
de atividades no decorrer da unidade. 

Oriente-os para que guardem as fi-
guras montadas para que possam ser 
utilizadas em atividades futuras.

O Desafio caracteriza-se como um 
quebra-cabeça do tipo Sudoku. Estimu-
le os estudantes a encontrar uma solu-
ção e compartilhá-la com os colegas, 
pois esse problema possibilita mais de 
uma solução. 

Atividade complementar 
Proponha aos estudantes a constru-

ção de bonecos com material reciclável. 
Material:

• tubos de rolos de papel higiênico 
vazios;

• potes de iogurte vazios e limpos;
• pedaços de papel e de lã de cores 

diversas;
• tesoura com pontas arredondadas;
• cola líquida, lápis preto e canetas co-

loridas.
Como fazer
Os tubos de rolos de papel higiênico 

podem ser cortados em diferentes ta-
manhos. Peça aos estudantes que de-
senhem bocas, bigodes, entre outros 
elementos, em pedaços de papel e os 
colem em cada tubo, compondo cari-
nhas. Instrua-os a usar os potinhos de 
iogurte para fazer chapéus e os pedaços 
de lã para fazer o cabelo, entre outras 
possibilidades.
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Bonecos mamulengo. Olinda, Pernambuco,  
julho de 2018.
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O TEATRO DE BONECOS DO 
NORDESTE

Em alguns estados 
do Nordeste do Brasil 
há uma forma de teatro 
conhecida como teatro 
de bonecos popular 
do Nordeste. É uma 
representação de dramas 
por meio de bonecos 
feitos com materiais 
simples como papel 
machê, chita e madeira. 

Os bonecos são 
manipulados com as 
mãos por artistas do 
povo, que dão voz e movimento a eles: os bonecos falam, dançam, 
brincam. Eles divertem, distraem e encantam com sua graça, sua beleza 
e seu colorido, e ensinam muita coisa sobre o folclore e os costumes do 
interior do Nordeste.

Esse tipo de teatro é mais conhecido como Mamulengo, mas o 
nome varia de um estado para outro.

Você conhece o boneco mamulengo? Nova Escola, São Paulo, 1 dez. 2006.   
Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/2444/retrato-do-nordeste. Acesso em: 17 abr. 2021.

• Você já foi a uma apresentação de teatro de bonecos? 
Eles eram como esses da imagem? 

• Qual é a importância desse tipo de teatro para a população? 
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Resposta esperada: Esse tipo de teatro é uma diversão para as pessoas e 
também ensina muitas coisas sobre os costumes e o folclore da região.

Respostas pessoais.

Orientações 
Deixe que os estudantes apreciem a 

imagem e comentem o que percebem. 
Se julgar oportuno, oriente-os para que 
façam uma pesquisa de fotos de mamu-
lengos na internet ou em outras fontes. 
Peça que criem legendas para identifi-
cação da obra e de seu criador. O resul-
tado da pesquisa pode ser exposto no 
mural da escola. 

Em seguida promova uma leitura co-
letiva do texto e a realização das ques-
tões orais. pergunte se algum estudante 
deseja comentar os dados da pesquisa.  

Para saber mais 
Mesmo sem se dar conta, todos os dias 
ao entrar na sala de aula você e seus es-
tudantes tomam emprestados alguns re-
cursos da linguagem teatral. Ao ler um 
conto em voz alta, os estudantes natu-
ralmente impostam a voz e mudam a 
entonação marcando os diferentes per-
sonagens. Para manter a atenção da tur-
ma em suas explicações, é bem provável 
que você imponha ao corpo uma postura 
mais rígida, abuse dos gestos e capriche 
nas expressões faciais. 

Mas o teatro pode ser usado também co-
mo uma ferramenta pedagógica. “Uma 
das grandes riquezas dessa atividade na 
escola é a possibilidade do aluno se co-
locar no lugar do outro e experimentar o 
mundo sem correr riscos”, avalia Maria 
Lúcia Puppo, professora de licenciatura 
em Artes Cênicas da Universidade de São 
Paulo (USP). 

E são muitas as habilidades desenvolvi-
das com essa prática. 

[...]
ARAÚJO, Paulo. O teatro ensina a viver. 

Nova Escola, São Paulo, 7 mar. 2018. 
Disponível em: https://novaescola.org.

br/conteudo/392/o-teatro-ensina-a-viver. 
Acesso em: 11 jun. 2021.

https://novaescola.org.br/conteudo/392/o-teatro-ensina-a-viver
https://novaescola.org.br/conteudo/392/o-teatro-ensina-a-viver
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2. A CENTENA

Fernando está contando os ingressos que serão 
distribuídos para uma apresentação de teatro.

• Quantos ingressos Fernando colocou em cada pilha?

• Quantos ingressos ainda não estão organizados em uma pilha? 

• Depois que Fernando organizar todos os ingressos, qual 
será o número total de pilhas com 10 ingressos?

10

10

10
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Podemos representar essas quantidades com as peças do Material 
Dourado. Veja:

10  podem ser trocadas por uma  

A placa da centena representa 100 ingressos.
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Estes são os 
ingressos para a 

apresentação de hoje. 
Em cada pilha, há 

10 ingressos.

Cada barra representa 
10 ingressos.

Orientações 
Neste tópico, amplia-se o estudo 

do sistema de numeração decimal por 
meio de agrupamentos de 10 dezenas 
para formar uma centena. Oriente na 
observação das imagens, pedindo aos 
estudantes que digam quantos monti-
nhos de ingressos estão na cena e quan-
tos ingressos estão fora dos montinhos. 

Converse com eles sobre as questões 
dos itens voltados à oralidade. 

Depois, leia o texto que vem a seguir 
e escreva na lousa: 10 pilhas com 10 
ingressos. 10 + 10 + 10 + 10 + 10 +  
+ 10 + 10 + 10 + 10 + 10 

Essa estratégia auxiliará os estudantes 
na resposta do último item. 

Oriente-os na observação da repre-
sentação das quantidades apresentadas 
na página com o Material Dourado. 

Se possível, acompanhe as atividades 
com o material concreto e retome as 
explicações sobre ele, lembrando que 
cubinhos representam a unidade, barri-
nhas representam a dezena e uma pla-
ca representa a centena. Acompanhe 
a apresentação do livro que mostra as 
trocas que podem ser feitas: 10 cubi-
nhos por 1 barra, 10 barras por 1 placa.

É importante que eles tenham opor-
tunidade de manusear um ábaco ou as 
peças do Material Dourado.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem 
de centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero).
EF02MA04 Compor e decompor números naturais de até três ordens, 
com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições.
EF02MA09 Construir sequências de números naturais em ordem 
crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando 
uma regularidade estabelecida.

EF02MA10 Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências 
repetitivas e de sequências recursivas, por meio de palavras, 
símbolos ou desenhos.
EF02MA22 Comparar informações de pesquisas apresentadas por 
meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples 
ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima.
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Foram distribuídos, no total, 100 ingressos. Veja como podemos 
representar essa quantidade com o Material Dourado, o quadro de 
ordens e o ábaco.

C D U

1 0 0

C D U

Representamos a centena usando a letra C.

1  Escreva o número representado com o Material Dourado e pinte 
essa quantidade no ábaco.

a)

b)

1 centena equivale a 100 unidades
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C D U

7 5

C D U

8 6

C D U

C D U
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Orientações 
Antes de encaminhar a atividade 1, 

(EF02MA01) destaque, no quadro de or-
dens e no ábaco, a ordem da centena e 
a representação do número 100. 

É interessante que os estudantes te-
nham a oportunidade de, no decorrer 
da realização das atividades, manusear 
o ábaco ou o Material Dourado para vi-
venciar a experiência de representar nú-
meros com material concreto.

Essa atividade reforça o valor posi-
cional do algarismo no número com a 
representação no Material Dourado e no 
ábaco. Antes que os estudantes façam 
os registros no livro, resolva oralmente 
todos os itens, enfatizando a relação en-
tre as representações das quantidades 
nos materiais e o número representado. 
Destaque as trocas das unidades pela 
dezena e das dezenas pela centena.
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c)

2  Observe as sequências e complete-as com os números 
que faltam.

a) em ordem crescente

20 60 8010

+10 +10+10 +10+10 +10+10 +10 +10

30 40 50 70 90 100

b) em ordem decrescente

80 70 50 40 20 1090 60 30100

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

3  Escreva os números que faltam para obter 100.

60 + 40

90 + 10

99 + 1

95 + 5

98 + 2

96 + 4

20  + 80
100

30  + 70
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C D U
C D U

1 0 0

Orientações 
Na atividade 2 (EF02MA09), os es-

tudantes completarão sequências nu-
méricas crescentes e decrescentes com 
intervalos de 10 em 10. Chame a aten-
ção para os números já colocados nas 
duas sequências apresentadas. Aprovei-
te e peça a alguns estudantes para fazer 
oralmente as atividades, de modo que, 
caso eles apresentem dúvida, os colegas 
possam colaborar. 

Na atividade 3 (EF02MA04), se jul-
gar oportuno, peça aos estudantes que 
imaginem que se trata de dinheiro. Por 
exemplo: Se tenho 90 reais, quanto falta 
para completar 100? Ou ainda: Se tenho 
70 reais, quanto falta para completar 
100? E assim por diante. 

Atividade complementar 
Desenhe na lousa 6 cédulas de 10 

reais, dispostas em 3 colunas. Pergunte: 
• Quantos reais há desenhados aqui? 60 
• Se eu acrescentar mais 1 cédula des-

sas, quanto terei? 70 
• E se eu acrescentar 2 dessas? E 3? E 

4? 80, 90 e 100 
• Do jeito que está neste desenho, 

com 6 cédulas, quantas cédulas de 
10 são necessárias para completar 
100? 4 cédulas 

• Do jeito que está neste desenho, com 
6 cédulas de 10 reais, quantas cédu-
las de 5 são necessárias para comple-
tar 100? 8 cédulas
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4  Os ingressos para o teatro são numerados. Leia o que os 
meninos estão falando.

O número 
do meu ingresso 
é o antecessor 

de 100.

 
O meu é o 
sucessor  

de 99.

Rafael. Lucas.

a) Qual é o número do ingresso:

• de Rafael? 99 • de Lucas? 100

b) Escreva o antecessor e o sucessor de cada número a seguir.

79 80 81 83 84 85

96 97 98 61 62 63

43 44 45 78 79 80
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Orientações 
Antes de encaminhar a atividade 4 

(EF02MA10), retome com os estudantes 
a ideia de antecessor (número que está 
imediatamente antes) e sucessor (nú-
mero que está imediatamente depois) 
de um determinado número. 

Para isso, escreva uma sequência nu-
mérica na lousa, escolha um número e 
pergunte qual número está imediata-
mente antes e qual está imediatamente 
depois de cada número representado. 
Para essa identificação são usados os 
termos antecessor e sucessor. 

É importante que os estudantes per-
cebam o padrão da sequência dos nú-
meros naturais – eles aumentam, ou 
diminuem, de 1 em 1. 

Passe à realização das atividades dos 
itens a e b e peça que eles comparem 
as respostas com as dos colegas. 
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5  O gráfico mostra o número de estudantes que assistiram ao 
teatro de marionetes promovido pela escola.
Leia as informações do gráfico e responda.

Fonte: Anotações da professora do 2o ano.

Estudantes que assistiram 
ao teatro de marionetes

D
AE

c) As barras indicam o número de estudantes que foram ao 
teatro em cada dia. O que demonstra a barra mais longa?

Que no 2o dia houve maior número de estudantes assistindo ao teatro.

d) Em que dia houve a participação do menor número de 
estudantes? Quantos estudantes participaram nesse dia?

No 4o dia. 60 estudantes

e) Quantos estudantes estavam presentes no 3o dia? 90 estudantes

f) Em que dia houve a participação de 1 centena de estudantes? 

No 2o dia.

a) O eixo vertical indica o 
número de estudantes 
que assistiram ao 
teatro. De quantos em 
quantos números eles 
estão marcados? 

De 10 em 10, de 0 até 110.

b) O eixo horizontal indica 
o dia em que cada 
peça foi apresentada. 
Como esses dias estão 
indicados no gráfico?

Os dias estão indicados em

uma ordem, do 1o ao 4o dia.

Dias
1o dia 2o dia 3o dia 4o dia

Número de estudantes

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Orientações 
A situação-problema da atividade 5 

(EF02MA22) está representada por meio 
de um gráfico. 

Peça aos estudantes que identifiquem 
o título e as informações apresentadas 
nos eixos horizontal e vertical. Comente 
que a observação da altura das colunas 
pode ajudar a responder às questões. 

Em seguida, leia o enunciado dos itens 
a até f e peça que os resolvam individual-
mente. Por fim, confira as respostas. 

Proponha que elaborem mais uma 
pergunta relacionada ao gráfico para 
que um colega responda. 

Compartilhe essas perguntas para 
que todos possam aprender com as 
ideias uns dos outros.
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O MUSEU DOS BONECOS
O Museu do Mamulengo 

Espaço Tiridá é uma instituição 
que conserva um importante 
acervo de bonecos referentes 
ao teatro de mamulengo, 
manifestação da cultura popular 
praticada, de forma predominante, 
na região nordestina. 

[...] A tradição do teatro de 
bonecos foi trazida ao Brasil pelos 
frades franciscanos no Período 
Colonial. Nessa época, os bonecos 
se ligavam por meio de engrenagens, roldanas e fios, a força 
motriz de um curso d'água. Dessa forma, eles pareciam se mover 
sozinhos, causando grande comoção no público da época [...]

Atualmente, o museu dispõe em seu acervo mais de 
1000 bonecos de 27 mestres mamulengueiros de vários estados 
do nordeste [...].

A instituição também organiza oficinas de artes [...], mestres 
mamulengueiros são contratados com o intuito de ensinar o 
processo de criação e manipulação dos bonecos aos discentes. 
Nessas oficinas são utilizados, como matéria-prima, materiais 
recicláveis.

O Museu. Museu do mamulengo, [Olinda], [20--?]. Disponível em: http://memorial.ufrpe.br/
museudomamulengo/node/2. Acesso em: 17 abr. 2021.

• Qual é o principal assunto do texto?

• Por que o Museu do Mamulengo é importante para a 
cidade e para a arte? 

Museu do Mamulengo. Olinda, 
Pernambuco, novembro de 2016.
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Resposta possível: Porque abriga bonecos mamulengos 
antigos e recentes e conta a história dessa forma de arte e de seus artistas.

Resposta possível: A história  
do Museu do Mamulengo e da tradição dos bonecos na Região Nordeste do Brasil.

Orientações 
Converse inicialmente com os estu-

dantes sobre os mamulengos, bonecos 
que remetem aos costumes do interior 
do Nordeste. Notáveis pela beleza, eles 
são esculpidos geralmente em madeira 
e tecido, com feições simples. 

Pergunte se os estudantes conhecem 
esse tipo de arte popular ou já ouviram 
falar a respeito. Em seguida, encami-
nhe a leitura do texto e a observação 
da imagem do Museu do Mamulengo 
e passe à realização das questões orais 
que visam a compreensão do texto.

Pergunte também quais informações 
são identificadas na legenda da ima-
gem e quais informações numéricas 
eles identificam no texto.
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JOGO DO NUNCA DEZ COM 
MATERIAL DOURADO

Deste jogo participam quatro jogadores.

Material:• 2 dados com as faces numeradas de 1 a 6; 

• Material Dourado.

Como jogar
1. O grupo define quem inicia o jogo.
2. Cada jogador, na sua vez, lança os dados, conta quantos 

pontos fez adicionando os valores dos dois dados e retira 
para si a quantidade de cubinhos que corresponde a 
esse total.

3. Quando o jogador conseguir mais de 10 cubinhos, deve 
trocá-los por uma barra.

4. Quando o jogador conseguir 10 barras, deve trocá-las 
por uma placa.

Vence o jogador que conseguir juntar dez placas primeiro.
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Orientações 
Esse jogo contribui para que os es-

tudantes compreendam o sistema de 
numeração decimal, além de auxiliar na 
revisão dos conceitos já apresentados. 
Ele consiste na adição dos valores obti-
dos nos dados, favorecendo a passagem 
da unidade para a dezena e da dezena 
para a centena. 

O jogo também pode ser adaptado 
para o ábaco seguindo os mesmos prin-
cípios. O ábaco já tem sistema posicio-
nal, e, nesse caso, além de perceber que 
a dezena vale 10 unidades, o estudante 
vai perceber que existe uma norma de 
posicionamento para cada grupo.



116

74 Setenta e quatro

3. CENTÍMETRO E MILÍMETRO
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Os estudantes do 2o ano estão preparando cartazes para 
divulgar a apresentação do teatro de marionetes.

• O que Luana está usando para medir a largura do 
cartaz?

• Você usa a régua para realizar alguma atividade?

• O que você e sua família usam para medir comprimento?

• Que instrumento você usaria para medir a largura da janela da 
sua sala de aula?

Uma régua.

Resposta pessoal.

Respostas possíveis: régua, metro articulado, fita métrica, trena etc.

Resposta pessoal. Os estudantes poderão indicar instrumentos 
não convencionais, como palmo, palito de sorvete, entre outros. Também poderão 
indicar instrumentos convencionais, como régua, metro articulado, fita métrica e outros.

Orientações 
No decorrer do tópico, os estudantes 

serão levados a considerar a necessi-
dade da padronização das medidas de 
comprimento. Retome as medições fei-
tas anteriormente e suas imprecisões. 
Diga a eles que, para evitar essas impre-
cisões, é necessário utilizar instrumentos 
de medida padronizados. 

Leia com eles o parágrafo inicial e 
chame a atenção para a imagem que 
contextualiza a importância do uso de 
um instrumento de medida, no caso, 
a régua, para medir a largura do cartaz. 

Promova uma conversa para abordar 
os itens que favorecem a oralidade. 

Atividade complementar
Providencie com antecedência, além 

da régua escolar de 30 cm, diferentes 
instrumentos de medida: metro articu-
lado, fita métrica e trena.

Com esses instrumentos, proponha 
que eles meçam a altura da porta da 
sala de aula, o comprimento da lousa, a 
largura da mesa do professor, a profun-
didade do armário e outras grandezas 
do entorno. Escolha uma grandeza e 
peça que variem o uso do instrumento, 
para que percebam que um pode ser 
mais apropriado do que outro, depen-
dendo da grandeza a ser medida. Medir 
a altura da porta com a fita métrica, por 
exemplo, pode ser pouco prático, uma 
vez que é necessário um instrumento 
firme para se manter na posição verti-
cal; nesse caso, a trena poderá ser mais 
eficiente. 

É uma excelente oportunidade para 
explorar estimativas. Peça que estimem 
a medida do objeto antes de utilizar o 
instrumento convencional para medi-lo.

Se julgar oportuno, leve os estudan-
tes ao pátio ou à quadra de esportes e 
proponha que façam medições. Sepa-
re-os em grupos de três ou quatro inte-
grantes e instrua-os a escrever o nome 
do objeto a ser medido e registrar, além 
da medida, o tipo de instrumento que 
usaram. Depois da atividade, organize 
um debate.

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico. 
EF02MA16 Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de 
salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de 
medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e 
milímetro) e instrumentos adequados.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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A régua é um dos instrumentos usados para medir comprimentos.

0 1

1 centímetro

2 3 4 5 6 7 8 9 10

A distância entre as marcas numeradas corresponde a 1 centímetro. 
O símbolo do centímetro é cm.

Observe que cada centímetro está dividido em 10 partes iguais. 
Cada uma dessas partes corresponde a outra unidade de medida de 
comprimento, chamada milímetro, cujo símbolo é mm.

0 1

1 milímetro

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Para medir comprimentos, podemos utilizar outros instrumentos de 
medida além da régua.

A trena, o metro articulado e a fita métrica são alguns desses 
instrumentos. A escolha depende do que se deseja medir.

Trena. Metro articulado. Fita métrica.
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Orientações 
Oriente os estudantes para que ob-

servem as marcações da régua, a fim de 
auxiliá-los na compreensão da unidade 
de medida centímetro. Comente que 
outros instrumentos de medida, como 
o metro articulado e a trena, também 
estão divididos em centímetros, mas 
são usados para medir comprimentos 
maiores que aqueles usualmente medi-
dos com a régua. 

Atividade complementar 
Proponha aos estudantes que criem 

um painel com medidas de grandezas 
observáveis da sala de aula (compri-
mento da lousa, altura da porta, entre 
outras) organizadas em ordem crescen-
te. Eles devem listar o nome do que foi 
medido com sua respectiva medida. 
Deixe essa lista visível na sala de aula.
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1  Quando usamos a régua ou outro instrumento de medida, 
colocamos o objeto alinhado ao zero.
Veja este exemplo:

Quantos centímetros de comprimento tem a imagem da chave, 

de acordo com a representação da régua? 7 centímetros

2  Use uma régua para medir seus objetos indicados a seguir e 
escreva as medidas que encontrar.

a) O comprimento do caderno:  

b) A espessura do caderno:  

c) O comprimento do lápis:  

3  Com a régua, meça as fitas a seguir.

a) Qual é a fita mais comprida? A fita azul.

b) Quantos centímetros tem a fita mais curta? 5 cm

c) Quais fitas têm menos de 10 cm? A fita verde e a amarela.

d) Quantos centímetros a fita azul tem a mais que a vermelha?

4 cm

Respostas pessoais.
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Orientações 
Para a atividade 2 (EF02MA16), os es-

tudantes podem utilizar a régua escolar. 
Informe que é possível obter os mesmos 
resultados utilizando uma trena ou uma 
fita métrica, apesar de esses não serem 
os instrumentos mais apropriados para 
a situação. 

Na atividade 3 (EF02MA16), verifique 
se, para aferir as medidas em centíme-
tros, os estudantes sobrepõem a marca 
do zero perfeitamente ao limite da es-
querda de cada imagem. 

Atividade complementar 
Coloque sobre a mesa alguns objetos, 

como lápis, caderno, borracha ou estojo. 
Peça aos estudantes que, de longe, façam 
uma medida aproximada desses objetos 
(comprimento, largura). Em seguida, cha-
me alguns para medi-los com uma régua 
e compare com a turma as estimativas 
iniciais e as medidas exatas.
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4  Qual é o caminho mais curto que a joaninha deve percorrer para 
chegar até a folha? Use a régua para medir os trechos e 
indique as medidas nos espaços. 

b) Use a fita métrica para medir a distância percorrida. Você 

percorreu, aproximadamente, quantos metros? Resposta pessoal.

c) Agora você deve fazer a contagem até 10, enquanto o colega 
caminha. Em seguida, meça a distância percorrida por ele. Quem 

percorreu a maior distância? Resposta pessoal.

Um... dois... três...
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ip

 E
st

úd
io

a) O caminho A mede 14  cm. O caminho B mede 13  cm.

b) O caminho mais curto é o B .

c) O caminho mais longo mede 14  cm.

5  Realize a experiência a seguir. Você vai precisar de uma fita métrica.

a) Marque seu ponto de partida. Em seguida, caminhe em linha reta 
enquanto um amigo conta até 10. Marque o ponto de chegada.
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cm6

cm10
cm3

cm3

cm5

Orientações 
A atividade 4 (EF02MA16) verifica se 

os estudantes de fato sabem usar a régua 
e se escrevem o resultado das medidas 
corretamente. 

Se possível, façam a atividade 5  
(EF02MA16) em um espaço externo à 
sala de aula.

Para saber mais 
A ciência, que tem como objetivo es-

tudar e obter os melhores métodos para 
medições cada vez mais exatas de várias 
grandezas, é chamada Metrologia.
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1  Observe a imagem e assinale a alternativa verdadeira em cada 
item.

2  Das figuras a seguir, indique as que representam pirâmides.

a)  1 e 2

b)  2 e 3

c)  2 e 4

d) X  1 e 4

3  Observe o número abaixo.

41

Assinale a alternativa que apresenta o sucessor desse número.

a)  40

b)  41

c) X  42

d)  44

a) Há a mesma quantidade de 
esferas e cones?

 Sim. X  Não.

b) Há menos esferas do que 
cilindros?

 Sim. X  Não.

1

2

3

4

Orientações
Esta seção apresenta atividades rela-

cionadas a conteúdos da unidade. Dê 
preferência para que sejam feitos indivi-
dualmente, com sua mediação quando 
necessário. Você pode aproveitar esse 
momento para verificar a aprendizagem 
dos estudantes e sanar eventuais dúvi-
das. Leia para os estudantes, uma a uma, 
as atividades e acompanhe sua realiza-
ção. Mantenha sempre à disposição dos 
estudantes, materiais para manuseio e 
contagem no decorrer da realização das 
atividades.

A atividade 1 (EF02MA03, EF02MA14) 
trabalha a comparação de quantidades 
e a identificação de figuras geométricas 
espaciais.

Na atividade 2 (EF02MA14), os estu-
dantes devem reconhecer as pirâmides 
entre as demais figuras geométricas es-
paciais representadas, observar a forma 
de suas faces e bases e indicar apenas 
as pirâmides.

Na atividade 3 (EF02MA10), os es-
tudantes devem indicar o sucessor do 
número 41.
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4  Samanta coleciona miniaturas de bonecas do mundo todo. 
Ela tem 79 bonecas no total. Quantas bonecas faltam para 
completar uma centena?

a) X  21 b)  31 c)  27 d)  29

5  Separe a coleção em grupos de 10 e marque a alternativa que 
indica a quantidade de bonecas.

a)   1 dezena e 3 unidades.

b) X   2 dezenas e 3 unidades.

c)   3 dezenas e 2 unidades.

d)   4 dezenas e 2 unidades.

6  Observe a sequência numérica abaixo. Ela começa no 
número 22 e termina no número 38.

22 26 ❤ 34 38

Nessa sequência, o ❤ representa o número:

a)  20. b)  24. c)  26. d)  X  30.

Sugestão:

Pa
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Orientações
Concluída a atividade 4 (EF02MA01, 

EF02MA05), peça aos estudantes que 
compartilhem as estratégias utilizadas, 
destacando a forma de resolvê-las.

Para facilitar a resolução da ativida-
de 5 (EF02MA04), sugira aos estudantes 
que contornem grupos de 10 bonecas e 
verifiquem quantas sobram. 

Na atividade 6 (EF02MA10), oriente-
-os para que observem a regularidade 
da sequência numérica, para determi-
nar o número natural que completa a 
sequência.
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Conclusão da Unidade 3
Apresentamos a seguir uma rubrica para monitoramento da aprendizagem dos conteúdos trabalhados na unidades, 

contribuindo para que você observe e registre a trajetória de cada estudante, verificando a progressão individual. Você 
pode ampliar essa rubrica de acordo com as características de sua turma e do que pretende observar, por exemplo, 
autonomia, participação nas atividades propostas etc.

UNIDADE 3

NOME DO ESTUDANTE: TURMA: 

Monitoramento da aprendizagem Sim Parcialmente Ainda não

Lê, escreve, compõe e decompõe números naturais até 
100.

Identifica o antecessor e o sucessor de números 
naturais.

Identifica regularidades em sequências recursivas 
de números naturais, objetos ou figuras e determina 
elementos ausentes.

Reconhece, nomeia e compara figuras geométricas 
espaciais e relaciona objetos do mundo físico a elas.

Reconhece e compara medidas de comprimento por 
meio de unidades de medida não padronizadas e 
padronizadas.

Lê dados expressos em gráficos de colunas simples.

Observações
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Unidade 4 - Momentos de lazer
Sugestão de roteiros de aulas estruturadas
1. Explorando o “jogo da memória”
Objetos de conhecimento 

• Leitura, comparação e ordenação de números de até três ordens.
• Construção dos fatos básicos da adição.
• Composição e decomposição de números naturais.

Habilidades 
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem das centenas) pela compreensão de características do 

sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).
EF02MA04 Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio 

de diferentes adições.
EF02MA05 Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.

Componentes essenciais para alfabetização da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.

Recursos para a realização da atividade
• Fichas confeccionadas em cartolina ou papelão de embalagens.
• Lápis de cor ou canetinhas coloridas.

Desenvolvimento
Para a realização do “jogo da memória”, sugerimos 

organizar os estudantes em duplas ou trios. Entregue a 
cada dupla ou trio 12 pares de fichas, em uma delas deve 
estar representado o resultado de uma adição e na outra, 
a sentença matemática correspondente.

58

 

40 + 18

Lembre-se de que uma opção é que os próprios 
grupos de estudantes construam seus “jogos da memória”. 

Sugestão de números para as fichas: 58 (40 +18); 
14 (7 + 7); 80 (70 + 10); 64 (60 + 4); 45 (30 + 15); 
24 (12 + 12); 35 (20 + 15); 40 (20 + 20); 16 (8 + 8); 
58 (50 + 8); 100 (50 + 50).

Apresente aos estudantes as regras do jogo. 
• As fichas devem ser misturadas e distribuídas sobre 

a mesa com os números virados para baixo.
• O jogador iniciante deve ser definido por meio de 

“par ou ímpar”. Observe se dominam essa estratégia.
• Cada jogador deve virar duas fichas, buscando um 

par formado pelo número e a adição correspondente.

• Se encontrar, tem direito a jogar novamente. Do 
contrário, passa a vez ao próximo jogador. As cartas 
que formarem par devem ser retiradas do jogo e 
conta um ponto para o participante.

• Ganha o jogo o participante que reunir mais pares 
de cartas.

Amplie a exploração da atividade. Peça que 
separem as fichas que contenham apenas os números 
dos resultados das adições. Agora eles devem organizar 
as fichas da esquerda para a direita e do menor para o 
maior número. Observe se todos terminaram e proponha 
a leitura dos números em voz alta.

Quando finalizarem, peça que colem as fichas 
numeradas no caderno, uma abaixo da outra, e façam a 
decomposição dos números em dezenas e unidades.

Corrija coletivamente e elimine as eventuais dúvidas 
que ainda persistirem.
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2. Explorando a adição
Objetos de conhecimento 

• Construção dos fatos fundamentais da adição.
• Problemas envolvendo os significados de juntar e 

acrescentar da adição.

Habilidades 
EF02MA06 Resolver e elaborar problemas de adição 

e de subtração, envolvendo números de até três ordens, 
com o significado de juntar, acrescentar, separar, retirar, 
utilizando estratégias pessoais.

Recursos para a realização da atividade
• Material Dourado.
• Caderno.

Componentes essenciais para 
alfabetização da PNA

• Desenvolvimento de vocabulário.

Desenvolvimento
Organize os estudantes em duplas. Em seguida, 

inicie a atividade com o problema a seguir, que deve ser 
registrado na lousa.

CLÁUDIO COLHEU 34 MANGAS NO POMAR E 
LIA COLHEU 15. QUANTAS MANGAS CLÁUDIO E LIA 
COLHERAM NO TOTAL?

Dê alguns minutos aos estudantes para que discutam 
e respondam à situação dada, de acordo com seus 
conhecimentos prévios. Circule pela sala de aula e observe 
os registros dos estudantes e suas estratégias pessoais, que 
podem ser registros numéricos ou desenhos. Disponibilize o 
Material Dourado para que o utilizem, se julgarem necessário.

Após esta discussão inicial, peça a cada dupla que 
apresente aos demais sua forma de resolver.

Escreva na lousa a operação indicando a ordem das 
dezenas e a das unidades. Ao resolver o cálculo pelo 
algoritmo usual, faça simultaneamente as trocas com 
o Material Dourado, lembrando aos estudantes que a 
resolução deve iniciar pelos algarismos da unidade.

D U

3 4

+ 1 5

4 9

Observe se todos perceberam a posição que os 
algarismos ocupam na dezena e na unidade.

Em seguida, peça aos estudantes que resolvam 
as operações a seguir no caderno e usem estratégias 
pessoais ou, se preferirem, o algoritmo usual.

 A) 25 + 13 38

 B) 36 + 11 47

 C) 20 + 19 39

 D) 75 + 22 97

Dê um intervalo para as resoluções; depois, peça a uma 
dupla de estudantes que faça na lousa a operação do item A, 
da forma que desejar (algoritmo ou outras estratégias).

Incentive as demais duplas a apresentarem suas formas 
de resolução. Convide outras duplas para resolverem as 
demais operações na lousa e faça a correção coletiva.

Em um segundo momento, com os estudantes ainda 
em duplas, explore a elaboração de problemas. Veja os 
exemplos a seguir.

• Inicie a elaboração de um problema envolvendo 
a operação do item A e peça aos estudantes que 
continuem e façam uma pergunta.

• Apresente um problema envolvendo a operação do 
item B e peça que elaborem uma pergunta.

• Sugira um tema e peça que elaborem um problema 
envolvendo a operação do item C, assim como uma 
pergunta.

• Apresente um problema para que seja resolvido com 
a operação do item D.
Como atividade complementar, faça perguntas aos 

estudantes apresentando modos diversos de falar em 
adição e subtração, como o uso dos verbos “ganhar” e 
“doar”. Veja as perguntas sugeridas a seguir.

• Roberto comprou 56 figurinhas e ganhou 23 de seu 
primo. Com quantos adesivos Roberto ficou? 79

• Regina tem 13 lápis de cor e Leda tem 6. Quantos 
lápis elas têm juntas? 19

• Fábio deu 9 figurinhas para João e ainda ficou com 
8. Quantas figurinhas Fábio tinha? 17

• No ônibus há 44 passageiros sentados e 10 em pé. 
Quantos passageiros há no ônibus? 54

Acompanhe-os enquanto fazem as atividades. 
Os problemas e as perguntas elaborados são uma 
ferramenta útil para verificar se eles entenderam os 
conceitos envolvidos.

3. Explorando figuras 
geométricas planas 
Objetos de conhecimento 

• Reconhecimento de características de figuras 
geométricas planas.

• Leitura e comparação de números naturais.
• Composição e decomposição de números naturais.

Habilidades
EF01MA15 Reconhecer, comparar e nomear figuras 

planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio 
de características comuns em desenhos representados em 
diferentes disposições ou em sólidos geométricos.
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Componentes essenciais para 
alfabetização da PNA

• Desenvolvimento do vocabulário.

Recursos para a realização 
da atividade

• Objetos que tenham formato parecido com figuras 
geométricas espaciais.

• Papel sulfite.
• Papel espelho cortado em quadrados de 

10 cm * 10 cm (ou, se possível, papéis próprios 
para origami).

• Caneta preta.

Desenvolvimento
Para dar início à atividade, entregue uma folha de 

sulfite a cada estudante e peça que desenhem e pintem: 
um círculo, um quadrado, um retângulo e um triângulo. 
Em seguida, solicite que escrevam o nome de cada figura. 

Passe à discussão das características de cada figura. 
Por exemplo, os lados do quadrado, do retângulo e do 
triângulo são formados por linhas retas. Na comparação 
entre o quadrado e o triângulo, é possível observar que 
o contorno do quadrado é formado por quatro retas, 
enquanto o do triângulo é formado por apenas três. Para 
finalizar a discussão, construa um texto coletivo na lousa 
com os estudantes.

Traga para a sala de aula diferentes objetos 
cujos formatos pareçam com figuras geométricas 
espaciais, como embalagens diversas. A ideia é que os 
estudantes contornem as faces ou bases desses objetos, 
pintem os desenhos e os identifiquem como figuras 
geométricas planas.

Organize a turma em grupos, distribua folhas de 
sulfite, embalagens ou objetos pré-selecionados e diga 
que contornem na folha de sulfite uma de suas bases 
ou lados. Faça um rodízio dos objetos entre os grupos, 
para que cada grupo possa contornar pelo menos dois 
objetos distintos.

Para finalizar, convide-os a fazer uma dobradura 
usando uma folha de papel espelho quadrada. Se 
possível, entregue as folhas já cortadas no tamanho 
10 cm * 10 cm.

Organize as carteiras em círculo.
A figura ao lado é uma sugestão de dobradura. 
Antes de começarem a dobrar as folhas, pergunte 

aos estudantes como poderiam transformar um quadrado 
em dois triângulos. 

Verifique se no terceiro passo eles conseguem 
visualizar quatro triângulos já marcados.

Ao final, anime-os a decorar a dobradura pintando 
os olhos, a boca e o focinho do cachorro com caneta 
preta, por exemplo.
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Desenhe o rosto.

Dobre ao meio.

Dobre ao meio para 
fazer uma marca.

Dobre na linha 
pontilhada.

Dobre na linha 
pontilhada.

Dobre na linha 
pontilhada.
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MOMENTOS 
DE LAZER

Toda criança precisa 
brincar e se divertir, 
sozinha ou com amigos. 
Para garantir a diversão, 
muitas cidades criaram 
ruas chamadas “Ruas de 
Lazer”. Elas oferecem 
aos moradores as mais 
variadas atividades, 
como brincadeiras 
de rua, jogos e 
apresentações teatrais 
e musicais.

Recursos para esta unidade
• Material Dourado para manuseio e contagem. 
• Dois dados com faces numeradas de 1 a 6.
• Lápis de cor e barbante, embalagens cujo formato lembre fi-

guras geométricas espaciais formadas por superfícies planas 
e não planas.

Conteúdos 
• Resolução de problemas envolvendo 

diferentes significados da adição com 
duas e três parcelas.

• Estimativa, medição e comparação 
de comprimentos utilizando unida-
des de medida.

• Reconhecimento de características 
das figuras geométricas espaciais: fa-
ces, vértices e arestas.

BNCC em foco
As competências e habilidades da 
BNCC desenvolvidas nesta unidade 
estão relacionadas a seguir. 
Competências gerais 1, 2, 3, 4, 8 e 9
Competências específicas 2, 3 e 6 
Habilidades EF02MA01, EF02MA03, 
EF02MA04, EF02MA05, EF02MA06, 
EF02MA14, EF02MA16 e EF02MA22

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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1. Onde as crianças estão brincando?

2. Do que elas estão brincando?

3. Em sua cidade há lugares em que as pessoas 
possam se divertir reunidas?

4. Há na cena construções ou objetos cujos formatos 
se pareçam com figuras geométricas espaciais?

5.  Quantas pessoas são vistas na cena? 

Orientações 
A escolha do tema para esta unidade 

tem a intenção de valorizar programas, 
propostas e práticas que proporcionem 
experiências de lazer para as famílias. 

Movimentar-se, brincar, sociabilizar 
são ações fundamentais para o desen-
volvimento e a aprendizagem infantil. 

Peça aos estudantes que observem a 
imagem de abertura e apontem aquilo 
que mais lhes chama a atenção. 

Roda de conversa
Explore a imagem aos poucos, fazen-

do questionamentos orais propostos, in-
centivando a participação de todos os 
estudantes.

Respostas

1. Resposta esperada: As crianças estão 
brincando em uma rua de lazer. 

2. De bola, de “amarelinha”, de “dama”, de 
“arremesso de argolas” e de desenhar 
no chão.

3. Resposta pessoal.
4. Espera-se que os estudantes consigam 

identificar figuras geométricas espaciais, 
como cones (“jogo de argolas”), esferas 
(bolas) e bloco retangular (prédio).

5. 15 pessoas
Comente que ruas de lazer são espa-

ços públicos comuns em várias cidades 
brasileiras. Algumas são fechadas para 
o trânsito aos domingos e feriados, a 
fim de que os pedestres as utilizem em 
atividades de lazer. 

Para os que optam pelo ciclismo, pa-
tinação ou skate, há outros espaços des-
tinados a essas práticas, que requerem 
condições especiais de segurança. 

Para ampliar a conversa, é possível 
abordar temas contemporâneos. Nesta 
cena, os temas em destaque são a con-
vivência social, a diversidade cultural, o 
lazer e a preservação do meio ambiente. 

Pergunte: 
• Você já frequentou ou costuma fre-

quentar lugares como esse? 
Dê oportunidade para que todos 

possam se manifestar. É importante que 
avaliem os espaços ou as opções de la-
zer que a cidade oferece. 

Comente que é importante a comuni-
dade cobrar dos órgãos públicos, espe-
cialmente os municipais, a implantação e 
a manutenção de espaços voltados para 
o descanso, a convivência e a diversão 
dos moradores do município.
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Em sua cidade, Júlia aproveita o fim de semana para 
brincar com os amigos em uma “Rua de Lazer”.

• Quantas crianças estão jogando peteca? 

• Quantas estão brincando de roda? 

• Há mais crianças jogando peteca ou brincando de roda? 

• Qual é a quantidade total de crianças vistas na cena? 

»» Contando bolas e petecas, quantos brinquedos há 
no total? 

Jogando peteca.

7 crianças

5 crianças

12 crianças

12 + 10 = 22
Observe se os estudantes contaram a peteca que 
está em jogo, além das 11 que estão na bancada.

22 brinquedos

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem 
de centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero).
EF02MA03 Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, 
por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, 
entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma 
quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos 
a menos.
EF02MA04 Compor e decompor números naturais de até três ordens, 
com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições.

EF02MA05 Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-
los no cálculo mental ou escrito.
EF02MA06 Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, 
envolvendo números de até três ordens, com os significados de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais.
EF02MA22 Comparar informações de pesquisas apresentadas por 
meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples 
ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima.

Orientações 
Inicie, por meio de uma conversa, a 

abordagem do conteúdo do tópico, que 
explora a adição com o significado de 
juntar. A cena representa uma situação 
com crianças em momentos de lazer. 
Chame a atenção para as atividades fei-
tas pelos diferentes grupos. 

Avance para as questões orais; elas 
estimulam os estudantes a analisar as 
imagens com base em conhecimentos 
prévios. Aproveite o momento para pe-
dir que escrevam na lousa o que pensa-
ram para responder às perguntas. Não 
é esperado que deem respostas mate-
maticamente corretas, pois o conteú-
do será novamente abordado, em ou-
tra situação, e eles poderão validar ou 
corrigir suas resoluções. Aproveite para 
conhecer as diferentes estratégias e, as-
sim, encaminhar melhor as etapas que 
se seguirão.
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ADIÇÃO SEM REAGRUPAMENTO
Veja como podemos efetuar a adição 45 + 14.• Usando o Material Dourado para representar as quantidades:

45 + 14 = 59

• Com o algoritmo usual:
Colocamos unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de  

dezena. Depois, adicionamos unidade com unidade e dezena 
com dezena.

D U

4 5 parcela

+ 1 4 parcela

5 9 soma ou total

• 5 unidades mais 4 unidades é igual a 9 unidades.

• 4 dezenas mais 1 dezena é igual a 5 dezenas.
Ao todo são 59 unidades ou 5 dezenas e 9 unidades.

Para indicar a adição usamos o sinal + (mais).
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• Esta adição também pode ser efetuada por meio da 
decomposição. Complete.

45 + 14 = 40 + 5 + 10 + 4

50  + 9

59

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.

Orientações 
Ao expor o conteúdo “Adição sem 

agrupamento”, peça aos estudantes que 
acompanhem o raciocínio utilizando o 
Material Dourado, o que pode ser feito 
individualmente ou em pequenos gru-
pos, dependendo da disponibilidade 
desse material. 

Nesta página, assim como na ante-
rior, há uma situação-problema de adi-
ção que envolve a ideia de juntar. Desta 
vez, serão apresentadas possibilidades 
de solução com o uso de material con-
creto e algoritmo. 

Comente a forma de resolução por 
meio do algoritmo no quadro de or-
dens. Destaque o sinal usado e os ter-
mos da adição: parcela e soma ou total. 

Esses termos, embora não sejam co-
brados dos estudantes, podem ser usa-
dos em suas explicações, para que eles 
se habituem às nomenclaturas matemá-
ticas corretas.

Antes de dar início às atividades, 
apresente outras adições para que se-
jam resolvidas na lousa ou em peque-
nos grupos, por meio do algoritmo 
usual e da decomposição. 

Este é um momento para observar as 
facilidades ou dificuldades apresentadas 
e, se necessário, retomar o conteúdo.
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1  Enquanto as crianças brincam, os adultos recolhem embalagens 
que serão encaminhadas para reciclagem. Veja o resultado da 
última coleta.

Embalagens

Quantidade

10 X

20

30 X

40 X

50 X

a) Complete com as quantidades coletadas.

30 40 50 10

b) Calcule, do seu jeito, a 
quantidade total de embalagens.

• Garrafas e vidros 40 

• Latas e copos 90 

• Vidros e copos 60 

• Copos e garrafas Pet 80 

c) Como você pode colaborar com a coleta de materiais 
para reciclagem?
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Resposta pessoal.

Garrafas e vidros: 30 + 10 = 40
Latas e copos: 40 + 50 = 90
Vidros e copos: 10 + 50 = 60
Copos e garrafas Pet:  
50 + 30 = 80

Orientações 
Prepare os estudantes para a realização 

da atividade 1 (EF02MA06, EF02MA05, 
EF02MA22) conversando sobre os mate-
riais que podem ser encaminhados à re-
ciclagem e sobre ações que contribuem 
para a redução da quantidade de lixo 
produzida. Na etapa de separação dos 
materiais, que antecede o encaminha-
mento para a reciclagem, é importante 
conversar sobre o reaproveitamento do 
que já foi utilizado e sobre a redução do 
consumo de produtos desnecessários. 

Explore a tabela de dupla entrada 
com os estudantes. Se julgar oportuno, 
represente-a na lousa para que eles pos-
sam identificar os detalhes: na vertical, 
as quantidades de embalagens encami-
nhadas para a reciclagem; na horizontal, 
os tipos de embalagem.

Em seguida, encaminhe a realização 
das questões dos itens a e b. 

A correção poderá ser feita na lousa 
para que, sozinhos, os estudantes ava-
liem suas respostas. No item b, pergunte 
se alguma observação especial pode ser 
feita sobre os números (quantidades). É 
possível que percebam que todos são 
dezenas, tanto nas parcelas quanto no 
total. O item c incentiva que os estudan-
tes participem dessa etapa da recicla-
gem e até mesmo que conversem com 
os familiares a respeito dela.
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2  Houve distribuição de suco para as crianças durante as 
brincadeiras.

Responda de acordo com o que Vera e Liana conversaram.

a) Já foram colocados na caixa para a reciclagem mais ou menos 

que 5 dezenas de copos? Mais que 5 dezenas. 

b) Havia 52 copos descartáveis na caixa para encaminhar à 
reciclagem e foram colocados mais 34. No total, quantos copos 
foram colocados na caixa? Calcule como preferir.

 Foram colocados na caixa 
para reciclagem o total de 

86  copos.

52 + 34 = 86

Já coloquei 
52 copos usados 
nesta caixa, Vera. 
Ainda cabem mais 

alguns.

Liana, vamos 
separar todos 

os copos 
descartáveis 
usados para 

encaminhar para 
a reciclagem. 
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Orientações 
Peça a um estudante que leia o enun-

ciado da atividade 2 (EF02MA05, EF-
02MA06) e os balões de fala das persona-
gens da cena. Depois, analise a imagem 
coletivamente. Proponha questões como: 
• Quantos copos faltam para comple-

tar 60? 8 
• Se na caixa coubessem 70 copos, 

quantos a mais poderiam ser colo-
cados? 18 

• E se coubessem 100? 
48; uma estratégia possível é calcu-
lar 18 + 30
Proponha aos estudantes que tentem 

responder a essas questões utilizando 
estratégias de cálculo mental. 

Em seguida, promova a leitura das 
perguntas e a realização dos cálculos.
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3  Juliana convidou 32 meninos e 27 meninas de sua escola para 
brincarem juntos e comemorar seu aniversário. Quantos colegas 
da escola foram convidados? Resolva utilizando o algoritmo.

Foram convidados, no total, 59  colegas.

4  Leia o problema a seguir.
Osmar coleciona gibis. Ele tinha 35 gibis em sua coleção e 
ganhou mais 11.
Elabore uma pergunta para que o problema seja 
resolvido com uma adição.

Possibilidades de resposta: Quantos gibis ele tem agora? Ele ficou com quantos gibis?

5  Rita gosta de praticar jardinagem. Ontem ela plantou 24 mudas 
de rosas vermelhas e 12 mudas de rosas brancas. Quantas 
mudas ela plantou no total?
Veja as expressões matemáticas a seguir e marque com X 
aquela que deve ser usada para a resolução do problema. 

a)  24 * 2

b)  24 - 12

c) X  24 + 12

32 + 27= 59

Orientações 
Leia com os estudantes o enunciado 

da atividade 3 (EF02MA05, EF02MA06) 
e pergunte se alguém tem uma estraté-
gia para calcular a adição 32 + 27 sem 
o algoritmo usual. Deixe que cada um 
exponha suas ideias, ainda que inicial-
mente o raciocínio pareça estar equivo-
cado. Nesta etapa, a predisposição para 
buscar novas estratégias é muito impor-
tante. Uma possibilidade é decompor 
uma ou ambas as parcelas para depois 
adicionar. Veja:

32 + 27

30  2 + 27

30 + 29

59

A adição de qualquer número com 
outro composto apenas de dezenas é 
sempre um recurso eficiente para as di-
versas estratégias de cálculo. 

Finalizadas as atividades 4 e 5  
(EF02MA05, EF02MA06), outras seme-
lhantes podem ser trabalhadas. Veja 
algumas sugestões. 
• Apresentar um problema e, antes que 

os estudantes o resolvam, pedir que o 
completem com uma pergunta. 

• Apresentar um problema contendo 
uma pergunta e indicar três senten-
ças matemáticas em que apenas uma 
esteja correta e pedir que assinalem 
qual delas resolve o problema. 

• Apresentar duas cenas em forma 
de quadrinhos com elementos que 
favoreçam a resolução por meio da 
adição. Pedir aos estudantes que ela-
borem um problema cuja resolução 
seja por meio de uma adição. Depois, 
solicite que façam uma pergunta, ela-
borem o cálculo e respondam à per-
gunta feita.



133

87Oitenta e sete

6  O jogo de argola é um dos preferidos das crianças. Cada criança 
lançou duas argolas. Maria lançou as verdes, Pedro lançou as 
azuis e Rafael, as vermelhas. 

Quantos pontos cada criança fez?

a) Maria 80 b) Pedro 70 c) Rafael 50

7  Francisco tinha uma cédula de 10 reais e ganhou uma cédula 
de 20 reais de seu pai. Quantos reais ele tem agora?

Francisco tem 30  reais.
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a) Maria: 40 + 40 = 80
b) Pedro: 20 + 50 = 70
c) Rafael: 10 + 40 = 50

10 + 20 = 30 

Orientações 
Leia ou peça aos estudantes que leiam 

o enunciado da atividade 6 (EF02MA05, 
EF02MA06). A ilustração contém diversas 
informações. Para facilitar a compreen-
são dos estudantes, use giz ou canetão 
em três cores diferentes e copie na lousa 
o seguinte quadro:

Nome Pontuação 
das argolas Total

Maria 40 + 40

Pedro 20 + 50

Rafael 10 + 40

Preencha o quadro conforme os es-
tudantes forem localizando a pontua-
ção das argolas de mesma cor. Quando 
todos os dados da coluna central estive-
rem completos, efetue os cálculos com 
a turma, completando a última coluna.

Na atividade 7 (EF02MA05, EF02MA06), 
os estudantes trabalharão o significado de 
acrescentar da adição.



134

88 Oitenta e oito

8  Dona Letícia faz pães para vender. 
Para uma encomenda, ela já 
colocou na bandeja 32 pães 
doces. Agora ela vai colocar mais 
24 pães salgados.

a) Quantos pães ela fez, no 
total, para essa encomenda? 

56 pães

b) Sobre essa encomenda, responda.• Por quantos algarismos é formado o número que representa 

a quantidade de pães da encomenda? 2 algarismos

• Qual é o algarismo da unidade? 6

• Qual é o algarismo da dezena? 5

a) 32 + 24 = 56 

O dia da semana preferido de Elisa é o dia do encontro com os 
amigos. Siga as pistas e descubra que dia é esse.• Tem sete letras.

• A 3a letra é M.

• A 5a letra é N.

• A 1a letra é D.

• A 6a letra é G.

• A 2a letra é O.

• A 4a letra é I.

• A 7a letra é O.
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o

Já sei!

D  O  M  I  N  G  O

Orientações 
Na situação-problema apresentada 

na atividade 8 (EF02MA05, EF02MA06), 
é explorado o significado de acrescentar 
da adição. Os estudantes farão cálculos 
que não exigem reagrupamentos. Apro-
veite a proposta do item b e chame a 
atenção para a relação entre as dezenas 
e as unidades.

No Desafio (EF02MA01), os estudan-
tes revisitam números ordinais. Deixe 
que resolvam sozinhos e avalie se reco-
nhecem os números ordinais de 1 a 7.
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13 + 14 +  1 = 28

1 3 parcela
1 4 parcela

+ 1 parcela
2 8 soma ou total

ADIÇÃO COM 3 PARCELAS
Podemos efetuar a adição 13 + 14 + 1 de diferentes maneiras. 
Para iniciar, adicionamos duas parcelas; em seguida, adicionamos 

o resultado com a outra parcela, como neste exemplo.
13 + 14 + 1

27 + 1

28
Também podemos:• Usar o Material Dourado para representar as quantidades e 
depois efetuar a adição dos números:

• Usar o algoritmo usual 
adicionando primeiro 
as unidades e depois 
as dezenas:

1  Usando uma das formas apresentadas, efetue: 21 + 15 + 2 = 38
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Orientações 
Para apresentar a adição com três 

parcelas, explore os cálculos utilizando 
peças do Material Dourado, se possível. 
Peça, por exemplo, que coloquem pri-
meiro a barra e os cubinhos que corres-
pondem à quantidade 13 sobre a mesa; 
depois, as peças correspondentes ao 
número 14 e, em seguida, 1 cubinho. 

Peça, então, que juntem as peças e 
determinem a quantidade total e a re-
presentem com peças do Material Dou-
rado: 2 barras (20) e 8 cubinhos (8), que 
correspondem ao número 28. Em segui-
da, retome a apresentação do algoritmo 
e de seus termos. 

Na atividade  1  (EF02MA05 ,  
EF02MA06), deixe que os estudantes es-
colham a estratégia de sua preferência e, 
ao final, peça que a compartilhe com os 
colegas. É interessante evidenciar que, 
independentemente da estratégia es-
colhida, todos devem ter chegado ao 
mesmo resultado.
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2  Carlos e seus amigos se reuniram no fim de semana para desenhar. 
Sobre a mesa há borrachas, lápis de cor e giz de cera, além de 
outros materiais.

a) Quantos lápis de cor estão dentro da caixa? 14

b) Quantos gizes de cera estão dentro da caixa? 12

c) Quantas borrachas são vistas sobre a mesa? 3

d) Complete os espaços ao lado 
para encontrar o total desses 
materiais.

Ao todo, considerando lápis de 
cor, borracha e giz de cera, estão 

sobre a mesa 29  itens.

3  Renato se juntou ao grupo para desenhar e levou 10 lápis de 
cor, 6 canetas coloridas e 3 apontadores.
Quantos itens de material 
escolar Renato levou para 
brincar com os amigos? 
Calcule da forma que preferir.

Renato levou 19 itens 
para desenhar com os amigos.

14 + 12 + 3

26  + 3

29
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Estratégia pessoal. 10 + 6 + 3 = 19

Orientações 
Na atividade 2 (EF02MA05, EF02MA06), 

há mais uma situação-problema em que 
o texto escrito é complementado pelas 
informações das imagens. Explore essas 
informações verificando se os estudan-
tes identificam os dados necessários para 
resolver a atividade. Proponha que utili-
zem o Material Dourado, representando 
as quantidades de cada tipo de material 
com as barras e os cubinhos. Depois dis-
so, peça que busquem outras estratégias 
para o cálculo. Proponha que comparti-
lhem com a turma os diferentes modos 
de solução encontrados. Quanto mais 
diversificadas forem as estratégias, mais 
interessante será o desenvolvimento do 
raciocínio dos estudantes. 

Sugira outros cálculos com três parcelas 
e estimule o uso de diversas estratégias. 

Faça o mesmo procedimento para 
a atividade 3 (EF02MA05, EF02MA06). 
Proponha que busquem estratégias 
variadas de cálculo. Depois, peça que 
compartilhem essas diferentes estraté-
gias. Só então, se julgar necessário, fina-
lize as atividades utilizando o Material 
Dourado.
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4  Artur coleciona cards de animais. Ele tem 23 de aves, 34 de 
sapos e 31 de peixes. Veja alguns cards que ele tem.

5  Maristela foi à casa lotérica com 100 reais para pagar as 
seguintes contas:

• energia elétrica, 43 reais;

• água, 32 reais;

• crédito para telefone celular, 24 reais.
O dinheiro que Maristela levou para pagar as contas foi 

suficiente? Por quê? Sim, porque o total pago foi 99 reais.
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a) Quantos cards de aves e de sapos ele tem ao todo? 57 cards

b) Quantos cards ele tem no total? 88 cards no total

43 + 32 + 24 = 99

23 + 34 = 57
23 + 34 + 31 = 88

Orientações
Na atividade 4 (EF02MA05, EF02MA06), 

mais uma vez permita que os estudantes 
utilizem o Material Dourado como estra-
tégia para calcular adições. 

Peça que acompanhem a leitura do 
enunciado da atividade 5 (EF02MA05, 
EF02MA06) e destaque as informações 
perguntando quantos reais Maristela 
tinha e quais pagamentos ela precisou 
fazer. Proponha aos estudantes que bus-
quem estratégias diversas para essa re-
solução. Ao final, peça que comparti-
lhem as estratégias utilizadas. 

Aproveite para trabalhar a consciên-
cia dos gastos que estão relacionados 
ao consumo mensal das famílias.
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6  Kátia sempre faz cálculos por aproximação antes de efetuar as 
adições. Veja como ela fez para calcular 31 + 12 + 26. 

a) Confira se a forma 
de calcular de 
Kátia se aproxima 
do resultado, 
calculando como 
preferir.

b) A forma de calcular de Kátia ajudou a chegar perto do 

resultado exato? Sim.

7  Descubra e escreva os números que completam o quadro, de 
acordo com as informações a seguir.

A. É o maior número formado por 2 algarismos.

B. Corresponde a 1 dezena.

C. É formado por 7 dezenas e 9 unidades.

D. É o resultado de 70 mais 28.

E. É o antecessor de 37.

A B C D E

99 10 79 98 36
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31 ESTÁ MAIS PRÓXIMO DE 30

12 ESTÁ MAIS PRÓXIMO DE 10

26 ESTÁ MAIS PRÓXIMO DE 30

ENTÃO, 31 + 12 + 26 ESTÁ  

PRÓXIMO DE 30 + 10 + 30 = 70

31 + 12 + 26 = 69

Orientações 
A atividade 6 (EF02MA03) explora 

o cálculo por estimativa. Leia com os 
estudantes o enunciado e destaque os 
arredondamentos feitos para cada par-
cela. Apresente depois outras adições 
com três parcelas para que eles façam 
os arredondamentos e, em seguida, 
as calculem por estimativa. Sugestões: 
22 + 11 + 25 e 12 + 20 + 37.

Na atividade 7 (EF02MA01, EF02MA04, 
EF02MA06), converse com eles sobre a 
proposta de cada item como se fossem 
adivinhas, explicando que a resposta é 
um número que deverá ser escrito no 
quadro. 

Atividade complementar
Peça aos estudantes que calculem 

19 + 29 + 39. Deixe-os buscar as pró-
prias estratégias. 

Uma maneira que pode ser apre-
sentada é acrescentar quantidades nas 
parcelas para arredondar para a dezena 
mais próxima e depois subtrair. Assim, 
19 se aproxima para 20 (somando 1), 29 
se aproxima para 30 (somando 1) e 39 se 
aproxima para 40 (somando 1). 

20 + 30 + 40 = 90
Assim, somando 3, chegamos a 90. 
Depois, conta-se de trás para a frente 

a partir de 90, tirando 3 unidades: 89, 
88 e 87. Portanto, 19 + 29 + 39 = 87. 

Proponha outros cálculos semelhantes: 
a) 19 + 9 + 19 = 47
b) 29 + 19 + 9 = 57
c) 29 + 29 + 19 = 77
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Os números representados na última linha do quadro abaixo 
foram obtidos por meio de uma determinada regra. Descubra a regra e 
responda: Que número representa a ✷?

A figura da estrela representa o número 55 .

10 + 12 = 22
15 + 13 = 28
24 + 31 = 55

8  João foi à papelaria e comprou 1 livro de 32 reais, 1 caderno de 
13 reais e 1 lápis de 4 reais.

a) Quantos reais João gastou na compra do livro e do caderno?

 Ele gastou 45  reais.

b) Que informação desse problema não foi necessária para 

responder à pergunta anterior? O preço do lápis.

10 15 24

12 13 31

22 28 ✷

32 + 13 = 45

Para saber mais
Algumas distinções no terreno do cálculo 
Com frequência, fazemos a oposição cálculo escrito e cálculo men-
tal. Nesse sentido, queremos esclarecer que a concepção de cálculo 
mental [...] não exclui a utilização de papel e lápis, particularmente 
no registro de cálculos intermediários em um processo que é, es-
sencialmente, mental. 

PARRA, C.; SAIZ, I. (org.). Cálculo mental na escola primária.  
Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre:  

Artes Médicas, 1996. p. 188.

Orientações 
Oriente os estudantes para que for-

mem grupos para resolver a questão da 
seção Desafio e a atividade 8 voltadas 
à adição.

Na seção Desafio, espera-se que os es-
tudantes percebam que a regra é: em cada 
coluna, o terceiro número é a soma dos  
dois superiores. 

A situação-problema apresentada na 
atividade 8 (EF02MA06) envolve o sig-
nificado de juntar da adição com duas 
parcelas. Oferece, também, oportuni-
dade para identificar dados relevantes 
de um problema e criar outras pergun-
tas para explorar a situação. Dê um in-
tervalo para que eles façam o cálculo 
nos livros. 

Para a correção, chame um estudante 
à lousa e peça que explique como resol-
veu o problema. A correção do item b 
pode ser discutida oralmente, com troca 
de ideias entre todos.
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2.  O METRO

• Qual é a unidade de medida usada na placa para 
indicar a distância?

• A distância indicada na placa é maior ou menor que 
70 centímetros?

Metro.

Maior.

A unidade de base para medir comprimento é o metro e 
seu símbolo é m. 

1 metro equivale a 100 centímetros

Lu
is

 S
a

ns
on

e
Usamos o metro para medir comprimentos como a altura das 

pessoas, dos animais, das construções, a largura de rios, a extensão de 
ruas e muitas outras coisas.

Ivan aproveita os domingos para dedicar algumas horas a 
sua atividade de lazer preferida: pedalar com o filho.

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA16 Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de 
salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de 
medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e 
milímetro) e instrumentos adequados.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.

Orientações 
Neste tópico, apresenta-se o metro 

como unidade padronizada de medida 
de comprimento. Proponha uma troca de 
ideias sobre a cena, sobre o uso de equi-
pamentos de segurança que os perso-
nagens estão usando e sua importância. 

Peça aos estudantes que conversem 
sobre as questões propostas nos itens 
orais, ressaltando a unidade de medida 
utilizada, o metro. 

Leia com eles o texto explicativo e 
destaque o símbolo m e a equivalência 
entre 1 metro e 100 centímetros. Lem-
bre-os de que comprimentos como a 
medida de um lápis e a largura do ca-
derno são medidos em centímetros. Per-
gunte se a régua é adequada para medir 
esses comprimentos. 

Converse sobre outros instrumentos 
de medida que conheçam. Discuta o uso 
adequado de cada um (régua, trena, fita 
métrica etc.), perguntando qual deles é 
mais adequado para medir a altura de 
uma parede ou o comprimento de um 
tecido para fazer uma cortina. A intenção 
é que percebam a adequação de cada 
instrumento à determinada necessidade.
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1  Observe a mesa do professor e a porta da sua sala 
de aula.

a) Sem usar instrumentos de medida, estime as medidas e 
responda.

• A altura da mesa do professor é maior ou menor que 1 metro?

Resposta pessoal. 

• A largura da porta da sala é maior ou menor que 1 metro?

Resposta pessoal. 

b) Agora, com um pedaço de barbante de 1 metro de comprimento, 
meça o que se pede e marque a alternativa correta. 

• A altura da mesa do professor tem: 

 menos de 1 metro;

 1 metro;

 mais de 1 metro.

• A largura da porta da sua sala de aula tem: 

 menos de 1 metro;

 1 metro;

 mais de 1 metro.

c) Responda: Sua estimativa estava correta? Resposta pessoal.

2  Pesquise em sua casa objetos que tenham comprimento maior e 
menor que 1 metro. Anote, a seguir, o nome desses objetos. 

Maior que 1 metro. Menor que 1 metro.

Respostas pessoais.

Respostas pessoais.

Atividade complementar
Proponha aos estudantes a seguinte atividade para ser feita 

no caderno. 
Assinale com um X o que pode ter medida de 6 metros. 
(   ) A altura de uma mesa. 
(   ) O comprimento do braço de uma pessoa. 
( X ) A altura de um poste de luz na rua. 
( X ) A altura de uma escada do carro de bombeiros.

Orientações 
Para a atividade 1 (EF02MA16), pro-

videncie pedaços de barbante de um 
metro. Ela pode ser feita em dupla, a fim 
de otimizar o uso do material. 

É importante motivar os estudantes a 
estimar medidas e depois compará-las. 
Peça que, em dupla, façam uma lista de 
objetos da sala de aula que parecem 
medir menos de 1 metro (especifique 
se no comprimento ou na largura) e dos 
que parecem medir mais de 1 metro. 
Em seguida, usando o barbante de 1 
metro, instrua-os a conferir suas esti-
mativas e a marcar na lista se estavam 
corretos ou não. 

Sugestão: pergunte quantos barban-
tes de 1 metro cabem na altura da pa-
rede da sala, no comprimento da sala, 
do corredor, da quadra de esportes, na 
largura do portão da escola etc. 

Peça que dobrem o barbante ao 
meio e pergunte o que cada parte re-
presenta (meio metro). Solicite que fa-
çam uma nova lista de objetos da sala 
de aula anotando, desta vez, os que pa-
recem ter mais de meio metro e os que 
parecem ter menos de meio metro. Ins-
trua-os a conferir as estimativas das me-
dições com o barbante de meio metro 
e a verificar se estavam ou não corretas.

Na atividade 2 (EF02MA16), os estu-
dantes podem utilizar o mesmo barban-
te da atividade 1.
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3.   SUPERFÍCIES PLANAS E 
NÃO PLANAS

Um dos momentos de lazer de dona Fátima é construir 
brinquedos com as crianças da vizinhança. 

• As partes que compõem o boneco se parecem com 
que figuras geométricas espaciais?

• Compare o formato das peças que compõem os braços e 
as pernas com a peça que compõe o tronco do boneco. 
O que você observa? 

• Os outros objetos sobre a mesa têm formato parecido com 
o de quais figuras geométricas espaciais? 

• O boneco poderia ser montado com embalagens que 
têm o formato parecido com outras figuras geométricas 
espaciais? Quais? 

Vejam! As peças que compõem 
este boneco têm formato parecido 

com o de algumas figuras 
geométricas espaciais.

Pa
ul

a
 L
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o

Todas se parecem com a forma do bloco retangular.

Bloco retangular, esfera 
e cone.

Pirâmide e cone.

Respostas pessoais.

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF01MA14 Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), 
relacionando-as com objetos do mundo físico.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.

Orientações 
Providencie embalagens cujo forma-

to lembre figuras geométricas espaciais 
para os estudantes manusearem nesta 
aula. Passe as peças entre eles e, jun-
tos, conversem sobre suas característi-
cas (polígono das faces, quantidade de 
vértices e de arestas). 

Solicite que passem as mãos na su-
perfície delas e identifiquem as que são 
planas e as que não são. 

Após a observação da imagem e a 
leitura do balão de fala, explore as ques-
tões orais. Para fazer a comparação soli-
citada no segundo item, os estudantes 
poderão usar as observações feitas an-
teriormente, com as embalagens, iden-
tificando superfícies planas e curvas nos 
braços e no tronco do brinquedo.
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Dona Fátima separou algumas embalagens para as crianças 
observarem.

Os objetos representados a seguir têm todas as superfícies 
planas.

Os objetos representados a seguir têm superfícies planas e não 
planas.

Os objetos a seguir têm superfícies não planas.

• Dê exemplos de outros objetos que têm apenas 
superfícies planas. 

• Dê exemplos de outros objetos que têm apenas superfícies 
não planas. 

• O formato da lata se parece com qual figura geométrica 
espacial? Como é sua superfície? 

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Cilindro, que é formado por duas 
superfícies planas e uma não plana.
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Orientações
Se possível, providencie com antece-

dência pelo menos 10 objetos ou em-
balagens cujo formato se pareça com 
figuras geométricas espaciais, sendo al-
guns formados por somente superfícies 
planas, outros com superfícies planas e 
não planas e outros, ainda, apenas com 
superfícies não planas. Apresente-as aos 
estudantes e peça que as separem em 
três grupos. Observe-os enquanto fa-
zem a separação e verifique quais ca-
racterísticas eles estão considerando. 
Pergunte o que eles levaram em consi-
deração para fazer a separação. Leve-os 
a perceber as diferentes faces dos obje-
tos e suas características. 

Passe em seguida à exploração das 
figuras do livro por meio de compara-
ções e siga na realização dos itens orais.
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1  Pinte as representações das figuras geométricas espaciais de 
acordo com as cores indicadas na legenda.

 Formadas apenas por superfícies planas.
 Formadas por alguma superfície não plana.

Cone. Bloco retangular. Cilindro. Pirâmide. Cubo.

2  Observe os objetos a seguir.

a) Se empurrarmos a caixa e o lápis sobre a mesa onde estão, 

eles rolarão? Resposta esperada: A caixa não rolará e o lápis rolará.

 

b) Por que a caixa não rola e o lápis rola? Porque a caixa tem superfícies

planas e o lápis tem superfície não plana. 

c) Faça o teste: pegue outros objetos com formato parecido 
com os da imagem, coloque-os sobre o tampo de uma mesa 

e empurre -os. O que você observou? Espera-se que os estudantes

percebam que os objetos com formato cilíndrico rolam com mais facilidade

porque têm uma superfície não plana (face lateral arredondada), e que objetos

com forma de bloco retangular não rolam com facilidade porque têm apenas faces planas.
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Para saber mais
• LORENZATO, Sergio (org.). Aprender e ensinar Geometria. Campinas: 

Mercado de Letras, 2015. 
Preocupados com as dificuldades do ensino de Geometria na 

sala de aula, a carência na formação dos professores que lecio-
nam Matemática e a ausência de estudos de Geometria para o 

desenvolvimento dos estudantes, os autores desse livro preferiram 
acreditar que tal realidade pode ser mudada. A obra traz, de modo 
participativo, divertido e significativo, os principais temas do en-
sino de Geometria e dá orientações sobre como intervir de forma 
eficiente em sala de aula, facilitando o aprendizado.

Orientações
Na atividade 1 (EF02MA14), espe-

ra-se que os estudantes possam iden-
tificar em cada representação as carac-
terísticas exploradas neste tópico. Use 
esta atividade para avaliar se de fato 
compreenderam o que foi exposto an-
teriormente. 

Com o manuseio das embalagens 
e a identificação de algumas de suas 
características, eles tiveram a oportuni-
dade de verificar concretamente a dife-
rença entre objetos que têm superfícies 
não planas (faces laterais arredondadas, 
como os cilindros e os cones), que rolam 
com mais facilidade, e objetos que têm 
faces planas (como os prismas e as pi-
râmides), que não rolam com a mesma 
facilidade porque têm arestas laterais. 
Oriente os estudantes na realização da 
atividade 2 (EF02MA14) com base nes-
sas ideias.
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99Noventa e nove

3  Observe a planificação da superfície do bloco retangular a seguir. 

a) As partes planas que foram unidas para montar o bloco 
retangular são as suas faces. O bloco retangular tem quantas 

faces? 6 faces

b) No encontro de duas faces formam-se as arestas. O bloco 

retangular tem quantas arestas? 12 arestas

c) No encontro de três arestas formam-se os vértices. O bloco 

retangular tem quantos vértices? 8 vértices

4  Observe a planificação da superfície do cubo e complete 
as lacunas.

O cubo tem 6  faces, 8  vértices e 12  arestas.

Planificação da 
superfície do cubo. Cubo.
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Orientações 
Se possível, antes de iniciar a realiza-

ção da atividade, utilize as embalagens 
que foram exploradas pelos estudantes 
na página anterior. Você pode, com eles, 
desmontar algumas para que observem 
a forma e a quantidade de faces, vérti-
ces e arestas.

Na atividade 3 (EF02MA14), orien-
te os estudantes para que observem e 
comparem a planificação da superfície 
do bloco retangular. 

Leia com eles as questões dos itens a, 
b e c e solicite que as respondam obser-
vando o modelo. 

Proceda de modo semelhante na ati-
vidade 4 (EF02MA14). Apenas reforce, 
se julgar oportuno, as características do 
cubo e do bloco retangular.
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1  Dos estudantes do 2o ano A, 14 meninos vão se inscrever para o 
jogo de futebol e 12 meninas se inscreverão para o jogo de vôlei.
Quantos estudantes do 2o ano A se inscreveram para esses 
jogos?

a) X  26

b)  28

c)  24

d)  18

2  Quais dos objetos abaixo têm superfícies não planas?

a)  A caixa de chá e o copo.

b)  O copo e o caderno.

c) X  A bola e o copo.

d)  A bola e a caixa de chá.

Orientações 
Esta seção apresenta atividades rela-

cionadas aos conteúdos da unidade. Dê 
preferência para que sejam feitos indivi-
dualmente, com sua mediação quando 
necessário. Você pode aproveitar esse mo-
mento para verificar a aprendizagem dos 
estudantes e sanar eventuais dúvidas.

A atividade 1 (EF02MA05) trabalha o 
significado de juntar da adição. Verifique 
quais estratégias os estudantes utiliza-
ram para resolvê-la. 

Na atividade 2 (EF02MA14), os es-
tudantes devem comparar os objetos, 
identificando o tipo de superfície de 
cada um, e indicar qual deles tem su-
perfícies não planas.
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3  A distância entre o portão de entrada da casa de Camila e o 
portão de entrada da casa de Joaquim é de 43 metros. Para ir 
e voltar de um portão ao outro, eles percorrem:

a) X  86 metros.

b)  80 metros.

c)  96 metros.

d)  88 metros.

4  Observe, a seguir, as peças do quebra-cabeça que João 
ganhou.

Quantas peças esse quebra-cabeça tem no total?

a)  17

b) X  16

c)  15

d)  12
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Orientações 
A atividade 3 (EF02MA06, EF02MA16) 

propõe calcular a distância de ida e 
volta, sendo que as distâncias têm a 
mesma medida de comprimento, uti-
lizando a unidade de medida “metro”. 

Para a realização da atividade 4  
(EF02MA05), não é necessário orien-
tação prévia. Oriente-os apenas para 
que leiam o enunciado e a resolvam 
individualmente.

Os resultados obtidos pelos estu-
dantes e o seu acompanhamento no 
decorrer da realização dessas ativida-
des devem servir também como pa-
râmetro para você retomar os conteú-
dos abordados na unidade e fazer um 
atendimento individualizado caso seja 
necessário.
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Conclusão da Unidade 4
Apresentamos a seguir uma rubrica para monitoramento da aprendizagem dos conteúdos trabalhados na unidade, 

contribuindo para que você observe e registre a trajetória de cada estudante, verificando a progressão individual. Você 
pode ampliar essa rubrica de acordo com as características de sua turma e do que pretende observar,  por exemplo, 
autonomia, participação nas atividades propostas etc.

UNIDADE 4

NOME DO ESTUDANTE:  TURMA: 

Monitoramento da aprendizagem Sim Parcialmente Ainda não

Resolve problemas envolvendo diferentes significados 
da adição com duas e três parcelas.

Estima, mede e compara medidas de comprimento 
utilizando unidades de medida padronizadas (metro 
e centímetro).

Reconhece características de figuras geométricas 
espaciais (faces, vértices e arestas).

Observações

Ficha para acompanhamento da aprendizagem 
A ficha a seguir pode ser usada para você acompanhar o desenvolvimento dos estudantes em relação às 

habilidades trabalhadas no bimestre. Use a legenda para avaliar cada estudante. Essa ficha permite que você tenha uma 
visão tanto individual quanto geral da turma e, com base nela, faça eventuais ajustes em seu planejamento. Sugerimos 
que você reproduza o modelo abaixo.

Habilidades

Estudantes
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Legenda:      S  sim  N  ainda nãoP  parcialmente
ANO: 

TURMA: BIM.:
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Unidade 5 - As pessoas e suas profissões
Sugestão de roteiros 
de aulas estruturadas
1. Explorando medidas 
de capacidade
Objetos de conhecimento 

• Medidas de capacidade convencionais e não 
convencionais.

Habilidades 
EF02MA17 Estimar, medir e comparar capacidade 

e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de 
medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, 
grama e quilograma).

Componentes essenciais 
para alfabetização da PNA

• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.

Recursos para a realização 
da atividade

• Garrafas descartáveis de 2 litros, de 1 litro e menores 
que 1 litro. 

• 1 jarra plástica graduada.
• Copos descartáveis.
• 1 xícara.
• 1 colher de sopa.
• 1 funil.
• 1 folha de cartolina ou de papel pardo.

Desenvolvimento 
Reúna os estudantes em uma roda de conversa 

e disponibilize garrafas plásticas descartáveis de 
tamanhos variados com os respectivos rótulos indicando 
a capacidade em litro e mililitro, caixas de leite vazias e 
limpas, copos descartáveis, embalagens de iogurte vazias 
e limpas, uma xícara e uma colher de sopa.

Mostre-lhes uma garrafa de 1 litro e faça 
questionamentos envolvendo capacidade, por exemplo: 
Qual é a informação contida no rótulo desta embalagem? 

Observe se reconhecem que a letra L significa litro 
e apresente essa unidade de medida de capacidade.

Em seguida, peça que formem três grupos com as 
embalagens disponibilizadas: embalagens com capacidade 
de 1 litro, menor que 1 litro e maior que 1 litro.

Direcione a atenção dos estudantes para o grupo 
que contém embalagens com medida de capacidade 
menor que 1 litro.

Apresente-lhes, então, a unidade de medida de 
capacidade menor que o litro – o mililitro – e pergunte 
como essa medida é representada nas embalagens. 
Observe os conhecimentos prévios deles a respeito dessa 
unidade de medida de capacidade.

Oriente-os para que façam algumas estimativas 
observando as embalagens disponibilizadas e suas 
medidas de capacidade. 

Peça que separem a xícara e a colher de sopa e 
pergunte:

• Quantas colheres de sopa cheias de água vocês acham 
que são necessárias para encher uma xícara?

• Quantos copos cheios de água são suficientes para 
encher uma garrafa com capacidade de 1 litro?

• Quantas garrafas de 1 litro são necessárias para 
encher uma garrafa de 2 litros?

• Quantas garrafas de 200 mililitros cheias de água 
são necessárias para encher uma jarra de 1 litro?
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Discuta as hipóteses com os grupos, dando oportunidade para que todos os estudantes participem. Valide as 
respostas das atividades práticas. Para tanto, chame alguns estudantes para realizar a atividade prática com base nos 
questionamentos apresentados por você.

Para finalizar, organize os estudantes em trios. A composição dos trios deve contar com um membro de cada grupo 
formado no início. Em seguida, distribua para cada trio imagens que contenham produtos com capacidade em litro e 
mililitro. Peça que as recortem e separem.

Organize com a turma um painel coletivo da turma com o título “Medidas de capacidade” e peça a um trio de 
cada vez que participe da colagem dos produtos. Oriente-os para que colem as imagens dos produtos de acordo com a 
classificação proposta no painel.

Embalagens com 
capacidade em L

Embalagens com 
capacidade em mL

2. Resolvendo o diagrama

Objetos de conhecimento 
• Identificação de termos usados para unidades de medida de capacidade.
• Calcular adições e subtrações por meio do cálculo mental.
• Identificar antecessores e sucessores de um número.

Habilidades
EF02MA05 Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.

Componentes essenciais para alfabetização da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.

Recursos para a realização da atividade  
• Reprodução de fichas com o diagrama.

Desenvolvimento 
Sugerimos para esta aula a retomada da adição e da subtração por meio do cálculo mental e alguns itens voltados 

às medidas de capacidade. Reproduza em fichas o diagrama de palavras a seguir. Organize os estudantes em duplas 
e entregue uma ficha a cada dupla. Oriente-os sobre o 
preenchimento do diagrama, se julgar necessário.
 1. É o primeiro mês do ano. JANEIRO

 2. É o sucessor de 20. VINTE E UM

 3. Resultado da subtração 90 - 10. OITENTA

 4. É o resultado da subtração 63 - 13. CINQUENTA

 5. Uma unidade de medida de capacidade. LITRO

 6. O número 70 escrito por extenso. SETENTA

 7. Unidade de medida de capacidade menor que o litro. 
MILILITRO

 8. Resultado da adição 14 + 16. TRINTA

 9. Resultado da adição 40 + 50. NOVENTA

 10. Corresponde a 10 unidades. DEZENA
Corrija coletivamente para observar o entendimento dos 

estudantes sobre os conteúdos propostos e certifique-se de 
que todos opinem sobre as respostas.

7.
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10.
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3. Pesquisando e elaborando gráficos

Objetos de conhecimento 
• Representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada e em gráfico de colunas.

Habilidades
EF02MA22 Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de 

colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima.

Componentes essenciais para alfabetização da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de texto.
• Produção de escrita.

Recursos para a realização da atividade  
• Papel quadriculado.
• Régua.
• Se possível, computadores com software de planilha eletrônica instalado.

Desenvolvimento
Esta atividade prevê o levantamento de dados sobre algumas características das famílias dos estudantes, como o 

número de irmãos e quantas pessoas residem com ele.
Reproduza na lousa o quadro representado a seguir. Faça as perguntas aos estudantes, um a um, marcando um 

risquinho no espaço correspondente à resposta. 

1 2 3 4 5 6 Mais
Você mora com 

quantas pessoas?

Quantos irmãos  
você tem?

Quando o quadro estiver preenchido, peça que o copiem no caderno e façam o registro das quantidades com 
algarismos. Auxilie-os na organização dos dados.

Com os dados dispostos no quadro, encaminhe a construção do gráfico de barras. Distribua folhas de papel 
quadriculado aos estudantes.

Oriente-os para que construam os eixos vertical e horizontal. Represente o gráfico na lousa, para mostrar o 
passo a passo da construção do gráfico. No eixo vertical, insira números de 1 a 8. No eixo horizontal haverá duas 
colunas: uma que representa a quantidade de pessoas que moram com o estudante e, a outra, a quantidade de 
irmãos de cada um.

Como atividade complementar, se houver possibilidade, programe a ida dos estudantes ao laboratório de 
informática munidos de caderno e lápis para elaborarem a tabela no computador. Peça que formem duplas e abram 
um novo arquivo em uma planilha eletrônica, digitem os dados da tabela e, em seguida, selecionem o gráfico de 
barras mais adequado.

Acompanhe-os no desenvolvimento das atividades e volte a dar instruções aos que apresentarem dificuldades.
Ao final, proponha uma roda de conversa e incentive os estudantes a falar o que acharam mais interessante e se 

tiveram alguma dificuldade ao fazer a atividade.
Se necessário, proponha atividades similares em outro momento.
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Cento e dois

AS PESSOAS E 
SUAS PROFISSÕES

Em todos os lugares onde 
vivem, as pessoas necessitam 
do trabalho realizado por 
muitos profissionais. Há os 
enfermeiros, que cuidam 
da saúde; os pedreiros, que 
constroem casas; os garis, 
que cuidam da limpeza 
das ruas; os costureiros, 
que fazem as roupas; os 
agricultores, que cultivam 
verduras e hortaliças; e muitos 
outros. Seria difícil imaginar a 
vida das pessoas sem eles.

Bombeiros apagam incêndio.

Motorista conduz ônibus.
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Conteúdos 
• Reconhecimento e características de 

figuras geométricas planas.
• Resolução e elaboração de problemas 

de subtração sem desagrupamento.
• Reconhecimento, comparação e reso-

lução de problemas envolvendo me-
didas de capacidade: litro e mililitro. 

• Leitura e interpretação de dados 
apresentados em gráficos pictóricos.

• Classificação de resultados de even-
tos cotidianos aleatórios como “pou-
co prováveis”, “muito prováveis”, “im-
prováveis” e “impossíveis”.

BNCC em foco 
As competências e habilidades da 
BNCC desenvolvidas nesta unidade 
estão relacionadas a seguir. 
Competências gerais 1, 2, 4 e 8 
Competências específicas 2, 3 e 7 
Habilidades da BNCC EF02MA05, 
EF02MA06, EF02MA14, EF02MA15, 
EF02MA17, EF02MA21 e EF02MA22

Recursos para esta unidade 
• Palitos de sorvete, canudinhos cortados ou palitos de fósforo 

para a seção Desafio do tópico 1, página 109. 
• Material Dourado para manuseio nas atividades em que for 

necessário. 
• Lápis de cor, folhas avulsas e embalagens de formato parecido 

com figuras geométricas espaciais para a atividade sugerida na 
página 155 deste manual. 

• Diferentes recipientes e utensílios para demonstrar volumes e 
medidas (copos descartáveis de tamanhos variados; jarras, xíca-
ras; garrafas, colheres de chá etc.) e líquido colorido.

• Embalagens vazias que tenham indicação de suas capacidades 
em mililitro ou em litro. 

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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1. Qual é o trabalho das pessoas das fotografias? 

2. Como você chegou à conclusão de que profissões 
elas exercem? 

3. Qual é a importância desses e de outros profissionais 
para as pessoas na comunidade em que vivem? 

4. Quais profissionais você conhece? Descreva como 
é feito o trabalho deles e como a Matemática é 
utilizada na realização das atividades. 

Carteiro faz entrega.

Mecânico 
conserta 
veículo.

Professora orienta os 
estudantes em sala de aula.

Médico atende mãe 
e filha em consulta.
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Orientações 
O tema desta unidade foi escolhido 

com a intenção de estimular a valoriza-
ção das diversas profissões e do papel 
dos profissionais na sociedade. 

Comece pedindo aos estudantes 
que leiam o texto inicial. Depois, peça 
que observem as imagens da abertura 
e apontem aquilo que mais lhes cha-
mou a atenção. 

Vá explorando uma cena por vez com 
perguntas que incentivem o reconheci-
mento do contexto, por exemplo: 
• O que vocês observam na cena? 
• Quais profissões estão representadas? 
• Quais vocês já conheciam?
• Que profissão vocês gostariam de 

exercer no futuro? 
Dê oportunidade a todos de se ma-

nifestar, especialmente respondendo às 
perguntas pessoais. 

Peça que, além dos profissionais 
mostrados nas cenas, eles comentem 
outras profissões que conheçam, exer-
cidas por familiares ou outras pessoas 
de seu convívio.

Roda de conversa
Encaminhe as atividades orais incen-

tivando a participação de todos os es-
tudantes.

Respostas

1. Médico, mecânico, bombeiro, moto-
rista, carteiro e professor.

2. Resposta esperada: Observando ele-
mentos como os objetos, as roupas e 
as ações de cada pessoa.

3. Resposta pessoal.
4. Resposta esperada: É cuidar da saúde, 

da educação, da segurança das pessoas, 
da manutenção de seus bens, do local 
onde vivem etc.
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Aqui 
construiremos  
o parquinho!

E a 
piscina será 

aqui!
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Dois arquitetos estão construindo uma maquete, que é a 
representação reduzida das construções que serão feitas. 

1. FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS

• O formato dos objetos que os arquitetos estão 
segurando se parece com que figuras geométricas 
espaciais? 

• Qual é o nome da figura geométrica plana que compõe as 
faces do cubo? 

• O parquinho terá o formato de uma figura geométrica 
plana. Que figura é essa?

• A piscina terá o formato de qual figura geométrica plana?

• Quais objetos que estão sobre a mesa têm o formato de 
um cilindro?

O triângulo.

Quadrado.

Pirâmide e cubo.

O lápis, os vidros de tinta, a fita adesiva.

De um quadrado.

Orientações 
Promova uma conversa para abordar 

o conteúdo deste tópico, que explora 
as figuras geométricas planas por meio 
da observação das faces de figuras geo-
métricas espaciais. Peça aos estudantes 
que descrevam o que está acontecendo 
na imagem, que retrata dois arquitetos 
planejando uma construção. 

Converse sobre as atividades dos ar-
quitetos. Chame a atenção para as ma-
quetes, os materiais de trabalho e os 
outros objetos sobre a mesa. 

Avance para as questões orais. Des-
taque o termo face, relembrando que 
se trata da parte da superfície da figura 
geométrica espacial explorada anterior-
mente, formada por uma figura geomé-
trica plana.

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA14 Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), 
relacionando-as com objetos do mundo físico.
EF02MA15 Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo), por meio de características 
comuns, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou 
em sólidos geométricos.
EF02MA21 Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios 
como “pouco prováveis”, “muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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Cubo. Quadrado.

Bloco 
retangular.

Retângulo.

Cone. Círculo.

105Cento e cinco

A face destacada do cubo representado a seguir, assim como todas 
as suas faces, tem o formato de um quadrado.

Uma das faces da pirâmide a seguir está destacada e tem o formato 
de um triângulo.

Veja o formato das faces destacadas de outras figuras geométricas 
espaciais. 

O quadrado, o triângulo, o círculo e o retângulo são figuras 
geométricas planas.
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Pirâmide. Triângulo.

Orientações 
Chame a atenção dos estudantes 

para as informações do texto e para as 
imagens, que mostram que as faces des-
tacadas do cubo, da pirâmide, do cone 
e do bloco retangular são formadas por 
um quadrado, um triângulo, um círculo 
e um retângulo, respectivamente. 

Providencie embalagens com o for-
mato das figuras geométricas espaciais 
apresentadas, para que os estudantes 
posicionem uma das faces sobre uma 
folha de papel e a contornem com lápis 
colorido. Peça que pintem o interior das 
figuras planas obtidas.

Auxilie quem necessitar de ajuda 
para fazer o contorno das faces de cada 
embalagem. 

Finalizados os desenhos, peça que fa-
lem sobre as figuras geométricas planas 
que obtiveram. Os desenhos podem ser 
exibidos na sala, em um varal.

Atividade complementar
Com os estudantes, monte um gran-

de painel com cartolina ou papel-car-
tão, no qual todos possam carimbar as 
diferentes faces das figuras geométri-
cas espaciais, com várias cores e em di-
versas posições. O painel, com o título 
“Figuras geométricas planas”, pode ser 
colocado em uma das paredes da sala, 
para exposição temporária.
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106 Cento e seis

1  Observe as figuras geométricas planas a seguir, indicadas com 
as letras Q, R e T.

Quais e quantas dessas figuras são necessárias para formar as 
faces de cada modelo abaixo?

Três amigos contaram 
diferentes quantidades de 
quadrados na imagem ao lado: 
Adílson contou 5, Roberto 
contou 6 e Márcio contou 4.• Qual dos três amigos contou 

corretamente? 

Roberto.

Converse com os colegas para explicar sua resposta.

Espera-se que os estudantes concluam que Roberto contou 5 quadrados

pequenos e 1 quadrado grande (formado pelos 4 quadrados que estão juntos

e possuem 1 vértice em comum).

Pirâmide de base quadrada. Cubo. Bloco retangular.

4 T e 1 Q

 

6 Q

 

6 R
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Orientações 
Prepare os estudantes para a ativi-

dade 1 (EF02MA15) conversando sobre 
as formas das faces de cada modelo e 
proponha que imaginem todas as fa-
ces dessas figuras, inclusive as que não 
podem ser vistas, uma vez que as repre-
sentações impõem essa limitação. 

A seção Desafio estimula a refle-
xão sobre as características de um 
quadrado, já que possibilita a identifi-
cação de mais de um tamanho dessa 
figura geométrica: são cinco quadra-
dos de mesmo tamanho e um maior. 
Auxilie os estudantes a identificar o 
quadrado maior, formado por quatro 
quadrados menores.
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2  Ao andarmos pela rua, podemos ver que existem várias placas e 
sinais de trânsito. Leia o significado das placas a seguir. 

a) Escreva T para as placas que têm o formato triangular, Q para 
as placas que têm o formato quadrangular e C para as placas 
que têm o formato circular.

b) Para que servem as placas e os sinais de trânsito?

Espera-se que os estudantes respondam que as placas servem para orientar todas 

as pessoas que transitam nos espaços públicos (pedestres e condutores de 

veículos motorizados e não motorizados).

3  Marque a figura da direita que corresponde à face que está 
sendo desenhada no objeto da esquerda.

Siga em frente. Dê a preferência. Estacionamento 
regulamentado.

Trânsito de 
pedestres.
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Orientações 
A atividade 2 (EF02MA14) visa à 

identificação de figuras geométricas pla-
nas e à compreensão do significado de 
algumas placas de trânsito. Concluída a 
atividade, organize uma roda de con-
versa para que os estudantes troquem 
ideias sobre o significado das placas e 
sua importância para a orientação de 
pedestres e condutores de veículos no 
espaço público. 

Amplie a atividade 3 (EF02MA15) 
perguntando por que escolheram de-
terminada figura em cada item e o que 
observaram ao comparar esses objetos 
entre si. Pergunte também quantas fa-
ces cada um desses objetos tem e qual 
tem uma face circular.

Atividade complementar 
Proponha a construção de um gran-

de painel em que os estudantes devem 
colar imagens de diversos locais nos 
quais placas e sinais de trânsito estão 
presentes. Eles também podem fazer 
desenhos para representar sinais de 
trânsito observados no entorno da es-
cola ou da casa deles e ilustrar o trânsito 
seguro de carros e pessoas. Por exem-
plo: cenas de motoristas respeitando os 
semáforos, carros estacionados em luga-
res permitidos, estudantes atravessando 
a rua em lugares com placas sinalizado-
ras, entre outros.
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4  Os estudantes do 2o ano criaram três jogos com cartões.

Responda.

a) Quantos cartões tem o jogo:

• A? 6 • B? 8 • C? 12

b) Os cartões dos jogos são embaralhados separadamente e 
colocados sobre a mesa com o lado desenhado voltado para 
baixo. Escolhendo um desses cartões, em qual jogo (ou em 
quais jogos):

• é possível sair um triângulo? Por quê? No jogo A e no jogo C,

porque os dois jogos têm cartões com triângulos.

• é impossível sair um triângulo? Por quê? No jogo B, porque não

há nenhum cartão com triângulos.

• com certeza sairá um quadrado? Por quê? No jogo B, porque nele

só há cartões com quadrados.

jogo A jogo B

jogo C
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Orientações 
Inicie a atividade 4 (EF02MA15,  

EF02MA21) conversando com os estu-
dantes sobre as figuras geométricas 
planas de cada cartela. Identifique com 
eles quais são as figuras e quantas há de 
cada tipo. Conduza oralmente os ques-
tionamentos de cada item. Incentive-os 
a analisar com os colegas se as respostas 
dadas estão corretas.

Para responder ao item b, que ex-
plora a ideia de classificar resultados de 
eventos aleatórios, os estudantes devem 
observar a quantidade de figuras repre-
sentadas em cada cartão e analisar as 
possibilidades.
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Para esta atividade você precisará de 8 palitos como os de 
sorvete. Veja os contornos de formas geométricas planas que foram 
construídos com palitos de sorvete.

Cento e nove

5  Descubra o padrão e continue pintando a faixa decorativa.

a) Que formas geométricas planas compõem essa faixa? 

Triângulos e quadrados.

b) Depois de pintar, complete:

 Essa faixa é formada por 20  triângulos e por 18  quadrados.

Sobre sua mesa ou carteira, use os palitos para formar as figuras a 
seguir:

a) quadrado com 8 palitos;

b) triângulo com 5 palitos;

c) retângulo com 8 palitos;

d) retângulo com 7 palitos;

e) triângulo com 6 palitos;

f) quadrado com 6 palitos. 

Houve alguma figura que não foi possível construir? Se sim, circule 
a letra do item correspondente.
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Vd Vd

Vd Vd
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Vd AmAm
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Vm Vm Vm

VmVmVm

Vm Vm Vm

Orientações
Na atividade 5 (EF02MA15), espera-

-se que os estudantes percebam que a 
faixa decorativa é composta de apenas 
duas figuras diferentes: triângulo e qua-
drado. Há ainda outra regularidade a ser 
observada, que diz respeito aos pares de 
triângulos, suas posições e cores. Há pa-
res em que os triângulos aparecem um 
abaixo do outro e pares em que apare-
cem um ao lado do outro. No primeiro 
caso, o triângulo verde é sempre o de 
cima, enquanto, no segundo caso, ele 
está sempre à esquerda. 

Para a atividade da seção Desafio, 
será preciso providenciar palitos de sor-
vete, canudinhos cortados ou palitos 
de fósforo. 

Os itens do material escolhido devem 
ser todos do mesmo tipo e tamanho 
para evitar medidas de comprimento 
diferentes. 

Discuta com os estudantes o motivo 
de o contorno do retângulo não poder 
ser construído com sete palitos e de o 
quadrado não poder ser construído com 
seis palitos. Peça que construam dois 
contornos de retângulo com mais de 
sete palitos e dois contornos de quadra-
do com mais de seis palitos.
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DIFERENTES TELHADOS
Oscar Niemeyer foi um importante 

arquiteto brasileiro. Entre seus projetos 
famosos está a chamada Casa Kubitschek, 
em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O formato do telhado dessa casa 
auxilia na circulação de ar e também na 
captação da água da chuva, que é feita no 
centro, e não nas bordas do telhado.

Veja alguns outros tipos de telhado.
Belo Horizonte. Prefeitura Belo Horizonte. Museu Casa Kubitschek - MCK. Belo Horizonte: 
Fundação Municipal de Cultura, 3 fev. 2021. Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/

fundacao-municipal-de-cultura/museus/casakubitschek. Acesso em 22 abr. 2021.

Casa Kubitschek. 
Belo Horizonte, Minas 
Gerais, 2017.

Construção 
com telhado 
bastante 
inclinado. 
Japão, 2019. 

Telhado 
verde. 
Vitória, 
Espírito 
Santo, 2014.

Resposta pessoal.
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Os telhados mais inclinados são comuns em regiões em que 
há neve. Eles possibilitam que ela escorra com mais facilidade, 
evitando acúmulo, pois o peso da neve pode afundar o telhado.

O telhado verde é formado por plantas colocadas sobre as 
construções. Esse tipo de telhado ajuda a proteger o ambiente 
interno do calor, além de contribuir para a melhoria da 
qualidade do ar.• Que informação chamou mais sua atenção nesse texto? 

• Observe as imagens dos telhados. Com que formas 
geométricas planas eles se parecem? 

• Como são os telhados das construções do lugar onde você 
mora?

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Orientações 
Nesta seção, os estudantes vão ex-

plorar a relação da Geometria com a 
Arquitetura. 

Inicie a exploração desta seção pela 
leitura do texto e observação de cada 
fotografia, destacando os formatos que 
se parecem com figuras geométricas 
planas em cada uma delas.

Destaque o formato do telhado da 
Casa Kubitschek, mostrando as linhas re-
tas e as duas inclinações do telhado para 
facilitar a captação da água da chuva. 

Passe para as questões orais, incenti-
vando a participação de todos.

Atividade complementar 
Faça um passeio pela escola, para 

que os estudantes observem e identi-
fiquem a presença de formatos pare-
cidos com figuras geométricas planas 
nas construções e nos objetos. Nesse 
momento, peça que falem sobre as suas 
observações.
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2. SUBTRAÇÃO

Júlio é bibliotecário. Hoje ele está organizando a sala de 
leitura para receber os estudantes.

• Quantos livros estão no carrinho? 

• Desses livros, 10 são de fábulas e os demais são contos de 
fadas. Quantos são os livros de contos de fadas? 

• Quantos livros Júlio deveria tirar do carrinho para que 
sobrassem apenas 2? 

»» Quantos livros ficarão no 
carrinho depois que Júlio 
levá-los para a mesa? Calcule 
como preferir.

»» Complete.

Total de livros no 
carrinho

Livros que serão 
colocados na mesa

Livros que sobrarão 
no carrinho

18 13 5

Depois 
de organizar a estante, 

vou levar 13 livros do carrinho 
para a mesa.
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18 livros

8 livros são de contos de fadas

16 livros
Estratégia pessoal.
Tinha 18, tirou 13, sobraram 5.

Orientações 
Neste tópico, inicia-se o trabalho com 

a subtração. Serão abordadas as ideias 
de tirar, completar e comparar. A distin-
ção entre esses significados precisa ser 
entendida e sempre trabalhada inten-
cionalmente com os estudantes. Des-
taque, durante as explicações e as ativi-
dades, que a ação de retirar é o inverso 
da ação de acrescentar; que há sempre 
um todo do qual se retira uma parte, e 
a parte que permanece fica menor; que, 
na ação de completar, há um todo que 
inclui as partes consideradas ou há um 
todo que pode ser completado; e que 
na ação de comparar há dois todos, dois 
universos a serem considerados e com-
parados, fazendo-se a correspondência 
um a um para então determinar a dife-
rença entre eles. 

Leia o texto inicial com os estudantes 
e pergunte se sabem qual é a função 
de um bibliotecário e, de acordo com o 
balão de pensamento, o que Júlio pre-
tende fazer depois de organizar os livros 
na estante.

Realize os questionamentos orais e 
as atividades escritas (EF02MA06), que 
exploram os significados de retirar e 
de adicionar. Aproveite para comentar 
que há várias formas de resolver uma 
situação-problema. Observe as soluções 
apresentadas e, caso estejam equivo-
cadas, instrua-os a rever as estratégias 
utilizadas. Se possível, simule a situa-
ção usando livros ou cadernos dos es-
tudantes.

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA05 Construir fatos básicos da adição e subtração e 
utilizá-los no cálculo mental ou escrito.
EF02MA06 Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando 
estratégias pessoais.
EF02MA22 Comparar informações de pesquisas apresentadas por 
meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples 
ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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1  Júlio selecionou 96 livros para as turmas de 2o ano. Desses 
livros, 12 são de lendas. Quantos desses livros não são de 
lendas?
Veja como podemos calcular 96 - 12.

• Usando o Material Dourado:

• Com o algoritmo usual:
Colocamos unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de  
dezena. Depois, subtraímos unidade de unidade e dezena 
de dezena.

2  Efetue estas subtrações.

• 6 unidades menos 2 unidades 
é igual a 4 unidades

• 9 dezenas menos 1 dezena é 
igual a 8 dezenas

Portanto, 96 - 12 = 84.

Para indicar a subtração usamos o sinal - (menos).

4 6
- 1 4

3 2

5 8
- 3 5

2 3

9 7
- 5 6

4 1

3 8
- 2 7

1 1

D U

9 6

- 1 2

8 4

minuendo

subtraendo

diferença
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96 - 12 (de 96 eliminamos 12) sobraram 84

Orientações 
Leia a situação-problema apre-

sentada na atividade 1 (EF02MA05,  
EF02MA06) com os estudantes e escla-
reça que as peças do Material Dourado 
com o corte transversal representam as 
que foram retiradas do conjunto: das 
nove barras que representam a dezena, 
uma foi retirada, e dos seis cubinhos 
que representam a unidade, dois foram 
retirados. O resultado dessa ação de re-
tirar está representado do lado direito: 
restaram oito barras da dezena e quatro 
cubinhos da unidade, que representam 
84 unidades no total. 

Leia também a resolução com o algo-
ritmo e explique na lousa que o quadro 
de ordens ajuda a identificar a posição 
ocupada pelas dezenas e pelas unidades 
e a observar que a unidade foi subtraída 
da unidade e a dezena foi subtraída da 
dezena. Verifique o conhecimento pré-
vio dos estudantes sobre a decomposi-
ção dos números. Se julgar necessário, 
proponha que continuem utilizando o 
Material Dourado para acompanhar o 
procedimento de cálculo. 

Propomos a atividade 2 (EF02MA05) 
para que os estudantes possam efetuar 
um pouco mais os cálculos com o algo-
ritmo usual.
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Foram emprestados 31  livros infantis.

4  Mariana fez pãezinhos para vender. Ela já vendeu 23 e ainda 
tem 38. Quantos pãezinhos Mariana fez?

Leonardo ganhou 12  figurinhas na segunda partida.

3  Na semana passada, havia 47 livros infantis na biblioteca. Hoje 
há 16. Quantos livros foram emprestados?

Mariana fez 61  pãezinhos.

5  Leonardo entrou em um jogo com 15 figurinhas. Na primeira 
partida, perdeu 4 figurinhas; na segunda, ganhou algumas. 
Quando terminou a brincadeira, estava com 23 figurinhas. 
Quantas figurinhas ele ganhou na segunda partida?

47 – ? = 16
47 – 16 = 31

? - 23 = 38
38 + 23 = 61

15 - 4 = 11
11 + ? = 23
23 - 11 = 12

Orientações
Prepare-os para a resolução da situa-

ção-problema apresentada na ativida-
de 3 (EF02MA05, EF02MA06); convide 
um estudante para ler o enunciado para 
a turma. Se julgar necessário, permita 
que eles resolvam a atividade em du-
plas. Caso surjam resoluções diferentes, 
peça que as compartilhem. A utilização 
do Material Dourado pode contribuir 
para a resolução das situações-proble-
ma apresentadas.

Encaminhe a atividade 4 (EF02MA05, 
EF02MA06) da mesma maneira que foi 
encaminhada a atividade anterior.

Para a atividade 5 (EF02MA05,  
EF02MA06), se julgar necessário, resolva 
na lousa a primeira operação. 

Relembre o modo de fazer, da direita 
para a esquerda. Depois, deixe que os 
estudantes façam sozinhos enquanto 
você circula pela sala de aula, atenden-
do a quem necessitar de apoio. 

Peça que elaborem situações-pro-
blema que podem ser resolvidas com 
cada uma das subtrações. Sugira, por 
exemplo, um problema envolvendo a 
subtração 46 - 14: Gisele arrecadou 46 
sacos de ração para a ONG Quatro Patas, 
que abriga animais domésticos abando-
nados. Desses sacos, 14 eram de ração 
para gatos e o restante, para cachorros. 
Quantos sacos de ração para cachorros 
Gisele arrecadou? 32

Atividade complementar
Como desafio, proponha que, em du-

plas, os estudantes completem os es-
quemas a seguir com os números que 
faltam.

5 6

- ( ) ( )

4 2

( ) ( )

- 3 4

4 4

Respostas: 14 e 78.
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6  Marcelo e Andrea precisam calcular 18 - 6. Cada um fez 
o cálculo de um jeito diferente. 

• Agora, calcule 25 – 6 como preferir.

Para saber 
quanto falta de 6 para 

chegar a 18, eu faço assim!

Eu represento 
cada unidade por meio 

de uma bolinha e a seguir 
risco 6.

A partir do 6, para se 
chegar a 18 faltam 4 + 8. 

Portanto,  
18 - 6 = 4 + 8 = 12.

Tirando 6 unidades de 
18 unidades, sobram 
12 unidades.

Portanto, 18 - 6 = 12.

7  Elabore um problema que envolva subtração com dois 
dos números abaixo.

12   14   27   39

Agora, troque com um colega para que um resolva o problema 
elaborado pelo outro.

Resposta pessoal.
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25 - 6 = 4 + 10 + 5 = 19
Portanto, 25 - 6 = 19.

Sugestão:

20 256 10

4 10 5

Orientações 
Na atividade 6 (EF02MA06), os estu-

dantes têm a oportunidade de analisar 
diferentes procedimentos de cálculo e 
depois podem utilizá-los ou criar os pró-
prios procedimentos. 

Leia com a turma as falas do meni-
no e da menina e o raciocínio ilustra-
do na reta numérica e no desenho das 
bolinhas. 

Proponha, em seguida, outras subtra-
ções e peça que eles registrem na lousa 
as estratégias de cálculo preferidas. 

Organize-os em duplas para que fa-
çam a atividade 7 (EF02MA06). Peça 
àqueles que desejarem que leiam os 
problemas para a turma assim que ter-
minarem de resolvê-los. Juntos, avaliem 
se o enunciado está claro e se foram 
utilizados dois dos números propostos 
na atividade. Depois, peça a um deles 
que resolva o problema elaborado pelo 
colega de dupla.

Atividade complementar
Caso alguns estudantes tenham de-

monstrado dificuldades para elaborar 
o problema solicitado na atividade 7, 
proponha parte do enunciado, de ma-
neira que falte apenas a pergunta para 
finalizá-lo. Você pode, por exemplo, 
iniciar uma história que contenha um 
problema e pedir-lhes que elaborem 
a pergunta. 

Sugestão de enunciado: Joaquim ti-
nha 27 tampinhas em sua coleção. En-
tão, ele deu 12 a seu irmão. Uma per-
gunta decorrente poderia ser: Com 
quantas tampinhas Joaquim ficou? 15
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8  Filatelista é o nome de quem coleciona selos, e não são só os 
adultos que fazem isso. Renato é um menino que coleciona selos 
com figuras de animais. Veja alguns exemplares da sua coleção.

Selos da série Aves 
Brasileiras, 2017.

a) Renato tem 37 selos de 
aves e 12 selos de répteis. 
Quantos selos de aves ele 
tem a mais do que selos 
de répteis?

25 selos de aves
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b) Quantos selos de répteis 
Renato deve juntar à sua 
coleção para ficar com a 
mesma quantidade de 
selos de aves?

25 selos de répteis

c) Renato comprou 34 selos 
de anfíbios e alguns de 
peixes, em um total de 56 
selos. Quantos selos de 
peixes ele comprou?

22 selos de peixes

37 - 12 = 25 

12 + ? = 37
37 - 12 = 25

56 - 34 = 22

Orientações 
Mantenha os estudantes em du-

plas para a realização da atividade 8  
(EF02MA05, EF02MA06). Aproveite para 
falar sobre a emissão de selos e sobre 
filatelismo, que é a prática de colecio-
ná-los. As questões dos itens a, b e c 
trabalham o significado de comparar, 
completar e retirar da subtração. Con-
verse com eles sobre quais estratégias 
devem utilizar para encontrar a solução 
de cada item. Estimule-os a representar 
os cálculos na lousa com desenhos ou 
usando material concreto.
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9  Muitos animais silvestres, isto é, aqueles que vivem livres na 
natureza, são capturados para serem vendidos ilegalmente.

[...]
O Ipaam (Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas) resgatou 265 

animais, entre os quais 56 quelônios, 32 jiboias, 39 macacos, 19 iguanas e 
15 papagaios. Capivaras, jacarés e gambás também estão entre as espécies 
resgatadas pelo órgão estadual [...].

Portal da Amazônia – Manaus/AM – Mais de 700 animais silvestres são resgatados em 2013 em Manaus, AM. 
Renctas, Brasília, DF: Renctas, 25 jan. 2014. Disponível em: https://www.renctas.org.br/portal-da-amazonia 

-manausam-mais-de-700-animais-silvestres-sao-resgatados-em-2013-em-manaus-am/. Acesso em: 11 mar. 2021.

Jabuti-tinga, um exemplo de quelônio.
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a) Quantas jiboias foram resgatadas? 32 jiboias

b) Quantos quelônios foram resgatados a mais que jiboias?

Foram resgatados 24 quelônios a mais que jiboias.

c) Quantos papagaios foram resgatados a menos que quelônios?

Foram resgatados 41 papagaios a menos que quelônios.

b) 56 - 32 = 24
c) 56 - 15 = 41

Orientações 
A atividade 9 (EF02MA05, EF02MA06) 

trabalha o significado de comparar e 
separar da subtração por meio de uma 
situação real, relacionada ao tráfico de 
animais silvestres. Informe que outras 
espécies animais continuam, na atuali-
dade, a sofrer a ação de traficantes, que 
colocam em risco a sobrevivência de 
muitas espécies.

Atividade complementar 
Aproveite para explorar o tema para 

orientar uma pesquisa dos estudantes, 
na internet ou em outras fontes, sobre 
o resgate de animais silvestres na atua-
lidade. O resultado da pesquisa poderá 
gerar uma tabela e/ou um gráfico de 
barras ou pictórico.
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10  O gráfico a seguir mostra a quantidade de livros 
vendidos em uma livraria durante um mês. Veja na 
legenda que cada figura do gráfico representa uma quantidade.

a) De acordo com a legenda, que quantidade de livros 

representa uma figura inteira? E meia figura? 10 livros; 5 livros

b) Qual é o tema do livro mais vendido? Esportes.

c) Quantos livros sobre aves do Brasil foram vendidos a mais do 

que livros sobre cidades brasileiras? 20

d) Quantos livros sobre esportes foram vendidos ao todo? 60

e) Quantos livros sobre meio ambiente teriam de ser vendidos a 
mais para alcançar o número de vendas dos livros sobre esportes?

30 livros

f) Que pergunta você pode fazer para obter como 
resposta a quantidade 25? 

Resposta pessoal. Sugestão: Quantos livros sobre cidades brasileiras foram vendidos? 

g) Formule uma pergunta com os dados do gráfico e dê 
para um colega responder. 

Resposta pessoal.

Quantidade

Fonte: Gerente da livraria.

Tema

meio ambiente

esportes

cidades brasileiras

aves do Brasil

Livros vendidos

Legenda
 Vale 10 livros.

 Vale 5 livros.
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Orientações 
Chame a atenção dos estudantes 

para as informações contidas no pic-
tograma da atividade 10 (EF02MA22). 
Ele mostra a quantidade de livros ven-
didos por uma livraria no período de um 
mês, conforme o tema. Peça que eles 
leiam quais são os temas dos livros e a 
quantidade de livros vendidos. Chame a 
atenção para as ilustrações, perguntan-
do se todas estão inteiras. Em seguida, 
comente a leitura da legenda, ela infor-
ma que cada figurinha inteira equivale a 
dez livros e cada figurinha pela metade 
equivale a cinco livros. 

Concluída a análise do gráfico, peça 
que eles façam a atividade. Depois, cor-
rija com a participação dos estudantes, 
de forma a dar oportunidade para tro-
cas de ideias sobre as interpretações e 
os cálculos.
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3. LITRO E MILILITRO

Sílvia e Júlio são garçons. Eles estão medindo a quantidade 
de suco que há em cada jarra antes de começar a servir. 

• Como Sílvia e Júlio estão medindo a quantidade de 
suco das jarras? 

• Todas as jarras têm a mesma quantidade de suco? 

• Os copos usados por Sílvia e Júlio são do mesmo 
tamanho? 

• O que você pode dizer sobre a quantidade de suco que 
cabe em cada copo? 
Os copos que Sílvia e Júlio estão utilizando não têm o 

mesmo espaço disponível para armazenamento do suco, ou 
seja, não têm a mesma capacidade.

Eu 
usei 8 copos para 
esvaziar esta jarra.

Capacidade é o espaço disponível para armazenar algo. Para indicar 
a capacidade, foi criada uma unidade de base de medida de capacidade 
chamada litro (L). Quando a capacidade de medida é muito menor, 
usamos o mililitro (mL).

Lu
is

 S
a

ns
on

e

Poxa! Eu 
usei 4 copos 

para esvaziar esta 
jarra.

Chame a atenção dos estudantes para as 
jarras mostrando que, provavelmente, todas 
têm a mesma quantidade de suco.

Não. Os copos que Júlio está usando são maiores que os copos que Sílvia está usando.

Estão colocando o suco das jarras em copos. 

Espera-se que os estudantes digam que nos copos 
menores cabe menos suco, por isso o número 

de copos usados para a mesma 
quantidade total de suco é maior.

Orientações 
No estudo das medidas de capacida-

de, é interessante que os estudantes pos-
sam fazer medições utilizando recipientes 
como copos, jarras ou xícaras, para que 
percebam que os resultados são expres-
sos de maneiras diferentes, de acordo 
com a unidade de medida utilizada. 

Explore com eles os detalhes da 
imagem inicial e peça que observem 
o que está sobre as mesas, os recipien-
tes que cada garçom está segurando, 
o tamanho (a capacidade) de todos os 
recipientes apresentados, especialmen-
te dos copos, e a fala de cada garçom.

Converse com eles também sobre os 
itens voltados à oralidade, verifique se 
conseguem respondê-los após a obser-
vação das imagens. 

Avalie a possibilidade de fazer na prá-
tica alguns experimentos utilizando re-
cipientes ou uma jarra com 1 litro de 
algum líquido colorido e copos descar-
táveis de dois tamanhos diferentes. Ou-
tra possibilidade é providenciar alguns 
copos descartáveis com tamanhos dis-
tintos e pedir que os encham de água 
para que verifiquem, assim, que têm 
capacidades diferentes. 

Para finalizar, leia com os estudantes o 
texto do boxe, que sintetiza o conteúdo.

Atividade complementar 
Providencie, ou peça aos estudantes 

que tragam, embalagens vazias que te-
nham no rótulo a indicação de capaci-
dade em mililitro ou litro. Instrua-os para 
que observem quais capacidades apare-
cem impressas nas embalagens e peça 
que as separem em dois grupos: um de 
embalagens com capacidade de 1 litro 
e outro de embalagens com capacidade 
menor do que 1 litro (mililitro).

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA17 Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando 
estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou 
padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma).

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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1  Observe os objetos a seguir. 

a) Faça uma estimativa: Usando colheres para encher 
com água uma xícara, serão necessárias mais colheres 

de chá ou mais colheres de café? Mais colheres de café.

2  A capacidade de uma colher de chá é de 5 mL e a capacidade 
de uma xícara de café é de 50 mL. Quantas colheres de chá de 
determinado líquido são necessárias para encher uma xícara de 
café? Calcule como preferir e, depois, compartilhe seu raciocínio 
com os colegas.

Xícara. Colher de chá. Colher de café.

O mililitro (mL) é usado para medir capacidades menores que o litro. 
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São necessárias 10  colheres de chá.

Estratégia pessoal.

Orientações 
A atividade 1 (EF02MA17) explora 

medidas de capacidade não conven-
cionais e inicia por meio de estimativa 
e comparação. Ouça a opinião de todos 
e, se possível, procure fazer a experiên-
cia na frente dos estudantes, que, assim, 
poderão comprovar o resultado de suas 
estimativas.

Siga com a atividade 2 (EF02MA17), 
agora com a informação da capacidade 
da xícara e da colher de chá. Dê um tem-
po para que encontrem maneiras de solu-
cionar a situação-problema e acompanhe 
as estratégias utilizadas.
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Balde: 4 L. Bacia: 2 L. Jarra: 1 L. Copo: menos de 1 L.

3  Além de suco, o que mais pode ser medido em litros ou 
em mililitros? 
Faça uma pesquisa na internet, em revistas, jornais e folhetos de 
supermercado, por exemplo, e escreva abaixo suas descobertas.

Em litro (L) Em mililitro (mL)

a) Contorne o recipiente que tem a maior capacidade.

b) Quantas bacias cheias de água são necessárias para encher  

1 balde? 2 bacias cheias

c) Quantas jarras cheias de água são necessárias para encher  

1 balde? 4 jarras cheias

d) Quantas bacias cheias de água são necessárias para encher 

um recipiente de 10 litros de capacidade? 5 bacias

e) Quais desses recipientes podemos encher para obter 

exatamente 5 litros? Um balde e uma jarra ou duas bacias e uma jarra.

4  Veja os recipientes.
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Resposta pessoal.

Orientações 
Concluída a pesquisa da atividade 3 

(EF02MA17), peça a cada estudante que 
exponha os resultados obtidos. 

Identif ique, na atividade  4  
(EF02MA17), os recipientes e a capaci-
dade de cada um. Peça aos estudan-
tes que comparem as capacidades de 
todos e indiquem qual tem a maior e 
qual tem a menor capacidade. Leia as 
perguntas de cada item e instrua-os a 
resolver uma por vez.
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5  Renata repartiu igualmente todo o conteúdo de uma caixa 
de suco em 4 copos. Desenhe quantos copos iguais a esses 
ela deve usar para repartir igualmente todo o conteúdo de 
duas caixas.

6  Sérgio é pintor de paredes e tem uma lata com 3 litros de tinta. 
Ele quer repartir essa tinta em latas com 1 litro de capacidade 
cada uma. De quantas latas de 1 litro ele vai precisar? Calcule 
como preferir.

Sérgio vai precisar de 3  latas de 1 litro.
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O estudante deve desenhar 8 copos.

Estratégia pessoal.

Orientações 
A atividade 5 (EF02MA17) será re-

solvida por meio de desenhos. Verifi-
que se todos entenderam o problema 
e explique-lhes que repartir em partes 
iguais é o mesmo que dividir em par-
tes iguais. 

Instrua-os a fazer a atividade 6  
(EF02MA17) individualmente, para pra-
ticarem a autonomia.
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1  Observe o desenho que Paula fez, usando apenas figuras 
geométricas planas. Quantos retângulos ela usou para 
compor o desenho?

a)  9

b)  4

c) X  6

d)  2

2  Edgar precisa de 19 garrafas de vidro descartáveis, para 
transformar em vasos para flores. Já conseguiu juntar 
11 garrafas. Quantas garrafas ele ainda precisa?

a)  30 b)  19 c) X  8 d)  7

3  Solange e Carla montam pulseiras para vender. Solange já 
montou algumas e Carla montou 36 pulseiras. As duas juntas 
têm 98 pulseiras montadas. Quantas pulseiras Solange já 
montou?

a)  134 b)  124 c)  63 d) X  62

4  Cecília fez suco de abacaxi. Encheu 6 copos pequenos com 
1 litro de suco. Para encher 12 desses copos, ela precisará de:

a) X   2 litros.

b)   3 litros.

c)   4 litros.

d)   5 litros.
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Orientações 
Essa seção apresenta atividades rela-

cionadas aos conteúdos da unidade. Dê 
preferência para que sejam feitas indivi-
dualmente, com sua mediação quando 
necessário. Você pode aproveitar esse 
momento para verificar a aprendiza-
gem dos estudantes e sanar eventuais 
dúvidas.

Na atividade 1 (EF02MA15), o estu-
dante deve identificar, entre as figuras 
geométricas planas que compõem a 
imagem, apenas os retângulos e quan-
tificá-los.

Na atividade 2 (EF02MA06), explora-
-se o significado de acrescentar da adi-
ção, o que pode ser calculado por meio 
de estratégias pessoais.

Observe as estratégias utilizadas 
pelos estudantes na atividade 3  
(EF02MA06), que deve ser resolvida 
por meio de uma subtração, retiran-
do-se 36 pulseiras do total (98) a ser 
montado.

Na atividade 4 (EF02MA17), verifique 
se eles percebem que, para encher os 
12 copos, será necessário o dobro da 
quantidade de suco.
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Balde: 4 L. Bacia: 2 L. Jarra: 1 L. Copo: menos de 1 L.

a)  1 b) X  2 c)  3 d)  4

6  Marcos viu uma placa no ônibus. A placa indica que, no 
ônibus, podem viajar 46 pessoas sentadas e 23 pessoas de pé.
Observe abaixo a ilustração da placa.

Qual é a diferença entre o número de passageiros que podem 
viajar em pé e sentados?

a)  15 passageiros

b)  18 passageiros

c) X  23 passageiros

d)  21 passageiros

7  Ao organizar o estoque da loja de calçados, Renato colocou 
46 caixas de sapatos em uma prateleira e 32 caixas em outra. 
Quantas caixas de sapatos Renato organizou ao todo nessas 
duas prateleiras?

a)  14

b)  46

c)  67

d) X  78

5  Observe os recipientes e a capacidade de cada um.
Uma bacia cheia de água enche quantas jarras? 

46 23
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Orientações 
Na atividade 5 (EF02MA17), oriente-

-os para que, inicialmente, observem a 
capacidade de todos os recipientes, 
em especial a bacia (2 litros) e a jarra 
(1 litro). Eles devem concluir que são 
necessárias duas jarras cheias de água 
para encher a bacia.

A atividade 6 (EF02MA06) pode ser 
resolvida por meio da subtração, en-
contrando a diferença entre o número 
de pessoas que podem transitar em pé 
e o das que podem transitar sentadas.

Na atividade 7 (EF02MA06), os es-
tudantes devem utilizar a adição com 
o significado de juntar, o que pode ser 
feito com estratégias pessoais.
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Conclusão da Unidade 5
Apresentamos a seguir uma rubrica para monitoramento da aprendizagem dos conteúdos trabalhados na 

unidade, contribuindo para que você observe e registre a trajetória de cada estudante, verificando a progressão 
individual. Você pode ampliar essa rubrica de acordo com as características de sua turma e do que pretende observar, 
por exemplo, autonomia, participação nas atividades propostas etc.

UNIDADE 5

NOME DO ESTUDANTE:  TURMA: 

Monitoramento da aprendizagem Sim Parcialmente Ainda não
Reconhece, nomeia e compara figuras geométricas planas por meio de 
características comuns.

Resolve e elabora problemas de subtração sem reagrupamento.

Reconhece, compara e resolve problemas envolvendo medidas de 
capacidade: litro e mililitro.

Lê e interpreta dados apresentados em gráficos pictóricos.

Classifica resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco 
prováveis”, “muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.

Observações
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Unidade 6 - Comidas típicas
Sugestão de roteiros 
de aulas estruturadas
1. Explorando medidas de massa
Objetos de conhecimento 

• Estimar, medir e comparar medidas de massa. 

Habilidades
EF02MA17 Estimar, medir e comparar capacidade 

e massa utilizando estratégias pessoais e unidades de 
medida não padronizadas e padronizadas (litro, mililitro, 
grama e miligrama).

Componentes essenciais para 
alfabetização da PNA

• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.

Recursos para a realização da atividade  
• Uma balança de dois pratos ou uma balança digital.
• Embalagens contendo produtos com indicação 

das respectivas massas indicadas em gramas e em 
quilogramas.

• Embalagens vazias de produtos em que a massa 
é indicada em miligrama.

Desenvolvimento
Com os estudantes organizados em duplas e tendo 

o objetivo de resgatar os conhecimentos prévios deles 
acerca das medidas de massa, especificamente quilograma 
e grama, apresente a situação-problema a seguir.

Regina quer fazer um bolo de aniversário e precisa 
de 1 kg de farinha de trigo. Encontrou apenas pacotes 
contendo 500 g cada.

Peça aos integrantes das duplas que conversem 
entre si e, em seguida, expliquem suas hipóteses de 
solução. Observe as diferentes estratégias apresentadas 
e anote -as na lousa, conforme as duplas forem falando. 
Observe se os estudantes têm ideia de quantos pacotes 
de 500 gramas de farinha de trigo são necessários para 
completar 1 quilograma, que Regina precisa para fazer 
o bolo.

Pergunte, em seguida, como é possível medir 
a massa de produtos como farinha de trigo e outros 
alimentos, a massa das pessoas, dos animais, entre 
outros. É possível que muitos estudantes citem a balança 
e usem o quilograma como unidade de medida.

Apresente-lhes uma balança de dois pratos ou digital. 
Pergunte se conhecem esse tipo de balança, se conhecem 
outros tipos de balança e se já presenciaram seu uso.

Se houver possibilidade, apresente pelo menos dois 
tipos diferentes de balanças, uma analógica e outra digital.

Separe dois ou mais produtos de massas 
equivalentes a 500 g e outro com massa equivalente a 
1 quilograma. Proponha que façam experimentações de 
pesagem para descobrir quantos pacotes de farinha de 
500 g equivalem a um pacote de 1 kg. Dessa forma, eles 
podem validar as hipóteses apresentadas anteriormente. 

Em seguida, proponha um exercício de estimativa 
de massas de alguns objetos, que podem ser coletados 
da própria sala de aula. Exponha os objetos sobre sua 
mesa, chame os estudantes para segurar os objetos e 
estimar a massa de cada um, anotando o resultado da 
medição na lousa.

Após todos apresentarem suas estimativas, use uma 
balança para medir a massa de cada objeto e peça a um 
estudante que circule na lousa as estimativas que mais se 
aproximaram da medida obtida.

Se julgar oportuno, apresente algumas embalagens 
(separe-as com antecedência) e mostre que alguns 
produtos são medidos em gramas. Se possível, traga 
também embalagens vazias de remédios, por exemplo, 
em que as medidas são indicadas em miligrama.

Estabeleça a relação entre o grama e o quilograma. 
Proponha uma investigação sobre essa relação. É 
interessante os estudantes descobrirem, empiricamente, 
que 1 quilograma corresponde a 1 000 gramas. Se a escola 
dispuser de uma balança de pratos, essa experiência pode 
ser feita usando pacotes de café, por exemplo. Em um 
dos pratos da balança coloca-se 2 pacotes de 500 g e, no 
outro, 1 pacote de 1 kg. Dessa forma, eles podem concluir 
que 1 kg = 500 g + 500 g = 1 000 g.

2. Fazendo cálculos
Objetos de conhecimento 

• Construção de fatos fundamentais da subtração.
• Problemas envolvendo subtração com reagrupamento.
• Problemas envolvendo subtração com 

reagrupamento e uso de material manipulável.
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Habilidades
EF02MA05 Construir os fatos básicos da adição e da 

subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.
EF02MA06 Resolver e elaborar problemas de adição 

e subtração envolvendo números de até três ordens com 
os significados de juntar, acrescentar, retirar, utilizando 
estratégias pessoais.

Componentes essenciais para 
alfabetização da PNA

• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.

Recursos para a realização 
da atividade  

• Caderno e lápis.
• Material Dourado.

Desenvolvimento
Para esta aula, organize os estudantes em grupos 

e retome o uso do Material Dourado e o valor de suas 
peças. Permita que explorem o material livremente e 
conversem sobre ele. Pergunte:

• Como podemos representar o número 67 com 
este material? Peça a um estudante que mostre a 
representação desse número. 
Convide outros estudantes para representar números 

de duas ordens com uso desse material.
Apresente a situação-problema a seguir.
Paula tem 52 cards em sua coleção e quer doar 

21 deles para alguns amigos. Ela quer saber com quantos 
cards vai ficar.

Peça aos grupos que conversem sobre as possíveis 
estratégias de cálculo para a resolução. É possível que 
apresentem resoluções por meio de estratégias pessoais 
e do algoritmo usual. 

Reproduza na lousa as estratégias utilizadas e 
discuta com a turma as possíveis soluções. 

D U

5 2

- 2 1

3 1

Pergunte:
• Que operação está sendo realizada?
• O que significa o sinal entre os números?
• Quando há esse sinal na operação, o que devemos 

fazer? Retome os conhecimentos de como armar a 
operação colocando unidade embaixo de unidade 

e dezena embaixo de dezena e inicie o cálculo pela 
ordem das unidades.

• Como o Material Dourado pode ajudar a resolver 
esta operação?
Apresente, em seguida, outra situação-problema.
Se Paula tivesse dado a uma amiga 24 dos seus 

52 cards, com quantos cards teria ficado? 
Discuta com os estudantes:

• Quais são as possíveis resoluções?
• Como subtrair 4 unidades de 2 unidades?
• O que é possível ser feito?
• De que forma o Material Dourado pode contribuir 

para ajudar na resolução?
Permita aos estudantes que manuseiem o material 

e tentem encontrar soluções. Dê um tempo para que 
conversem a respeito. No decorrer da atividade, observe 
se estão utilizando o Material Dourado, verifique as 
hipóteses e esclareça as dúvidas quando necessário.

D U

5 2

- 2 4

2 8

Peça aos grupos que representem o minuendo e o 
subtraendo com as barras e placas do Material Dourado. 
Pergunte:

• É possível subtrair 4 unidades de 2 unidades?
Leve-os a perceber a necessidade de trocar 1 barra 

por 10 cubinhos; dessa forma, eles podem subtrair 4 
unidades de 12 unidades, restando 8 unidades.

Sobraram 4 dezenas. Assim, subtraímos 2 dezenas 
de 4 dezenas. 

Eles devem concluir que sobraram 28 cards na 
coleção de Paula.

52

24

Apresente outras situações-problema envolvendo 
subtração com algarismos de duas ordens para que sejam 
resolvidas com o apoio do Material Dourado.

Chame a atenção dos 
estudantes para a resolução por 
meio do algoritmo usual.

Apresente na lousa a 
operação montada.
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3. Pesquisando e descobrindo
Objetos de conhecimento 

• Leitura de gráfico de colunas simples.
• Coleta e organização de informações.
• Registros pessoais para comunicação de informações 

coletadas.

Habilidades
EF02MA22 Comparar informações de pesquisas 

representadas por meio de tabelas de dupla entrada e em 
gráficos de colunas simples ou barras, para compreender 
aspectos da realidade próxima.

EF02MA23 Pesquisar em universo de até 30 elementos, 
escolher até 3 variáveis categóricas de seu interesse, 
organizar os dados coletados em listas, tabelas e gráficos 
de colunas simples.

Componentes essenciais para 
alfabetização da PNA

• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção escrita.

Recursos para a realização da 
atividade

• Prancheta e folha de papel avulsa ou caderno.
• Folhas de cartolina.

Desenvolvimento
Neste roteiro, os estudantes farão uma pesquisa, 

relembre com eles as etapas necessárias. 

Em uma roda de conversa, diga que eles farão uma 
pesquisa com seus familiares. Peça que escolham duas 
perguntas que queiram fazer a eles em relação à atividade 
que mais gostam de praticar, por exemplo: jogar futebol, 
nadar, correr, andar de bicicleta, entre outras. Registre no 
quadro as várias perguntas que eles sugerirem. Eleja duas 
ou três opções dentre as apresentadas para que sejam 
feitas aos entrevistados.

Oriente-os na escolha de uma pessoa da família 
para ser entrevistada. Eles devem fazer anotações das 
respostas obtidas no decorrer da entrevista. Informe que 
essas anotações podem ser palavras ou desenhos.

Marque uma data para a apresentação da 
pesquisa e represente, naquela data, uma tabela no 
quadro, de acordo com o modelo a seguir.

Atividades preferidas pelos entrevistados

Atividades Número de pessoas

Fonte: Estudantes do 2º ano.

Peça aos estudantes que falem o resultado da 
pesquisa enquanto você vai anotando os dados na tabela.

Com a tabela preenchida, proponha a análise das 
informações.

• Qual é o título da tabela? 
• O que acham da escolha desse título?
• Quais informações estão registradas na tabela?
• Que atividade foi a preferida entre os entrevistados?
• No total, quantas pessoas participaram da pesquisa?

Organize, com a participação dos estudantes, um 
gráfico de coluna em forma de cartaz com as informações 
da tabela. Ele deve conter um título relacionado às 
opções escolhidas para a pesquisa. No eixo horizontal, 
devem constar as opções e no eixo vertical, números 
representando as quantidades.

Pergunte como foi a experiência de fazer uma 
entrevista. Deixe que comentem como se sentiram e se 
gostariam de fazer novamente esse tipo de atividade e o 
que mais gostariam de perguntar.

Observar o relato dos estudantes sobre sua 
experiência no decorrer da entrevista e a participação 
na análise dos dados é uma importante estratégia para 
verificação da aprendizagem.
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Cento e vinte e quatro

Comidas típicas são os 
alimentos preparados de acordo 
com as receitas e os ingredientes 
de uma determinada região. 
Como o Brasil é formado por 
povos de diversas origens e 
tradições, sua culinária também 
é bastante diversificada. Os 
pratos típicos de cada região 
são muito saborosos, como 
o pão de queijo mineiro, o 
acarajé baiano, a caldeirada de 
peixe amazonense, o churrasco 
gaúcho e muitos outros.

COMIDAS 
TÍPICAS

Conteúdos 
• Resolução e elaboração de proble-

mas de adição com reagrupamen-
to com os significados de juntar e 
acrescentar.

• Resolução e elaboração de problemas 
de subtração com desagrupamento 
com os significados de separar, retirar, 
comparar e completar.

• Classificação de resultados de even-
tos cotidianos aleatórios como pouco 
prováveis, muito prováveis, possíveis 
ou impossíveis.

• Leitura, interpretação e representação 
de dados em tabelas simples e gráfi-
cos de barras.

• Estimativa e comparação de medidas 
de massa (quilograma, grama).

BNCC em foco
As competências e habilidades da 
BNCC desenvolvidas nesta unidade 
estão relacionadas a seguir.
Competências gerais 1, 2, 4, 5, 7 e 10
Competências específicas 2 e 3
Habilidades EF02MA01, EF02MA02, 
EF02MA03, EF02MA04, EF02MA05, 
EF02MA06, EF02MA13, EF02MA17, 
EF02MA21 e EF02MA22

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.

Recursos para esta unidade
• Material Dourado para manuseio e contagem.
• Objetos de diferentes tamanhos e pesos e balança para a ativi-

dade da página 127.
• Impressos, revistas, jornais e folhetos de supermercado para a 

pesquisa de produtos medidos em gramas solicitada na ativi-
dade 5 da página 129.

• Calculadora para a atividade da página 144.
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1. O que você observa na cena? 

2. Você conhece alguma comida típica da região onde 
mora?

3. Por que a receita é importante para a preparação de 
um prato típico?

4. Quais são as medidas indicadas na maioria das 
receitas? 

5. Em muitas receitas há informações sobre quantas 
porções ela rende ou serve. O que significa isso?

Orientações
A escolha da culinária regional como 

tema inicial desta unidade visa destacar, 
valorizar e respeitar as especificidades 
culturais de diferentes grupos e etnias 
brasileiros. Os alimentos regionais repre-
sentam aspectos relevantes da cultura 
de uma região.

Inicie pedindo aos estudantes que 
observem a imagem de abertura e 
apontem aquilo que mais lhes chama a 
atenção, fazendo questionamentos so-
bre os elementos da cena, por exemplo:
• O que as pessoas nas barracas de co-

mida estão fazendo? 
• Vocês conhecem essas comidas? 
• Vocês já experimentaram comidas 

típicas de outras regiões do Brasil? 
• Como vocês imaginam que são ven-

didas as comidas nessas feiras: por 
unidade (porção) ou por quilo?
Aproveite para perguntar quais tipos 

de produto costumam ser vendidos por 
unidade e quais costumam ser vendi-
dos por quilo.

Roda de conversa
Encaminhe as atividades orais incen-

tivando a participação de todos os es-
tudantes.

 ½ Respostas

1. Espera-se que os estudantes percebam 
que a imagem mostra um evento com 
comidas de diferentes lugares.

2. Resposta pessoal. Espera-se que os estu-
dantes se lembrem de alguma comida 
ou de ingredientes típicos da região em 
que moram.

3. Resposta pessoal. Espera-se que os es-
tudantes digam que a receita explica 
quais são os ingredientes, as quanti-
dades corretas e o modo de fazer para 
que se tenha um bom resultado.

4. Resposta pessoal. Espera-se que os 
estudantes digam que para alguns 
ingredientes há medidas-padrão, co-
mo litro, grama ou quilograma, e para 
outros há medidas não padronizadas, 
como colher, xícara ou copo.

5. Espera-se que os estudantes respon-
dam que essa informação indica quan-
tas pessoas poderão se alimentar com 
a quantidade proporcionada por aque-
la receita.
Para ampliar a conversa, também é 

possível abordar os temas contemporâ-
neos. Nesta cena, os temas em destaque 
são “Educação alimentar e nutricional” e 
“Diversidade cultural”.

Para saber mais 
O Brasil é um país de dimensões continentais, constituído por re-
giões e estados famosos por sua rica variedade em recursos naturais. 
A história brasileira, desde o início da colonização, traz em sua me-
mória relatos da cultura alimentar: sua cor, seu aroma e seu sabor. 

A singular culinária do país incorpora a cultura original de popu-
lações indígenas, assim como vasto número de tradições, como a 
africana, portuguesa, espanhola, italiana, alemã, polonesa, francesa, 
holandesa, libanesa, japonesa, entre outras. Muitos alimentos típicos 

da nossa terra são bem conhecidos, como a mandioca e a goiaba. 
O patrimônio culinário expresso nos pratos, nas receitas tradicio-
nais, faz parte da memória afetiva, do registro, da transmissão oral 
de nossa herança cultural que convive com a modernidade (BELU-
ZZO, 2005, p. 181-188).

BRASIL. Ministério da Saúde. Alimentos regionais brasileiros. 2. ed. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2015. p. 13. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/

bvs/publicacoes/alimentos_regionais_brasileiros_2ed.pdf.  
Acesso em: 16 jun. 2021.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentos_regionais_brasileiros_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentos_regionais_brasileiros_2ed.pdf
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Cheiro-verde.

Coentro.

Carne 
de siri.

Cebola.

Batata.

Leite  
de coco.

Suco  
de limão.

Ingredientes
• 2  kg de carne de 

caranguejo
• 1  colher de sopa de 

suco de limão
• 2  litros de leite de 

coco
• 2  maços de cheiro- 

-verde

• 1  maço de coentro
• 2 cebolas grandes
• 1  kg de batatas 

médias
• 1  xícara de chá de 

azeite de oliva
• sal a gosto

126 Cento e vinte e seis

A unidade de base para medir massa é o quilograma, que se indica assim: g.
O instrumento usado para medir massa é a balança.

1. QUILOGRAMA E GRAMA

Rita vai fazer uma sopa de caranguejo, prato típico do Pará, 
estado em que nasceu.

Carne de caranguejo e batatas. 

Quilograma, litro, xícaras, maços, colher e também unidades. 

Respostas pessoais. 
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As cebolas, as batatas, o leite de coco, o cheiro-verde, o coentro e o suco de limão. A 

carne de caranguejo está sendo 
pesada. Ainda faltam o azeite e o sal. 

Massa é o termo correto para ser usado, embora, na linguagem 
comum, as pessoas usem a palavra peso em vez de massa.

• Quais ingredientes da receita Rita já organizou sobre 
a mesa? Quais ainda faltam? 

• Seguindo a receita, quais ingredientes devem ser medidos 
usando a balança? 

• Quais unidades de medida são utilizadas nessa receita? 

• Em que situações do dia a dia você presencia ou já 
presenciou o uso de balanças? Qual foi a unidade de 
medida utilizada nessas situações? 

Orientações
O conteúdo deste tópico trabalha 

unidades de medida de massa, relacio-
nando-as a situações do cotidiano. 

Explique aos estudantes que eles vão 
conhecer os ingredientes da sopa de ca-
ranguejo, prato típico do Pará. Oriente-os 
na observação da imagem, identificando 
os utensílios e os produtos representados 
na imagem. Fale sobre o tipo de balança 
que Rita está utilizando e destaque o re-
gistro da medida no visor. Leia com eles 
a lista dos ingredientes, ressaltando como 
a quantidade de cada um está indicada. 

Siga para as questões voltadas à ora-
lidade, em que as três primeiras per-
guntas são relacionadas às informações 
da receita.

Possibilite que todos compartilhem 
a resposta do quarto item. Com essa 
idade, muitos estudantes frequentam, 
ainda que acompanhados por adultos, 
estabelecimentos como padarias, mer-
cados ou açougues. Nesses comércios, 
é comum e necessário o uso de balan-
ças. Os relatos dos estudantes mostrarão 
como cada um compreende a necessi-
dade do uso desse instrumento e qual 
relação eles percebem entre a variação 
da massa e a variação do preço das mer-
cadorias que foram pesadas. 

Encaminhe a leitura coletiva do tex-
to que apresenta a unidade-padrão de 
medida de massa: o quilograma (kg). 

Explique aos estudantes que, popu-
larmente, é comum utilizar a palavra 
peso para se referir à massa. No entanto, 
formalmente, essas duas palavras têm 
significados diferentes. O peso de um 
objeto depende da ação da gravidade 
sobre ele; por exemplo, um objeto terá 
um peso na Terra e outro na Lua, porque 
a força da gravidade, nesses dois luga-
res, é diferente. Já a massa de um corpo, 
que é sua quantidade de matéria, não 
se altera, independentemente da ação 
da gravidade.

Habilidades da BNCC
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA03 Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, 
por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, 
entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais 
e quantos a menos.
EF02MA17 Estimar, medir e comparar capacidade e massa, 
utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não 
padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma).

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

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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1  Há vários tipos de balança. Veja alguns exemplos.
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Escreva a letra correspondente à balança ideal para medir a massa:

a) de uma pessoa; A, B e E.

b) dos alimentos. C e D.

2  Estime a massa de cada fruta. 

a) Quais frutas você estima que podem ter massa maior que 

1 quilograma? Melancia e abacaxi.

b) Quais frutas você estima que podem ter massa menor que 

1 quilograma? Morango e maçã.

Orientações
A atividade 1 (EF02MA17) mostra os 

diferentes tipos de balança. Explore as 
imagens perguntando aos estudantes 
se conhecem algum desses tipos de 
balança e se sabem como são utiliza-
dos. Comente em quais situações cada 
tipo é mais adequado – a balança B, por 
exemplo, é usada para medir a massa de 
bebês em consultórios médicos. 

A atividade 2 (EF02MA17) favorece a 
exploração da estimativa, que deve ser 
trabalhada desde os primeiros anos do 
Ensino Fundamental.

É comum que no cotidiano utilize-
mos estimativas, principalmente na to-
mada de decisões imediatas. Converse 
com os estudantes: fazer estimativas é 
calcular um valor aproximado para mais 
ou para menos que o valor exato.
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3  Para preparar as refeições, a família de Miguel fez compras no 
mercado do bairro. Veja o que eles compraram.

Le
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a) Escreva o nome dos produtos de acordo com a indicação das 
massas nas embalagens.

• Menos de 2 quilogramas: Fubá, lentilha, farinha de trigo e ervilhas.

• 2 quilogramas: Feijão, açúcar e batatas.

 

• Mais de 2 quilogramas: Arroz, cebolas e tomates.

 

b) Quais produtos, juntos, correspondem a 13 kg? Arroz, tomates,

cebolas e farinha de trigo; arroz, cebolas, feijão e lentilha. Há outras possibilidades. 

Outra unidade de medida de massa é o grama, que se indica assim: g.
• Um quilograma equivale a 1 000 gramas.
• Meio quilograma equivale a 500 gramas.

Orientações
Se possível, antes de encaminhar a 

atividade 3 (EF02MA03, EF02MA17), pro-
videncie uma balança, separe alguns ob-
jetos e peça aos estudantes que estimem 
suas massas. Permita que manipulem es-
ses objetos para que possam determinar 
se a massa é menor ou maior que 1 qui-
lograma. Em seguida, pese-os para veri-
ficar se as estimativas foram assertivas.
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Molho de tomate.

Café.Leite em pó.

Manteiga.
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Resposta pessoal.

4  Nas embalagens dos produtos há informações sobre a 
quantidade de massa. Observe os produtos a seguir, cujas 
massas são informadas em gramas.

a) Desses produtos, qual tem a maior massa? O café.

b) Qual tem a menor massa? A manteiga.

c) Escreva o nome desses produtos por ordem crescente de massa.

Manteiga, molho de tomate, leite em pó, café.

5  Alguns produtos são vendidos em gramas, outros, em 
quilogramas. Pesquise itens comercializados assim na 
internet, em folhetos, revistas e jornais e escreva no 
caderno suas descobertas. 
Você pode montar um quadro no caderno como o do modelo a 
seguir! 

Produtos vendidos em gramas Produtos vendidos em quilogramas

... ...

Compare as embalagens dos produtos pesquisados. Qual é a 
diferença entre a quantidade de massa dos produtos em gramas 
e em quilogramas? 

A quantidade de massa dos produtos vendidos em gramas é menor do que a dos

vendidos em quilogramas.

Orientações
Para a realização da atividade 4 

(EF02MA17), peça aos estudantes que 
observem a massa de cada produto e, 
em seguida, pergunte:
• Algum desses produtos tem a massa 

indicada em kg? Nenhum.
• Quantos pacotes de manteiga seriam 

necessários para alcançar a massa de 
uma lata de leite em pó? 2 pacotes
Na atividade 5 (EF02MA17), disponi-

bilize revistas de promoções de super-
mercado, anúncios em sites, entre outros 
veículos de propaganda, para que os es-
tudantes possam fazer a pesquisa.
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6  Alguns estudantes combinaram de separar latinhas de alimentos 
vazias, usadas em casa, e enviá-las para reciclagem. Veja, a 
seguir, quantos quilogramas de latinhas eles já conseguiram.

• Juliana: 4 kg.

• Lia: 2 kg.
• Márcio: 1 kg.

• Adriano: 6 kg.
De acordo com os dados, pinte um  por quilograma de 
latinhas que cada estudante separou, ordenando da quantidade 
maior para a menor. Escreva a inicial do nome do estudante 
embaixo de cada coluna pintada.

Fonte: Turma de Paulo.

Latinhas recolhidas

Estudantes

Latinhas 
(quilogramas) 8

7

6

5

4

3

2

1

0

A J L M

a) Quem separou mais quilogramas de latinhas? Adriano.

b) Quantos quilogramas Lia separou a menos que Juliana? 2 kg

c) Quais alimentos em embalagens de metal são 
usados em sua casa? Compare sua resposta com as 
dos colegas e conversem sobre a importância de 
encaminhar esse material para reciclagem. Resposta pessoal.

D
AE

Orientações
A atividade 6 (EF02MA03, EF02MA17, 

EF02MA22) propõe a complementação e 
a interpretação de um gráfico. 

Retome com os estudantes os ele-
mentos do gráfico. Pergunte: 
• Qual é o título do gráfico? Latinhas 

recolhidas.
• O que as partes que vocês pintaram 

em cada barra representam? A quan-
tidade em quilogramas de latinhas 
que cada estudante separou. 
A resolução envolve várias etapas: ler 

e interpretar os dados do enunciado, re-
gistrar os dados em um gráfico e depois 
interpretá-los.
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ALIMENTAÇÃO  
SAUDÁVEL

É muito importante 
consumir alimentos 
variados para que 
tenhamos boa saúde. 
Observe ao lado uma 
opção de cardápio 
saudável para uma 
criança.

1  Quais dos alimentos desse cardápio você já conhece? 

Quais ainda não experimentou? Respostas pessoais.

2  Que outras frutas e verduras você conhece? De quais você 
mais gosta?

Respostas pessoais.

3  Veja a massa de cada alimento da opção de almoço do 
cardápio apresentado.• Quatro colheres de sopa de arroz (124 g).

• Uma colher de sopa de feijão (26 g).

• Meia porção de alface (32 g).

• Uma colher de sopa de beterraba crua 
(21 g).

• Uma porção de carne (21 g).
Calcule a massa total dessa opção com 

os produtos: alface, beterraba e carne. 
74 g

32 + 21 + 21 = 74
Pa
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Jantar: aipim, cenoura, 
brócolis, ovo cozido e 

queijo.

Lanche: iogurte  
e morango.

Almoço: arroz, feijão, 
alface, beterraba e carne.

Lanche: 
carambola 
e biscoito.

Café da manhã: pão, 
leite e banana.

Orientações 
Peça aos estudantes que leiam e 

observem as ilustrações que represen-
tam uma opção de cardápio saudável 
no decorrer de um dia. Antes de enca-
minhar as questões do livro, pergunte 
se há algum alimento do cardápio que 
eles não conhecem. Em caso afirmativo, 
proponha àqueles que conhecem o(s) 
alimento(s) em questão que expliquem 
aos demais como ele(s) é(são): quais são 
o gosto, a textura e o cheiro. Depois, ex-
plore as questões do livro. 

Para saber mais 
A idade escolar é caracterizada por uma 
fase de transição entre a infância e a ado-
lescência e compreende a faixa etária de 
7 a 10 anos. Esse é um período de inten-
sa atividade física e ritmo de crescimen-
to constante, com ganho mais acentuado 
de peso próximo ao início da adolescên-
cia. [...] 

[...] 

A criança na idade escolar deve receber 
adequada educação nutricional, para fa-
zer a escolha correta dos alimentos e ad-
quirir melhor qualidade de vida, e a es-
cola pode contribuir sobremaneira nesse 
processo. Orientá-la quanto aos riscos 
que hábitos alimentares e estilo de vida 
inadequados podem representar à saúde 
é de fundamental importância. Estudos 
têm mostrado que desordens do balanço 
energético são comuns nessa fase da vi-
da, podendo haver excesso no consumo 
de alimentos calóricos e pouco nutriti-
vos, além de incentivo negativo ou in-
suficiente para a realização de exercícios 
físicos. [...] 

BENZECRY, S. G.; MELLO, E. D.; 
ESCRIVÃO, M. A. M. S. Alimentação do 

escolar. In: WEFFORT, V. R. S. et al. (org.). 
Manual de orientação para a alimentação do 

lactente [...]. 3. ed. Rio de Janeiro: Sociedade 
Brasileira de Pediatria, 2012. p. 50.
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2. ADIÇÃO COM REAGRUPAMENTO

Cássia faz acarajés 
para vender. O acarajé, 
um prato típico da Bahia, 
tem origem africana.

• Você conhece  
ou já experimentou  
acarajé? 

• Quantos acarajés 
foram colocados em 
cada bandeja?  

• Faça uma estimativa do total de acarajés que há nas duas 
bandejas. 

»» Calcule como preferir quantos acarajés Cássia colocou, 
ao todo, nas duas bandejas. 

Cássia colocou, ao todo, 31  acarajés nas duas 
bandejas.• Converse com os colegas e o professor sobre como 

você pensou para fazer sua estimativa. Sua resposta 
esteve próxima do resultado exato? Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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Foram colocados 15 em uma bandeja e 16 na outra.

Estratégia pessoal.

Orientações 
Oriente os estudantes na observação 

da imagem e encaminhe as questões 
dos itens voltados à oralidade. Estimule 
a participação de todos, sem influenciar 
as opiniões expressas por eles. 

Permita que utilizem as estratégias 
que desejarem para calcular quantos aca-
rajés Cássia colocou nas bandejas. Para 
isso, disponibilize material manipulável 
(Material Dourado, tampinhas, fichas, en-
tre outros). Eles também podem fazer tra-
cinhos ou desenhos para ilustrar os aca-
rajés ou, ainda, utilizar apenas números. 
Aproveite o momento para incentivá-los 
a discutir e comparar os raciocínios com 
os colegas para avaliar as hipóteses apre-
sentadas por eles.

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem 
de centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero).
EF02MA02 Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a 
respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado 
da contagem desses objetos (até 1 000 unidades).
EF02MA04 Compor e decompor números naturais de até três ordens, 
com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições.

EF02MA05 Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-
los no cálculo mental ou escrito.
EF02MA06 Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, 
envolvendo números de até três ordens, com os significados de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais.
EF02MA13 Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes 
familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos de 
referência.
EF02MA22 Comparar informações de pesquisas apresentadas por 
meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples 
ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima.
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• Com o algoritmo usual:
Adicionamos unidade com unidade e dezena com dezena.

DIFERENTES MANEIRAS DE EFETUAR  
A ADIÇÃO

Sílvio e Laura fazem cocadas para vender. Hoje eles já venderam 
18 cocadas brancas e 24 de coco queimado.

Para calcular a quantidade total de cocadas vendidas, devemos 
adicionar 18 + 24. Esta adição pode ser efetuada de três maneiras.• Com o Material Dourado: 

Os cubinhos e as barras representam as unidades e as dezenas.

• 1 barra + 1 barra (da primeira parcela) + 
+ 2 barras (da segunda parcela) = 4 barras 

 
 
 
 

18

 

 
 

24

   

 42

• 8 cubinhos + 4 cubinhos = 12 cubinhos = 
= 1 barra + 2 cubinhos

4 barras + 2 cubinhos representam 
o número 42

Observe que houve um reagrupamento na ordem da dezena.

D U

1 8

+ 2 4

4 2

1

1

• 8 unidades mais 4 unidades são 12 unidades. 
O número 12 é formado por 2 unidades e 1 dezena. 
Sendo assim, escrevemos o 2 na unidade e levamos 
o 1 para a dezena.

• 1 dezena mais 1 dezena mais 2 dezenas são 4 
dezenas. Escrevemos 4.
Então, 18 + 24 = 42.

D
AE

Orientações 
A partir desta página, apresenta-se a 

adição com reagrupamento com a pos-
sibilidade de uso de material manipulá-
vel (Material Dourado, palitos de sorve-
te, entre outros) e do algoritmo usual. 
As estratégias aplicadas baseiam-se nos 
agrupamentos e nas trocas na base 10 – 
é importante que eles pratiquem essas 
trocas com o Material Dourado. O algo-
ritmo, associado ao manuseio do Mate-
rial Dourado, possibilita aos estudantes 
que façam algumas constatações, como 
o agrupamento de 10 cubinhos (10 uni-
dades) e a subsequente troca desse gru-
po por uma barra (1 dezena).

Comece lendo o texto sobre as di-
ferentes formas de calcular a adição e 
peça que observem a imagem que vem 
em seguida.

Comente que o número 18 é repre-
sentado por uma barra e oito cubinhos, 
e o número 24, por duas barras e quatro 
cubinhos. Mostre que se juntarmos os 
cubinhos teremos 12 unidades e po-
deremos trocar 10 deles por uma barra, 
sobrando 2 cubinhos. Essa barra será 
acrescentada às outras 3, totalizando 
4 barras (ou 4 dezenas) e 2 cubinhos 
(2 unidades).

Com o algoritmo, mostre que 8 uni-
dades mais 4 unidades são 12 unida-
des, ou seja, 1 dezena e 2 unidades. A 
dezena será reagrupada com as outras 
já existentes, totalizando 4 dezenas. O 
número resultante, portanto, será 42. 

Como desafio, proponha que, em 
duplas, calculem por decomposição o 
resultado de 24 + 38.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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2  Complete a adição 29 + 18 por decomposição:

• Por decomposição:

• Cada parcela foi decomposta  
em dezenas e unidades.

• Em seguida, foram adicionadas 
apenas as dezenas, depois apenas 
as unidades. 

• Ao final, foram adicionadas a 
dezena com a unidade.

Portanto, Sílvio e Laura venderam 42 cocadas.

1  Osmar comprou peixes para fazer 
caldeirada e servir em seu restaurante. 
Em uma manhã, usou 15 peixes e 
ainda ficou com 38. Quantos peixes 
ele comprou? Calcule como preferir.

Osmar comprou 53  peixes.

Estratégia pessoal.

42

18    +   24

10 + 8 + 20 + 4

30    +   12

30   +   10 + 2

40  +  2

29     +     18

20  + 9  + 10  +  8

30     +     17

30     +  10   +  7

40    +     7

47

Orientações 
Na atividade 1 (EF02MA05, EF02MA06), 

antes que os estudantes registrem as res-
postas, pergunte: 
• Quantos peixes Osmar usou para fazer 

a caldeirada? 
• No fim, Osmar ficou com quantos 

peixes? 
Depois, registre no quadro: 

• Quantidade de peixes que havia no 
começo do dia: não se sabe. 

• Quantidade de peixes usados na cal-
deirada: 15 

• Quantidade de peixes que restaram: 38
Instigue-os a pensar em como calcular 

a quantidade de peixes que Osmar pos-
suía no começo do dia. Eles devem con-
cluir que, no total, havia 15 + 38 = 53 
peixes. 

Na atividade 2 (EF02MA04), peça 
que observem as parcelas da adição e 
destaque que os cálculos foram feitos 
utilizando a decomposição. Solicite que 
completem as decomposições e efetuem 
os cálculos. Se julgar necessário, escreva 
na lousa outras adições para que sejam 
resolvidas por meio da decomposição. 
Aproveite para observar se há estudantes 
que ainda apresentam dificuldade, distri-
bua materiais manipuláveis de contagem 
e oriente-os individualmente.

Atividade complementar
Proponha aos estudantes o seguinte problema: João e Lúcia 

estão vendendo tapioca na feira de comidas típicas. Ele vendeu 
12 tapiocas e ela, 17. No total, quantas tapiocas foram vendidas? 

Deixe que efetuem sozinhos os cálculos, pois essa é uma ope-
ração que eles reconhecem das unidades anteriores. Depois disso, 
escreva a operação no quadro: 12 + 17 = 29. 

Instrua-os, então, a imaginar que, em vez de 17, Lúcia tenha 
vendido 18 tapiocas (a quantidade vendida por João continua a 
mesma, ou seja, 12). 

Pergunte se percebem que a quantidade aumentou em 1 uni-
dade e qual será o novo resultado do problema. Espera-se que 
respondam 30, 1 unidade a mais que o resultado anterior.

Feito isso, peça que escrevam a nova operação no caderno. 
Depois, escreva no quadro: 12 + 18 = 30. 

Finalize propondo que expliquem por que 12 + 18 correspon-
de ao resultado 30. Estimule-os a fazer a decomposição: 

10 + 2 + 10 + 8 = 10 + 10 + 2 + 8 = 10 + 10 + 10 = 30
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3  Escreva a parcela que falta. 

a) 64 + 6  = 70

b) 19 + 1  = 20

c) 5  + 45 = 50 

d) 4  + 76 = 80

e) 53 + 7  = 60

f) 72 + 8  = 80

g) 2  + 28 = 30

h) 9  + 31 = 40

MAPA DO TESOURO
Faça de conta que você recebeu um mapa e, se seguir as 

instruções, irá encontrar um valioso tesouro.

De acordo com as instruções, responda.

a) Quais medidas foram usadas no mapa?

Metro e centímetro.

b) Partindo da caverna, quantos metros você deverá andar até 

encontrar o tesouro? 91 metros 

Fl
ip

 E
st
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io

b) 52 + 39 = 91

Orientações 
Na atividade 3 (EF02MA05), há adi-

ções em que faltam uma das parcelas. 
Como todas as parcelas que faltam são 
números com apenas um algarismo, 
os estudantes podem calculá-las pelo 
método de completar a quantidade até 
chegar ao resultado. 

No item a, por exemplo, podem con-
tar quantas unidades faltam, a partir de 
64, para chegar até o 70: 65, 66, 67, 68, 
69, 70 4 6 unidades. 

Na seção Desafio (EF02MA06,  
EF02MA13), peça aos estudantes que 
imaginem estar no local representado 
no mapa se colocando no lugar da pes-
soa que se encontra de costas para a ca-
verna. Então, solicite que leiam as orien-
tações sobre como chegar até o tesouro. 

Confirme as informações da situação-
-problema questionando: 
• Quantos metros vocês devem andar 

para a frente? 
• Quantos metros vocês devem cami-

nhar depois de virar à direita? 
• Depois disso, o que deve ser feito 

para encontrar o baú com o tesouro? 
Em seguida, peça que resolvam os 

itens a e b.

Atividade complementar 
Proponha outras adições e disponi-

bilize peças do Material Dourado para 
auxiliar os estudantes a fazer agrupa-
mentos e decomposições. Sugestões 
de adições: 

28 + 23 = 51; 12 + 18 = 30;  
34 + 17 = 51 

Sugira outras adições para serem cal-
culadas utilizando o algoritmo: 

14 + 39 = 53

27 + 16 = 43

72 + 19 = 91
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28 + 43 = 28 + 40 + 3 = 68 + 3 = 71

Depois, 
calculo 68 + 3  
e obtenho 71.

Calculo 
28 + 40 e  

obtenho 68.
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4  Os estudantes estão calculando a quantidade de embalagens 
de leite vazias e de garrafas PET recolhidas para reciclagem. São 
14 caixas e 8 garrafas.

a) Estime a quantidade total de embalagens recolhidas. 

Foram mais ou menos de 20 embalagens? Espera-se que os

estudantes respondam mais de 20 embalagens.

b) Registre uma maneira de encontrar 
o total de embalagens. Compare 
sua resolução com as dos colegas.

5  Veja como Paula faz para adicionar 28 + 43 mentalmente:

Estratégia pessoal.
Total: 22 embalagens.

Efetue usando o cálculo mental e depois conte como você fez. 

a) 37 + 15 = 52 b) 62 + 36 = 98 c) 48 + 47 = 95
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Orientações 
Leia com os estudantes a situação-

-problema da atividade 4 (EF02MA02, 
EF02MA06). Retome a ideia de que es-
timativas podem ser utilizadas, no co-
tidiano, para prever resultados de cál-
culos. 

No item b, proponha que compa-
rem suas resoluções com as dos cole-
gas, buscando semelhanças e diferen-
ças. Dessa forma, podem-se ampliar as 
estratégias de resolução do problema, 
o que contribui para que ampliem os 
conhecimentos sobre a adição. 

Na atividade 5 (EF02MA02, EF02MA06), 
destaque a possibilidade de decompor 
as parcelas em dezenas para facilitar os 
cálculos de adição. No caso, Paula fez a 
decomposição apenas da segunda par-
cela, mas poderia ter feito apenas da pri-
meira ou de ambas. Dê um tempo para 
que os estudantes façam os cálculos 
propostos e, depois, chame alguns para 
mostrar no quadro as estratégias utiliza-
das. Veja algumas opções de estratégias: 
a) 37 + 15 = 37 + 10 + 5 = 47 +  

+ 5 = 52 
b) 62 + 36 = 62 + 30 + 6 = 92 +  

+ 6 = 98 
c) 48 + 47 = 48 + 40 + 7 = 88 +  

+ 7 = 95
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6  Tiago comprou 36 kg de carne e 25 kg de linguiça. 
Ele vai fazer um churrasco para os amigos. No final, 
sobraram 12 kg de carne e 10 kg de linguiça. 
Com as informações do texto, elabore duas perguntas cujas 
respostas dependam do uso de uma adição e uma subtração. 
Compare suas perguntas com as dos colegas.

Resposta pessoal.

7  Compare os resultados de cada operação e complete com os 
sinais de > (maior que), < (menor que) ou = (igual):

a) 35 + 47 >  28 + 36

b) 54 + 19 <  63 + 17

c) 96 - 35 <  70 + 20

d) 64 - 23 =  8 + 33

Torne a igualdade verdadeira mudando apenas 1 palito de posição.

19 + 5 = 24
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Orientações 
Leia com os estudantes o enunciado 

da atividade 6 (EF02MA06). Anote as 
informações no quadro: 
• Quantidade de carne que foi com-

prada: 36 kg 
• Quantidade de carne que sobrou: 

12 kg 
• Quantidade de linguiça que foi com-

prada: 25 kg 
• Quantidade de linguiça que sobrou: 

10 kg 
Proponha que elaborem as pergun-

tas solicitadas e, em seguida, façam os 
cálculos em resposta a essas perguntas. 

A atividade 7 (EF02MA01, EF01MA06) 
propõe a comparação dos resultados 
de operações. Oriente os estudantes na 
leitura das sentenças matemáticas, ex-
plicando que apenas um dos três sinais 
(<, > ou =) deve ser colocado em cada 
quadrinho. 

Informe que será necessário desco-
brir o resultado de cada operação, à es-
querda e à direita do sinal a ser coloca-
do. Aproveite essa atividade e estimule 
as estratégias de cálculo mental. Veja 
um exemplo de como resolver o item a: 

35 + 47 = 30 + 40 + 5 + 7 =  
= 70 + 12 = 82 

28 + 36 = 20 + 30 + 8 + 6 =  
= 50 + 14 = 64 

Portanto, 82 é maior do que 64 ou 
82 > 64. 

Na seção Desafio, você pode ajudar 
os estudantes dando uma dica para que 
encontrem a solução: 19 mais quanto 
resulta em 24?

Eles devem deduzir que a respos-
ta é 5; portanto, os estudantes devem 
transformar o número 3 em 5 movendo 
um palito.
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8  Os estudantes do 2o ano B estão escolhendo um ponto turístico 
para visitar no centro histórico da cidade de Salvador, no estado 
da Bahia. Observe o gráfico a seguir, que mostra o resultado da 
escolha. 

a) Qual foi o local escolhido pela maioria dos estudantes?

Museu da Música Brasileira. 

b) Quantos estudantes, ao todo, responderam à pesquisa?

38 estudantes

c) Quantos votos o Monumento da Cruz Caída recebeu a menos 

que o Museu da Música Brasileira? 7

d) Elabore mais uma pergunta relacionada aos dados do 
gráfico cuja resposta dependa do uso de uma adição. 
Depois, responda à sua pergunta. 

Resposta pessoal.

 

Fonte: Estudantes do 2o ano B.

Pontos turísticos de Salvador, Bahia

Local

Número de 
votos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

D
AE

Legenda
 Elevador Lacerda

 Museu da Música Brasileira

 Mercado Modelo

 Monumento da Cruz Caída

Cada  pintado corresponde 
ao voto de 1 estudante.

Orientações 
Na atividade 8 (EF02MA01, EF02MA06, 

EF02MA22), a tabulação das preferências 
de pontos turísticos dos estudantes está 
descrita no gráfico. Pergunte: O que a 
legenda informa? Aproveite para ques-
tioná-los sobre os locais pesquisados e 
pergunte se conhecem algum dos luga-
res mencionados. 

Retome a construção, a interpreta-
ção e a leitura de gráficos de coluna, 
destacando o título, as informações nos 
eixos horizontal e vertical, a legenda e a 
fonte. Passe à realização dos itens a, b, 
c. Dê atenção especial à elaboração do 
item d. Escreva o enunciado desse item 
no quadro, para que seja consultado no 
decorrer da correção. Permita a todos 
que falem sobre as respostas dadas e 
observem se elas satisfazem à solicita-
ção do enunciado.
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OS FASCINANTES QUADRADOS 
MÁGICOS

Os quadrados mágicos constituem, desde épocas 
remotas, um desafio que fascina a todos. Acredita-se que 
os chineses foram os primeiros a descobrir as propriedades 
dos quadrados mágicos e provavelmente foram também 
seus inventores a menos de cinco séculos de nossa era. Eles 
o chamavam de Lo -Shu. A lenda conta que o imperador da 
antiga China, chamado Yu (2800 A. C.), da dinastia Hsia, 
estava meditando às margens do Rio Lo quando emergiu 
uma tartaruga – considerado um animal sagrado – com 
estranhas marcas no casco.

Yu percebeu que as marcas na forma de nós, feitos num tipo de 
barbante, podiam ser transformadas em números e que todos eles 
somavam quinze em todas as direções, como se fossem algarismos mágicos.

Foi atribuído ao Lo-Shu um caráter místico. Acreditava-se que ele era 
o símbolo que reunia os princípios básicos que formavam o universo.

[...] Na Idade Média os quadrados mágicos eram gravados em 
lâminas de prata como amuleto da peste negra. Na China e na Índia, há 
quem use tais quadrados mágicos gravados em metal ou pedra, como 
amuletos ou talismãs. 

Miriam S. Santinho; Rosa M. Machado. Os fascinantes quadrados mágicos. [S. l.], [2006]. 
Disponível em: http://www.ime.ufg.br/bienal/2006/mini/miriam.rosa.pdf. Acesso em: 12 mar. 2021.

• Descubra quais são os números que faltam nestes quadrados 
mágicos.

9 2 7 9 17 10

4 6 8 13 12 11

5 10 3 14 7 15
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A tartaruga 
sagrada e o  
Lo-Shu.

Orientações 
Histórias antigas, lendas, relatos da 

cultura oral e contos populares são nar-
rativas de uma cultura. Nesta seção, são 
apresentados fatos antigos a respeito de 
um milenar quebra-cabeça matemático: 
o quadrado mágico. Explore o assunto 
com os estudantes estimulando-os a 
expor suas opiniões; pergunte o que 
acham da lenda; dos desenhos no casco 
da tartaruga; e do formato dos números 
em composições com elementos geo-
métricos, entre outras questões. 

Pergunte também se conhecem algum 
relato antigo ou lenda contado por um 
adulto da família, por outros parentes ou 
vizinhos. Depois, proponha que comple-
tem os quadrados mágicos (EF02MA06) do 
livro. A atividade pode ser feita em duplas 
ou trios. Incentive-os a identificar que a 
soma dos números, em todas as direções 
do quadrado, deve ter sempre o mesmo 
resultado – como no primeiro quadrado, 
em que a soma deve ser 18. 

Se julgar oportuno, reproduza o pri-
meiro quadrado no quadro e convide 
voluntários para auxiliá-lo a completar 
os números que faltam.
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3.  SUBTRAÇÃO COM DESAGRUPAMENTO

João nasceu no estado de Minas Gerais e costuma fazer 
pães de queijo para o café da manhã. Ele comprou 24 ovos 
para fazer os pães de queijo e já utilizou 16.

Sobre a mesa ele colocou os pães de queijo prontos. 
Em uma bandeja estão 13 e em outra estão 7. 

• Compare as duas bandejas. Quantos pães de queijo 
há a mais em uma bandeja que na outra? 

• Quantos pães de queijo ele deve colocar na bandeja que 
tem 7 unidades para que as duas bandejas fiquem com a 
mesma quantidade de pães de queijo? 

• Quantos pães de queijo ele deve fazer para que a bandeja 
que já tem 13 fique com 20 pãezinhos? 

»» Dos ovos que João 
comprou, quantos ainda 
não foram utilizados? 
Calcule como preferir.

8 ovos

6

6

7

Estratégia pessoal.
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Orientações
Explore a situação-problema inicial 

começando pela leitura do enunciado 
e pela identificação dos elementos da 
imagem. 

Em seguida, faça os questionamentos 
orais, que procuram trabalhar, informal-
mente, as diferentes ideias da subtração. 

Lembre-se de que as propostas deste 
tópico visam possibilitar aos estudantes 
que encontrem as soluções de proble-
mas por meio de estratégias pessoais. 
Assim, estimule a participação de todos, 
sem influenciar as respostas. 

A situação-problema deve ser resol-
vida da maneira que os estudantes pre-
ferirem. Eles podem utilizar tracinhos, 
desenhos, números etc. Aproveite esse 
momento para incentivá-los a discutir 
e comparar raciocínios e avalie as hi-
póteses que estabeleceram. Se desejar, 
proponha outro modo de representar a 
operação 13 - 7 escrevendo no quadro 
o seguinte esquema:

13 - 7

10 7

Diga que, propositalmente, vamos 
esquecer o número 3, mas que de-
pois vamos recuperá-lo. Então, calcule 
10 - 7; depois, junte o resultado (3) 
com o 3 que deixamos de lado anterior-
mente, obtendo 6.

BNCC em foco
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA04 Compor e decompor  números naturais de até três 
ordens, com suporte de material manipulável, por meio de 
diferentes adições.
EF02MA05 Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-
los no cálculo mental ou escrito.
EF02MA06 Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, envolvendo números de até três ordens, com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando 
estratégias pessoais.

EF02MA21 Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios 
como “pouco prováveis”, “muito prováveis”, “improváveis” e 
“impossíveis”.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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DIFERENTES MANEIRAS DE EFETUAR 
A SUBTRAÇÃO

João também está fazendo docinhos. Já fez 35 queijadinhas e 
17 docinhos de amendoim. Quantas queijadinhas João fez a mais 
que docinhos de amendoim?

Para calcular devemos efetuar 35 - 17. Podemos efetuar a 
subtração de diferentes maneiras. Observe:• Com o Material Dourado:

Os cubinhos e as barras representam as unidades e as dezenas.

• Como não é possível subtrair 
7 cubinhos de 5 cubinhos, 
desagrupamos 1 barra, trocando-a 
por 10 cubinhos. 
Ficamos com 15 cubinhos e 2 barras.• Dos 15 cubinhos retiramos 7 e das 
2 barras retiramos 1.
Restaram 1 barra e 8 cubinhos, que 
representam o número 18. 
Logo, 35 - 17 =18

• Com o algoritmo usual:
Subtraímos unidade de unidade e dezena de dezena.

• Não podemos subtrair 7 unidades de 5 unidades. 
Desagrupamos 1 dezena em 10 unidades e 
ficamos com 15 unidades (10 + 5) e 2 dezenas.

• Calculamos 15 unidades menos 7 unidades e 
obtemos 8 unidades.

• Depois, das 2 dezenas subtraímos 1 dezena, 
que é igual a 1 dezena. Assim, temos 1 dezena e 
8 unidades, totalizando 18.

D U

3 5

- 1 7

1 8

2 1

João fez 18 queijadinhas a mais que docinhos de amendoim.
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Orientações

Leia com os estudantes o texto do 
início do tópico. Como se trata do 
enunciado de uma situação-proble-
ma, pergunte: 
• Quantas queijadinhas foram feitas? 

E quantos docinhos de amendoim? 
• Qual é a pergunta do problema? 
• Qual é a operação utilizada para calcu-

lar quantas queijadinhas foram feitas 
a mais que docinhos de amendoim? 
A estratégia aplicada baseia-se em 

desagrupamentos e trocas na base 10. 
A subtração com desagrupamento ofe-
recerá um grau maior de complexidade; 
portanto, é muito importante que os 
estudantes pratiquem as trocas com o 
Material Dourado. O algoritmo deve ser 
associado às constatações deles no ma-
nuseio desse material. 

Oriente-os para que utilizem as bar-
ras e os cubinhos na representação das 
unidades e dezenas, conforme proposto 
nas imagens da primeira e da segunda 
situação. 

Se julgar necessário, repita o proce-
dimento. 

Com o algoritmo no quadro de or-
dens, os estudantes deverão observar 
o desagrupamento de uma dezena em 
unidades.



196

142 Cento e quarenta e dois

1  A merenda escolar também é feita com 
produtos regionais. Nada pode ser 
desperdiçado. A merendeira preparou 
53 pratos de comida para os estudantes e 
serviu 28 pratos. Quantos estudantes ainda 
não foram servidos?

53 - 28 = 25

37 - 29 = 8

Ainda não foram servidos 25  estudantes.

2  A merenda será feita com 
produtos da horta escolar. Para a 
salada foram colhidos 37 pés de 
alface lisa e 29 de alface crespa. 
Quantos pés de alface crespa 
precisam ser colhidos para que 
se tenha a mesma quantidade 
dos pés de alface lisa?

Precisam ser colhidos 8  pés de alface crespa.
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Orientações
Antes de encaminhar as atividades, 

proponha outras subtrações em que há 
necessidade de recorrer ao desagrupa-
mento da dezena. Por exemplo: 32 - 24; 
18 - 9; 25 - 16. 

Chame alguns estudantes ao qua-
dro para que mostrem como fizeram, 
dando oportunidade para que todos 
acompanhem e discutam os raciocínios 
utilizados.

Permita aos estudantes que façam as 
atividades 1 e 2 (EF02MA05, EF02MA06) 
por meio do algoritmo usual. Se julgar 
necessário, disponibilize material concre-
to para que utilizem ao resolvê-las.
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3  Para um sorteio na escola, estavam presentes 25 pessoas,  
sendo 16 crianças e o restante adultos. Com base nesses  
dados, responda:

a) É impossível uma criança ganhar?

  Sim.      X  Não.

b) Talvez aconteça de uma criança ganhar?

 X  Sim.       Não.

4  Elisa foi ao mercado. Veja quanto ela levou na carteira para as 
compras.

Ela gastou 41 reais na compra de 
verduras e 18 reais com temperos.

a) Quanto ela gastou nessa 
compra?

59 reais

b) Quanto restou de dinheiro?

15 reais

5  Escolha um assunto de sua preferência e elabore um 
problema que, para resolvê-lo, você tenha de efetuar 
80 - 24. Depois, calcule como preferir.

Resposta pessoal.
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a) 41 + 18 = 59
b) 74 - 59 = 15

Estratégia pessoal.

Orientações
A atividade 3 (EF02MA21) trabalha 

a noção de acaso, de modo que, dado 
um evento, os estudantes possam ava-
liar sua ocorrência como “possível”, “im-
possível”, “talvez aconteça” ou “acontece 
com certeza”. 

Leia o enunciado com eles e peça 
que calculem quantos adultos há entre 
os 25 participantes sabendo que há 16 
crianças. Leia, então, as alternativas e 
discuta as justificativas para cada uma. 
Explique também que, como são só 9 
adultos, é mais provável que uma crian-
ça ganhe o sorteio.

A situação-problema da atividade 4 
(EF02MA06) pode envolver, em sua re-
solução, adição sem reagrupamento e 
subtração com desagrupamento. Con-
verse com todos sobre a proposta do 
enunciado antes que a resolvam no li-
vro. Oriente-os na contagem do dinhei-
ro que Elisa possuía em cédulas e moe-
das. Pergunte, em seguida, quantos reais 
ela gastou e quantos sobraram. Diferen-
tes estratégias podem ser utilizadas na 
resolução – por exemplo, os estudantes 
podem marcar as notas utilizadas nas 
compras, adicionar os gastos e retirar 
do total em dinheiro ou, ainda, retirar 
um gasto de cada vez do total. Ao final, 
compartilhe as estratégias desenvolvi-
das para que percebam as diferentes 
possibilidades de resolução. 

Na atividade 5 (EF02MA06), os estu-
dantes deverão elaborar o enunciado 
completo de um problema com base na 
operação dada. Ressalte que os dados 
do problema devem ser os números 80 
e 24. Para isso, retome, sem nomear, as 
ideias da subtração (retirar, comparar, 
completar, separar) para serem usadas 
na elaboração do problema, conforme 
o que foi aprendido anteriormente. Es-
timule-os a usar a criatividade para criar 
situações diversas em contextos reais ou 
não. Compartilhe os problemas produzi-
dos e escolha alguns deles para análise 
coletiva, escrevendo-os no quadro. Des-
taque a organização das ideias nas situa-
ções-problema escolhidas. Dê espaço 
para que interpretem os problemas dos 
colegas e comparem os diferentes pro-
cedimentos.
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6  Para fazer cálculos, podemos usar uma calculadora. 
Veja as teclas que Gisele digitou para fazer aparecer o 
número 7 no visor da calculadora sem usar a tecla 7 .

Há várias possibilidades. Sugestão:
Para encontrar o 10: as teclas 9, +, 1 e =;
para encontrar o 50: as teclas 5, +, 45 e =;
para encontrar o 100: as teclas 9, 9, +, 1 e =.

a) Desenhe as teclas que devemos digitar para fazer aparecer no 
visor da calculadora:

• o número 8 sem usar a tecla 8 ;

Há várias possibilidades. Sugestão:
Teclas 3, +, 5 e =;
teclas 9, -, 1 e =.

• os números 10, 50 e 100 sem usar a tecla 0 .

b) Usando apenas as teclas 1  e 2  da calculadora, faça 
aparecer no visor os seguintes números. Registre como você fez. 

• 3 1 + 1 + 1 = 3

• 5 1 + 2 + 2 = 5
• 6 2 + 2 + 2 = 6

• 8 2 + 2 + 2 + 2 = 8

2 5 7+ =

8 1 7- =
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Respostas possíveis.

Orientações 
Os estudantes usarão a calculado-

ra para fazer a atividade 6 (EF02MA04,  
EF02MA06). Se possível, providencie uma 
calculadora para cada grupo. A intenção 
da atividade é sistematizar fatos impor-
tantes das operações por meio desse 
recurso. 

Retome as principais funções da cal-
culadora, como as teclas numeradas, 
os sinais e o resultado no visor. Resolva 
com eles a atividade do item a e mostre 
que há várias possibilidades de respos-
ta, pois não há apenas uma operação 
ou números que façam surgir o resul-
tado indicado. Em seguida, passe para 
o item b. 

Por fim, apresente as duas pergun-
tas abaixo: 
• Pensei em um número, adicionei 48 e 

obtive 98. Em que número pensei? 50 
• Pensei em um número, adicionei 48 e 

obtive 95. Em que número pensei? 47 
Chame a atenção para a relação de 

98 com 95, que é de 3 unidades a me-
nos. Portanto, o resultado final da últi-
ma pergunta deve ser de 3 unidades 
a menos:

50 - 3 = 47



199

145Cento e quarenta e cinco

RECEITA DA FAMÍLIA
Você viu que há pratos típicos nas diferentes regiões do Brasil.
Agora você vai procurar e trazer para a sala de aula uma receita 

típica de sua família. Siga as orientações:• Converse com uma pessoa da família que costume preparar as 
refeições. Pergunte qual é o prato preferido das pessoas, com 
quem ela aprendeu a fazê-lo e qual é a receita para prepará-lo. 

• Anote a receita cuidando da organização do texto.
Ingredientes
Resposta pessoal.

Modo de fazer 
Resposta pessoal.

• Mostre a receita aos colegas e veja quais são os pratos preferidos 
das outras famílias. Juntos, vocês podem organizar uma exposição 
com as receitas típicas das famílias dos estudantes da turma.

Orientações 
Oriente os estudantes para que fa-

çam a atividade em casa e marque uma 
data para a apresentação da receita. En-
tão, na data combinada, proponha uma 
roda de conversa para que todos leiam 
as receitas que trouxeram e falem sobre 
elas. Explore as quantidades de ingre-
dientes de cada um e as unidades de 
medida utilizadas em cada receita.
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1  Jorge está segurando dois gatos com a 
mesma massa cada um. Se Jorge tem massa 
de 30 kg, qual é a massa de cada gato?

a)  1 kg d)  4 kg

b)  2 kg e)  5 kg

c) X  3 kg

2  Leia esta sequência, que está em ordem decrescente. 

42 35 28 21 14 7 0

Marque o que foi preciso fazer para que ela fosse formada.

a)  Adicionar 7 unidades.

b) X  Subtrair 7 unidades.

c)  Adicionar 5 unidades.

d)  Subtrair 6 unidades.

3  Cristina observou em um folheto de supermercado a massa 
indicada em um pacote de açúcar. De acordo com esse 
folheto, o pacote de açúcar pode pesar:

a)  1 litro.

b)  1 metro.

c)  1 centímetro.

d) X  1 quilograma.

4  O professor pediu aos estudantes que efetuassem a seguinte 
conta:

58
+ 39

O resultado dessa conta é:

a)  11. b)  47. c)  19. d) X  97.
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Orientações 
Essa seção apresenta atividades rela-

cionadas aos conteúdos da unidade. Dê 
preferência para que sejam feitas indivi-
dualmente, com sua mediação quando 
necessário. Você pode aproveitar esse 
momento para verificar a aprendiza-
gem dos estudantes e sanar eventuais 
dúvidas.

Na atividade 1 (EF02MA06, EF02MA17), 
peça aos estudantes que justifiquem a 
resposta perguntando-lhes qual estra-
tégia utilizaram para resolver a situação-
-problema. 

A atividade 2 (EF02MA06) apresenta 
uma sequência numérica decrescente, e 
os estudantes devem descobrir o padrão 
de formação dela. Caso tenham dificul-
dade em resolver a questão, pergunte: 
Quantas unidades 35 tem a menos que 
42? E quantas 21 tem a menos que 28? 

Na atividade 3 (EF02MA17), eles po-
dem resgatar as experiências já vivencia-
das, pois, provavelmente, já viram paco-
tes de açúcar. 

A atividade 4 (EF02MA06) propõe a 
resolução da adição por meio do algo-
ritmo usual utilizando reagrupamento.
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5  Na cantina da escola foram vendidos em um dia 23 sanduíches 
naturais e 18 esfirras. Quantas esfirras devem ser vendidas para 
igualar a quantidade de sanduíches vendidos?

a) X  5 b)  6 c)  7 d)  8

6  Anita precisa embalar 30 docinhos de abóbora para uma 
encomenda. Desse total, ela já embalou 18. Quantos docinhos 
faltam embalar?

a)  13 b) X  12 c)  11 d)  10

7  Henrique ganhou 33 figurinhas de seu tio e ficou com 
98 figurinhas. Quantas figurinhas ele tinha antes disso?

a)  64 b) X  65 c)  98 d)  131

8  A tabela a seguir apresenta o número de pessoas por 
modalidade esportiva matriculadas em um clube.

Modalidade Número de matriculados

Futebol 58

Natação 29

Dança 75

Judô 50

De acordo com essa tabela, qual é a modalidade esportiva que 
possui o maior número de pessoas matriculadas?

a)  Futebol.

b)  Natação.

c) X  Dança.

d)  Judô.

Orientações 
A atividade 5 (EF02MA06) deve ser 

resolvida por meio da adição com o 
significado de acrescentar. Observe as 
estratégias utilizadas pelos estudantes.

Na atividade 6 (EF02MA06), eles de-
vem descobrir quantos docinhos ela 
ainda precisa embalar subtraindo 18 de 
30, ou seja: 30 - 18 = 12.

Para a resolução da atividade 7 
(EF02MA06), os estudantes devem par-
tir do total de figurinhas que Henrique 
já tem e subtrair 33 figurinhas desse 
total: 98 - 33 = 65.

A atividade 8 (EF02MA22) propõe a 
identificação do maior número possível 
de estudantes matriculados por meio 
da leitura dos dados da tabela. Amplie a 
exploração dos dados representados na 
tabela, por exemplo: 
• Quantas pessoas foram matriculadas 

ao todo no futebol e na natação? 87
• Quantas pessoas foram matriculadas 

na dança a mais que no judô? 25
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Conclusão da Unidade 6
Apresentamos a seguir uma rubrica para monitoramento da aprendizagem dos conteúdos trabalhados na unidade, 

contribuindo para que você observe e registre a trajetória de cada estudante, verificando a progressão individual. 
Você pode ampliar essa rubrica de acordo com as características de sua turma e do que pretende observar, como por 
exemplo, autonomia, participação nas atividades propostas etc.

UNIDADE 6

NOME DO ESTUDANTE:  TURMA: 

Monitoramento da aprendizagem Sim Parcialmente Ainda não

Resolve e elabora problemas de adição com reagrupamento com 
os significados de juntar e acrescentar.

Resolve e elabora problemas de subtração com desagrupamento 
com os significados de separar, retirar, comparar e completar.

Classifica resultados de eventos cotidianos aleatórios como pouco 
prováveis, muito prováveis, possíveis ou impossíveis.

Lê, interpreta e representa dados em tabelas simples e gráficos 
de barra.

Estima e compara medidas de massa (quilograma, grama).

Observações

Ficha para acompanhamento da aprendizagem 
A ficha a seguir pode ser usada para você acompanhar o desenvolvimento dos estudantes em relação às 

habilidades trabalhadas no bimestre. Use a legenda para avaliar cada estudante. Essa ficha permite que você tenha uma 
visão tanto individual quanto geral da turma e, com base nela, faça eventuais ajustes em seu planejamento. Sugerimos 
que você reproduza o modelo de ficha a seguir.

Habilidades

Estudantes
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22

Legenda:      S  sim  N  ainda nãoP  parcialmente
TURMA: 

BIM:ANO: 
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Unidade 7 - Visitando museus
Sugestão de roteiros 
de aulas estruturadas
1. Explorando a multiplicação
Objetos de conhecimento

• Problemas envolvendo adição de parcelas iguais 
(multiplicação).

Habilidades
EF02MA07 Resolver e elaborar problemas de 

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

Componentes essenciais para 
alfabetização da PNA

• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.

Recursos para a realização 
da atividade  

• Caderno e lápis.

Desenvolvimento
Nesta aula, peça aos estudantes que resolvam a 

atividade a seguir utilizando a estratégia que preferirem.
• Uma moto tem 2 rodas. Em um estacionamento há 

6 motos. Quantas rodas existem no total?
Reúna os estudantes em grupos para discutir as 

estratégias de resolução desse problema. Valide todas 
as formas de resolução.

Enfatize as duas formas de resolver apresentadas 
a seguir, que estabelecem a relação entre a adição e a 
multiplicação. Reproduza o que está destacado a seguir 
no quadro.

Adição de parcelas iguais Multiplicação

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 6 * 2 = 12

Peça que observem os registros da adição de parcelas 
iguais. Pergunte o que a adição está representando. 
Observe se percebem que representa as rodas de cada 
moto que, adicionadas, correspondem às 12 rodas das 
6 motos.

Passe à observação da resolução por meio da 
multiplicação. Pergunte o que o número 6 e o número 
2 representam nessa sentença matemática. Observe se 
percebem que o número 6 representa as 6 motos e o 
número 2, a quantidade de rodas de cada moto. Ou seja: 
6 motos vezes 2 rodas é igual a 12 rodas.

Dê continuidade à abordagem da multiplicação 
como adição de parcelas iguais. Peça aos estudantes que 
resolvam as atividades a seguir utilizando as duas formas 
de resolução apresentadas.

Temos 5 bolos, cada um com 2 velas. Quantas velas 
há no total?

Temos 2 grupos de bolinhas com 6 bolinhas em 
cada um. Há quantas bolinhas no total?

Há 3 ninhos com 4 ovos em cada um. Quantos ovos 
há no total?
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Reproduza na lousa o quadro numérico a seguir, que 
apresenta as multiplicações por 2, 3, 4 e 5.

* 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20

5 5 10 15 20 25

Oriente os estudantes para que resolvam as 
multiplicações observando o cruzamento entre as linhas e 
colunas. Dê um exemplo: Se cruzarmos a linha do 4 com 
a coluna do 3, temos: 4 * 3 = 12.

• 2 * 2 = 4
• 2 * 5 = 10
• 2 * 4 = 8

• 3 * 3 = 9

• 4 * 5 = 20
Para finalizar, peça que criem outras sentenças 

matemáticas envolvendo multiplicação usando a mesma 
estratégia apresentada acima.

2. Medindo tempo
Objetos de conhecimento 

•  Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do 
calendário.

• Leitura de horas em relógios digitais e ordenação 
de datas.

Habilidades
EF02MA18 Indicar a duração de intervalos de tempo 

entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, 
utilizando calendário para planejamentos e organização 
de agenda.

EF02MA19 Medir a duração de um intervalo de tempo 
por meio de um relógio digital e registrar o horário do 
início e do fim do intervalo.

Recursos para a realização da atividade
• Relógios digitais.
• Caderno e lápis.

Componentes essenciais para 
alfabetização da PNA

• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.

Desenvolvimento
Sugerimos encaminhar esta aula com os estudantes 

organizados em duplas.

Inicie desenhando na lousa um relógio digital. 
Mostre aos estudantes a localização do mostrador, 
as horas e os minutos. Pergunte se costumam usar relógio 
diariamente e verifique se sabem alguns horários da 
rotina escolar, como o horário de início das aulas, o 
horário do recreio e o horário de saída.

Represente cada um desses horários no relógio 
desenhado ‑os na lousa e peça aos estudantes que 
copiem no caderno.

Em seguida, mantendo um relógio digital bem 
visível a todos os estudantes, pergunte o horário que o 
relógio está marcando. Verifique se todos conseguem ler 
o horário corretamente. Peça que escrevam esse horário 
no caderno.

Para que façam uma primeira medida de intervalo 
de tempo, peça que escrevam no caderno o horário de 
início de uma determinada atividade e, no final, solicite 
que consultem novamente o relógio e escrevam o 
horário de término. Pergunte, então, quanto tempo se 
passou entre o primeiro horário e o segundo. Deixe que 
as duplas desenvolvam suas próprias estratégias para 
calcular o intervalo de tempo.

Apresente outras situações em que os estudantes 
passem pela experiência de calcular o tempo entre 
uma atividade e outra para observar se todos 
compreenderam.

Em um segundo momento, proponha uma gincana 
simples: leve‑os ao pátio da escola ou a um lugar aberto 
e, se possível, distribua alguns obstáculos para ampliar a 
brincadeira.

O roteiro a seguir é um exemplo e deve ser 
adaptado de acordo com o horário de início da aula e o 
seu interesse.

ROTEIRO DA GINCANA
• Escrevam o horário de início da gincana.
• Abaixem‑se e levantem‑se 10 vezes, bem devagar. 

Quando terminarem, escrevam o horário na folha de 
papel.

• Deem cinco voltas no pátio, sem correr. Quando 
terminarem, escrevam o horário novamente.

• Fiquem dois minutos sem falar e depois digam seus 
nomes três vezes, uma vez a cada minuto.

• Escrevam na folha o horário do final da gincana.
Observe a participação dos estudantes ao longo da 

aula e verifique se reconhecem os horários no relógio 
digital.

No dia a dia da sala de aula, deixe um relógio 
digital à vista de todos e indique o intervalo de tempo 
que eles terão para realizar determinadas atividades 
naquele dia. Acompanhe quais conseguem organizar 
o tempo observando o relógio digital e quais ainda 
precisam de ajuda.
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3. Pensando e calculando 
Objetos de conhecimento 

• Problemas envolvendo o significado de dobro e 
triplo.

Habilidades
EF02MA08 Resolver e elaborar problemas 

envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte com 
suporte de imagens ou material manipulável, utilizando 
estratégias pessoais.

Recursos para a realização 
da atividade  

• Material para manipulação e contagem.
• Lápis e caderno.

Componentes essenciais para 
alfabetização da PNA

• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.

Desenvolvimento
Inicie a aula pedindo aos estudantes que se 

organizem em duplas. Disponibilize materiais de 
contagem para usarem no decorrer das atividades.

Assim que formarem as duplas, pergunte:
O que é necessário para formar uma dupla?
Quantas duplas se formaram?
Apresente a situação‑problema a seguir na lousa.

• Para uma atividade na escola, a professora formou 
6 duplas de estudantes. Quantos estudantes irão 
participar dessa atividade?
Inicialmente, leia o problema com eles, peça 

que pensem na solução e usem material concreto 
para simular. Assim que terminarem, convide‑os a 
compartilhar as estratégias de resolução utilizadas 
enquanto você as escreve na lousa, para que possam 
validar as respostas.

Mostre‑lhes que a resolução também pode ser dada 
com desenhos e números, por exemplo:

2   +   2   +   2   +

+   2   +   2   +   2   = 12

Pergunte se conhecem outra forma de resolver 
utilizando números. Ouça as sugestões e, caso não indiquem 
a resolução pela multiplicação, faça nesse momento:  
6 * 2 = 12 (6 grupos com 2 estudantes em cada grupo).

Chame a atenção deles para o fato de que, quando 
multiplicamos por 2, encontramos o dobro.

Em seguida, peça que copiem o problema a seguir 
no caderno, leiam e respondam. Se houver necessidade, 
oriente‑os na utilização de material concreto durante 
a resolução.

• Rafael e os amigos vão treinar para o jogo de 
vôlei na escola. Para esse treino, eles formaram 
5 grupos com 3 estudantes em cada grupo. Quantos 
estudantes irão participar desse treino?
Dê um intervalo para as resoluções e peça que 

compartilhem as estratégias utilizadas. 
Mais uma vez, mostre‑lhes que a resolução pode ser 

dada por meio de desenhos e números.

3   +   3   +   3    +

+   3   +   3   = 15

Pergunte de que forma podemos representar a 
resolução por meio de uma multiplicação e, em seguida, 
escreva‑a na lousa: 5 * 3 = 15.

Chame a atenção dos estudantes para o fato de 
que, quando multiplicamos por 3, encontramos o triplo.

Para finalizar, escreva na lousa a receita a seguir, para 
que eles calculem o dobro e o triplo dos ingredientes.

Bolo de fubá Dobro Triplo

3 ovos
1 xícara de óleo
1 xícara de farinha 
de trigo
1 xícara de leite
2 xícaras de 
açúcar
1 xícara de fubá
1 colher de sopa 
de fermento

6 ovos
2 xícaras de óleo
2 xícaras de 
farinha de trigo
2 xícaras de leite
4 xícaras de 
açúcar
2 xícaras de fubá
2 colheres de 
sopa de fermento

9 ovos
3 xícaras de óleo
3 xícaras de 
farinha de trigo
3 xícaras de leite
6 xícaras de 
açúcar
3 xícaras de fubá
3 colheres de 
sopa de fermento
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VISITANDO 
MUSEUS

Uma das maneiras mais 
interessantes de aprender é 
visitando museus. Neles, você 
pode viajar no tempo e conhecer 
histórias passadas. Há, por 
exemplo, museus históricos, 
museus de ciências, museus de 
arte, museus interativos – onde 
você pode realizar experimentos – 
e museus virtuais, que podem 
ser visitados pela internet. Há até 
o Museu do Amanhã, que nos 
conta como poderemos viver nos 
próximos 50 anos.

Atividade complementar 
Converse com os estudantes sobre a importância dos museus. 

Esses locais têm o potencial de despertar admiração e respeito 
pela cultura de diferentes povos, incluindo aqueles que viveram 
em outras épocas, e costumam sensibilizar os visitantes em rela-
ção às produções artísticas e científicas. Por isso, é importante a 
escola incentivar a visita a esses locais. Explique-lhes que as expo-
sições servem de fonte de pesquisa para diversos estudos. Há, por 

exemplo, museus históricos, museus de ciências, museus de arte, 
museus interativos (nos quais é possível fazer experimentos) e 
até museus virtuais que podem ser visitados pela internet. 

Peça que pesquisem os museus da cidade em que moram. Ins-
trua-os a encontrar informações sobre as coleções de cada um, os 
horários de visitação, e a divulgar aos colegas. Se possível, progra-
me com a turma uma visita a algum deles.

Conteúdos 
• Indicação da duração de intervalos 

de tempo entre duas datas. 
• Reconhecimento de unidades de 

medida de tempo: dia, mês e ano. 
• Leitura de horas em relógios digitais 

e analógicos. 
• Aplicação das ideias da multiplicação: 

adição de parcelas iguais, disposição 
retangular, multiplicação e proporção 
e combinação e as aplica na resolu-
ção de problemas. 

• Resolução de problemas envolven-
do noções de dobro e triplo. 

• Comparação de informações de pes-
quisas apresentadas em tabelas e 
gráficos de coluna simples.

BNCC em foco
As competências e habilidades da 
BNCC desenvolvidas nesta unidade 
estão relacionadas a seguir. 
Competências gerais 1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9 e 10
Competências específicas 2, 3, 6 e 7
Habilidades EF02MA03, EF02MA07, 
EF02MA08, EF01MA18, EF01MA19 e 
EF01MA23

PNA em foco

• Desenvolvimento de vocabulário.

• Compreensão de textos.

• Produção de escrita.

Orientações 
Inicie a unidade lendo o texto com 

os estudantes, pedindo que observem 
a imagem de abertura e apontem o que 
mais lhes chamou a atenção.

Explore a imagem, aos poucos, fa-
zendo perguntas que estimulem o reco-
nhecimento do contexto, por exemplo: 
• Que lugar está retratado? Por que as 

pessoas visitam um lugar como esse? 
• Vocês já foram a um museu? Alguém 

já visitou um museu virtual? Para am-
pliar a conversa, aborde temas con-
temporâneos. Nessa cena, o tema 
em destaque é “Diversidade cultural”. 
Veja, a seguir, algumas sugestões de 
perguntas. 

• Em todos os museus as exposições 
são sobre o mesmo tema?

• Que tipo de museu você gostaria de 
visitar? Por quê? 
Dê oportunidade para que todos se 

manifestem, especialmente nas pergun-
tas que requerem respostas pessoais.
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1. Qual é a importância dos museus?

2. O que você observa nessa cena? 

3. O que pode ser visto em um museu de arte?

4. Que informação numérica você identifica na placa de 
avisos? 

5. Você já visitou algum museu? Se sim, conte o que 
aprendeu nessa visita. 
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Recursos para esta unidade
• Um relógio analógico e um relógio digital. 
• Acesso à internet para passeios virtuais a museus. 
• Materiais concretos para manuseio e contagem.

Roda de conversa
Proponha as questões orais, incen-

tivando a participação de todos os es-
tudantes.

Respostas

1. Espera-se que os estudantes percebam 
que os museus oferecem a oportuni-
dade de aprender.

2. Espera-se que identifiquem a entrada 
de um museu de arte e crianças che-
gando para visitação.

3. Pinturas, esculturas, desenhos, foto-
grafias, roupas, entre outras obras.

4. Os dias da semana em que o museu 
abre (de terça a domingo) e o horário 
para visitação – das 9h às 11h e das 
14h às 17h.

5. Resposta pessoal.

Para saber mais 
Museus do Brasil 
No universo da cultura, o museu assume 
funções as mais diversas e envolventes. 
Uma vontade de memória seduz as pes-
soas e as conduz à procura de registros 
antigos e novos, levando-as ao campo dos 
museus, no qual as portas se abrem sem-
pre mais. A museologia é hoje comparti-
lhada como uma prática a serviço da vida. 

O museu é o lugar em que sensações, 
ideias e imagens de pronto irradiadas por 
objetos e referenciais ali reunidos ilumi-
nam valores essenciais para o ser huma-
no. Espaço fascinante onde se descobre 
e se aprende, nele se amplia o conheci-
mento e se aprofunda a consciência da 
identidade, da solidariedade e da partilha. 

Por meio dos museus, a vida social re-
cupera a dimensão humana que se esvai 
na pressa da hora. As cidades encontram 
o espelho que lhes revele a face apagada 
no turbilhão do cotidiano. E cada pessoa 
acolhida por um museu acaba por saber 
mais de si mesma. 

BRASIL. Ministério do Turismo. Instituto 
Brasileiro de Museus. Museus do Brasil. 

Brasília, DF: MTur, [20--?]. Disponível em: 
https://www.museus.gov.br/museus-do 

-brasil/. Acesso em: 17 jun. 2021

https://www.museus.gov.br/museus-do-brasil/
https://www.museus.gov.br/museus-do-brasil/
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1. MEDIDAS DE TEMPO

No relógio analógico, o ponteiro menor indica as horas e o ponteiro 
maior, os minutos. No relógio digital, o número à esquerda dos dois
pontos indica as horas e o número à direita indica os minutos.

Lemos: Uma hora e trinta minutos ou treze horas e trinta minutos.

Uma professora levou os estudantes ao Museu do Relógio 
para conhecerem a evolução desse instrumento através dos 
tempos. 

• Para que servem os relógios?  

• Que horas o relógio digital indica? 

• Que tipos de relógio você conhece? 

9 horas

Resposta pessoal.

Espera-se que os estudantes respondam que o relógio é um instrumento usado 
para marcar a passagem do tempo.
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Relógio analógico. Relógio digital.

Orientações 
Este tópico trabalha medidas de tem-

po e as relaciona a situações do cotidia-
no. Peça aos estudantes que observem 
as imagens dos relógios da cena e com-
parem os diferentes modelos. 

Converse com eles sobre as questões 
orais e leiam juntos o texto que siste-
matiza as informações sobre o relógio 
como instrumento de medida de tem-
po e sobre as unidades de medida hora 
e minuto. 

Se possível, traga para a sala de aula 
um relógio analógico e outro digital, 
para que os estudantes observem e 
comparem o funcionamento. 

Peça que analisem o relógio digital, 
suas características, o modo de mostrar 
a hora (pela leitura direta dos números 
no mostrador). Peça também que deem 
exemplos de locais públicos onde são 
utilizados relógios digitais. Destaque a 
correspondência entre as horas mar-
cadas no relógio analógico e no digital. 

Habilidades da BNCC 
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA03 Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, 
por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, 
entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma 
quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos 
a menos.
EF02MA18 Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, 
como dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, para
planejamentos e organização de agenda.
EF02MA19 Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de 
relógio digital e registrar o horário do início e do fim do intervalo.

EF02MA23 Pesquisar em universo de até 30 elementos, 
escolhendo até três variáveis categóricas de seu interesse, 
organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de 
colunas simples.

PNA em foco

• Desenvolvimento de vocabulário.

• Compreensão de textos.

• Produção de escrita.
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MINUTOS, HORAS E DIAS 

No relógio analógico, a cada volta completa do ponteiro dos minutos 
(o maior) temos 60 minutos, que correspondem a uma hora.

Cada volta completa do ponteiro das horas (o menor) corresponde a 
12 horas.

No período de 24 horas (um dia), o ponteiro 
das horas dá duas voltas completas no relógio.

O relógio ao lado exibe as horas de 1 a 12. 
Para que você entenda a posição das horas 
de 13 a 24, observe os números indicados 
fora do relógio.

1  Escreva a hora que cada relógio está marcando.

9 horas ou 21 horas 3 horas ou 15 horas 4 horas ou 16 horas

2  Bianca combinou com uma amiga para 
irem juntas ao cinema. Veja o cartaz do 
filme a que elas pretendem assistir.

a) Qual é a duração desse filme? Marque 
um X na resposta certa.

 Menos de uma hora

X  Mais de uma hora

b) Explique por que marcou essa 
resposta. Espera-se que os estudantes  
concluam que, como uma hora equivale a 60 minutos, 84 minutos 
são mais que uma hora.
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Orientações 
Explore os conhecimentos prévios 

dos estudantes a respeito de leitura de 
horas em relógios analógicos. Pergunte 
a eles o que os números representados 
no mostrador indicam e peça que ob-
servem a posição do ponteiro grande e 
do pequeno no relógio da imagem. Co-
mente que cada ponteiro se move com 
uma velocidade diferente: o menor, que 
indica a hora, é mais lento; e o maior, 
que indica os minutos, é mais rápido. 

Na atividade 1 (EF02MA19), peça 
que escrevam como souberem as horas 
indicadas nos três relógios analógicos. 

Retome a ideia de quanto tempo 
cada ponteiro demora para dar uma vol-
ta completa no mostrador; faça compa-
ração entre os dois ponteiros e reforce 
que um é mais lento e o outro é mais 
rápido. A análise comparativa auxilia os 
estudantes no reconhecimento da re-
lação de tempo entre os ponteiros. No 
ciclo de meio-dia, enquanto o pontei-
ro pequeno dá uma volta completa, o 
ponteiro grande dá doze voltas, e isso 
representa metade do dia. 

Na atividade 2 (EF01MA03, EF02MA19), 
verifique se os estudantes localizaram a in-
formação da duração do filme no cartaz e 
peça que compartilhem a explicação dada 
no item b da atividade.
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3  Observe o relógio digital a seguir. As horas e os minutos 
aparecem no visor.

X

4  Veja o que está acontecendo em cada cena.
Escreva, no relógio digital, o horário de cada situação. 

Mamãe acorda bem cedo para ir 
trabalhar.

Renato volta para casa no fim da tarde.

05   00

17   30
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Qual dos relógios a seguir indica esse mesmo horário?

Orientações 
Na atividade 3 (EF02MA19), os es-

tudantes devem comparar a leitura do 
mostrador do relógio digital com as ho-
ras marcadas nos relógios analógicos e 
indicar em qual caso há correspondência. 

Na atividade 4 (EF02MA19), eles de-
vem ler as horas no relógio analógico e 
escrever como essa hora é indicada no 
relógio digital. Observe se identificam a 
hora, 17h30min, indicada no relógio ana-
lógico, de acordo com o período do dia.

Atividade complementar 
Para que os estudantes percebam a 

relação entre 1 hora e 60 minutos, traga 
para a sala dois relógios: um analógico e 
outro digital. Quando o relógio marcar 
determinada hora cheia, por exemplo, 8 
horas da manhã, deixe que vejam e com-
parem o registro de ambos os relógios. 

Espera-se que observem, no analógi-
co, o deslocamento do ponteiro dos mi-
nutos; no digital, a mudança do último 
dígito dos minutos. 

Essa percepção é necessária para os 
estudantes terem experiência sensorial 
de espera e fluxo das horas e entende-
rem a passagem do tempo. 

Depois, prossiga com as atividades 
de rotina, mas fique atento: quando es-
tiver próximo de completar meia hora 
do horário observado, pare a atividade 
que estiver fazendo e peça a todos que 
observem novamente, no relógio analó-
gico, a passagem do ponteiro dos minu-
tos sobre o número 6 e o ponteiro das 
horas, que está entre o primeiro número 
observado e o próximo, por exemplo: se 
o horário inicial foi 8 h, o ponteiro das 
horas deve estar entre o 8 e o 9; no digi-
tal, a mudança dos dígitos dos minutos 
para o número 30. Pergunte: 
• Que giro o ponteiro dos minutos 

deu? Giro de meia-volta. 
• Que número no relógio digital, de-

pois dos dois-pontos, corresponde 
à meia-volta do ponteiro no relógio 
analógico? Corresponde a 30. 

• O que acontecerá no relógio digital, 
quando o ponteiro dos minutos der 
uma volta completa no relógio analógi-
co? O marcador das horas aumentará 1 
unidade e o dos minutos apresentará 00.
Retome a atividade de rotina, mas 

interrompa-a quando estiver próximo 
de completar uma hora (começando 
da primeira vez que você parou com a 
turma para observar o relógio), para que 
todos observem a passagem do pon-
teiro dos minutos sobre o número 12 e 
os dígitos dos minutos mudando de 59 
para 00. Pergunte-lhes se confirmaram 
o que haviam suposto (que uma volta 
completa do ponteiro grande corres-
ponde a 60 minutos).
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5  O Museu Catavento, 
situado na cidade de 
São Paulo, é dedicado 
às ciências. Nele, as 
pessoas podem tocar um 
meteorito de verdade, 
conhecer o corpo 
humano por dentro, 
ver virtualmente 
os dinossauros e muito mais!
Veja as informações para os interessados em visitar o museu:

Museu Catavento

Visitação Ingresso

•  De terça-feira a domingo, das 9h às 17h 

• Entrada até as 16h

• Normal R$ 10,00

• Meia-entrada R$ 5,00

Fonte: Museu Catavento. São Paulo: [Secretaria de Cultura], [2020].  
Disponível em: http://www.cataventocultural.org.br/vis_esp. Acesso em: 15 mar. 2021.

a) Quais informações você identifica no quadro acima? 

Dias e horários de visitação e preços dos ingressos. 

b) Até quanto tempo antes do fechamento as pessoas 
podem entrar? 

Uma hora antes – a visitação termina às 17h, mas a entrada é permitida até as 16h. 

Para conhecer mais a respeito de museus, leia:
Visitando um museu, de Florence Ducatteau 

com ilustrações de Chantal Peten (BrinqueBook).
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Museu Catavento. São Paulo, São Paulo, 2009.

Orientações 
Na atividade 5 (EF02MA18, EF02MA19), 

peça aos estudantes que leiam o tex-
to e identifiquem todas as informações 
sobre a visitação ao Museu Catavento. 

Pergunte: 
• Quantos e quais são os dias da se-

mana em que o museu é aberto para 
visitação? Seis dias. De terça-feira a 
domingo. 

• Por quantas horas o museu permane-
ce aberto nesses dias? 8 horas por dia 

• Um visitante que chegar ao museu 
às 11 horas e sair às 14 horas e 30 mi-
nutos, terá permanecido por quanto 
tempo? 3 horas e 30 minutos
Explore também os preços dos in-

gressos. Pergunte, por exemplo: 
• Uma família composta de 3 adultos 

e 3 crianças quanto pagará, no total, 
pelos ingressos? 45 reais
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O RELÓGIO DE SOL
Nos dias atuais, podemos ver as 

horas no celular, no computador e nos 
relógios. Mas nem sempre foi assim.

Provavelmente, ao observar as 
sombras, o ser humano teve a ideia de 
fincar um bastão na terra para medir 
os períodos de claridade. A posição 
da sombra projetada no mostrador 
indicava a hora.

Embora a origem do relógio de 
sol seja desconhecida, ele foi muito 
usado pelos gregos e romanos 
antigos, principalmente nas 
catedrais e igrejas. Atualmente, são 
encontrados em praças e museus.

Fernando Vieira. Como foi criado o relógio de sol?  
Ciência Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, 14 mar. 2012. 

Disponível em: http://chc.org.br/acervo/como-foi-criado 
-o-relogio-de-sol/. Acesso em: 16 mar. 2021.

1  Você já observou como a posição e o formato da sombra de 
um objeto mudam de acordo com o horário do dia?

Faça uma experiência: em um dia de sol, coloque um objeto 
qualquer sobre uma folha de papel em um local onde bata sol; 
depois, marque na folha a posição e o formato da sombra do 
objeto de manhã e à tarde.

2  Depois de fazer o experimento, troque ideias 
com os colegas e verifique se eles observaram o 
mesmo que você.
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Relógio de sol.

Medição da sombra projetada pelo 
Sol.

Orientações 
Leia o texto da seção Um pouco de 

história com os estudantes. Peça a eles 
que imaginem como seria o cotidiano 
das pessoas se não existissem relógios. 

Explique à turma que os povos an-
tigos também tinham necessidade de 
orientação temporal, principalmente 
para o plantio e a colheita; o relógio de 
sol foi uma das primeiras formas encon-
tradas para medir o tempo.
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CALENDÁRIOS
O calendário foi uma das formas criadas pelo ser humano para 

marcar o tempo. Ele mostra como estão organizados os dias, as 
semanas e os meses do ano. Observe o calendário do ano de 2023.

1  Consulte o calendário e responda.

a) Quantos meses há em um ano? 12 meses

b) Em um ano, quantos meses têm apenas 30 dias? 4 meses

c) E quantos meses têm 31 dias? 7 meses

d) Nesse ano, quantos dias tem o mês de fevereiro? 28 dias

e) Quantos dias há entre o dia do seu aniversário e o começo do 

mês do seu aniversário? Resposta pessoal.
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Orientações 
Inicie com a exploração do calendá-

rio anual. 
Peça aos estudantes que identifi-

quem o ano, o nome dos meses, os dias 
da semana, quantos dias há em cada 
mês, em que dia da semana cada mês 
começa e termina etc. Após essa con-
versa introdutória, leia as questões da 
atividade 1 (EF02MA18) e peça que res-
pondam aos itens conforme a consulta 
ao calendário.
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2  Faça uma pesquisa com os colegas da turma para saber 
em que mês cada um faz aniversário.
Faça um tracinho no mês para cada aniversariante. 

Quantidade de aniversariantes

Mês Quantidade  
de estudantes Mês Quantidade  

de estudantes Mês Quantidade 
de estudantes

Janeiro  Maio  Setembro

Fevereiro  Junho  Outubro

Março  Julho  Novembro

Abril  Agosto  Dezembro  

Fonte: Pesquisa de  .

a) Pinte no gráfico um  para cada aniversariante.

A resposta dependerá dos dados coletados na pesquisa.

D
AE

Fonte: Pesquisa de nome do estudante. .

Quantidade de aniversariantes

jan

fev.

mar.

abr.

maio

jun.

jul.

ago.

set.

out.

nov.

dez.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M
ês
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e 
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rio

Quantidade

Legenda
  1o trimestre 
Janeiro, fevereiro e março

  2o trimestre 
Abril, maio e junho

  3o trimestre 
Julho, agosto e setembro

  4o trimestre 
Outubro, novembro e dezembro

 Um trimestre tem três meses. Em que trimestre há mais 
aniversariantes? A resposta dependerá dos dados coletados na pesquisa. 

Atividade complementar
Proponha aos estudantes uma pesquisa em sala de aula sobre 

um tema da preferência deles. Faça a escolha coletiva do tema.  
Antes de iniciar a atividade, converse com eles sobre os itens a seguir. 

• Objetivo da pesquisa: saber a preferência dos estudantes em rela-
ção ao tema escolhido.

• Como se faz uma pesquisa: em geral, por meio de uma entre-
vista. Explique-lhes que a pesquisa sempre começa com uma 
pergunta que deve ser respondida pelas pessoas entrevistadas, 
que, assim, emitem opinião.

• Como apresentar os resultados de uma pesquisa: após registrar 
todas as respostas em uma tabela, as informações podem ser 
representadas em gráficos, como na atividade. 
Em seguida, a turma deve definir quem serão os entrevistadores 

e os entrevistados. À medida que as respostas forem sendo dadas, 
elas podem ser registradas em uma tabela.

Orientações 
Oriente os estudantes na pesquisa da 

atividade 2 (EF02MA23), que propõe a 
coleta, classificação e representação de 
dados em um gráfico de colunas. 

Copie na lousa a tabela na qual será 
registrada a quantidade de aniversarian-
tes por mês. Pergunte quem faz aniver-
sário em janeiro e faça um tracinho para 
representar cada aniversariante na co-
luna correspondente à quantidade de 
estudantes. Peça a eles que façam os 
mesmos registros no livro. 

Proceda dessa maneira com os outros 
meses do ano. Em seguida, quantifique 
os tracinhos colocados em cada mês 
para facilitar a construção do gráfico. 
Antes de iniciar esse trabalho, converse 
com a turma sobre as informações que 
serão colocadas no gráfico. Pergunte 
qual é o título, o que será representado 
em cada eixo (horizontal e vertical) e o 
que a legenda informa. 

Converse com eles sobre a divisão do 
ano em trimestres. Identifique o 1? tri-
mestre e peça que falem os meses que 
compõem os demais trimestres do ano 
considerando a legenda. Depois, eles 
devem calcular a quantidade de aniver-
sariantes a cada 3 meses (1? trimestre). 
Para organizar os dados conforme a le-
genda do gráfico, eles devem organizar 
os aniversariantes em 4 grupos, cada 
grupo representado por uma cor. Final-
mente, instrua-os na construção das 
colunas do gráfico preenchendo cada 
quadrinho com a cor correspondente 
ao grupo de aniversariantes.
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2.  MULTIPLICAÇÃO

Os estudantes do 2o ano irão visitar o Museu dos 
Brinquedos.

Nossa visita  
ao Museu dos 

Brinquedos será no 
dia 22 de outubro.
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• O Dia da Criança é comemorado em 12 de outubro. 
A visita ao museu será quantos dias depois? 

• Quantos estudantes estão em cada mesa? 4 estudantes

• Quantas mesas elas estão ocupando? 2 mesas

»» Quantos estudantes são vistos na sala? Calcule como 
preferir.

10 dias depois

São vistos na sala 8  estudantes.

Estratégia pessoal.

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

Orientações 
A proposta inicial do estudo da mul-

tiplicação é explorar a ideia de adicionar 
parcelas iguais por meio de estratégias 
pessoais. Oriente-os para que obser-
vem a imagem, com especial atenção 
às mesas e à quantidade de estudan-
tes sentadas em torno delas. Prossiga 
com as questões orais para trabalhar 
os dados matemáticos que podem ser 
extraídos da cena. 

Para indicar quantas crianças estão na 
sala, os estudantes devem utilizar estra-
tégias pessoais. Por exemplo: represen-
tar a quantidade total de crianças com 
desenhos; representar com risquinhos 
dois grupos de estudantes e depois 
contá-los um a um; contar de quatro 
em quatro, entre outras possibilidades. 
Compartilhe os diferentes modos de re-
solução para eles perceberem a diversi-
dade de raciocínio.

PNA em foco

• Desenvolvimento de vocabulário.

• Compreensão de textos.

• Produção de escrita.
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ADIÇÃO E MULTIPLICAÇÃO 
No Museu dos Brinquedos há uma sala só com bonecas.
Nessa sala há 3 painéis com 7 bonecas em cada um, como você 

pode ver na cena.

Para saber quantas bonecas há ao todo nessa sala, pode-se fazer 
uma adição ou uma multiplicação. Observe.

O sinal * (vezes) indica uma multiplicação.

Também podemos escrever a multiplicação assim:

Adição
7 + 7 + 7 = 21

3 vezes

Multiplicação
3 * 7 = 21    3 vezes 7 é igual a 21

fator

fator

produto

7
* 3

2 1

fator

fator
produto
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Orientações 
Iniciamos a relação entre adição e 

multiplicação com uma situação-pro-
blema envolvendo a ideia de adicionar 
quantidades iguais da multiplicação. 

Comece conversando com os estu-
dantes sobre a imagem e peça que ob-
servem a quantidade de bonecas em 
cada painel. 

Em seguida, leia com eles o texto que 
explica como podemos calcular a quan-
tidade total de bonecas pela adição ou 
pela multiplicação. 

Peça que observem a relação entre 
a adição de parcelas iguais e a multipli-
cação. Destaque a resolução pelo algo-
ritmo usual da multiplicação e os sinais 
convencionais: * para a multiplicação e 
= para a igualdade. 

A multiplicação, portanto, é um ca-
minho mais rápido e prático para che-
gar à solução. Chame a atenção para os 
termos matemáticos fator e produto, 
porém, sem a intenção de fazê-los me-
morizar. Os estudantes vão se familiari-
zando com esses termos à medida que 
forem mencionados durante as conver-
sas e explicações.
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1  Conte a quantidade de objetos em cada caixa e complete as 
operações. 
a) • 7  + 7  = 14

• 2 * 7  = 14

No total há 14  lápis.

b) • 8  + 8  + 8  = 24

• 3 * 8  = 24

No total há 24  apontadores.
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Clara e seus amigos inventaram uma máquina de enigmas.
Quando eles dizem 2, a máquina responde 6; quando dizem 4, a 

máquina responde 12.

• O que a máquina faz? Multiplica por 3.

• Se eles disserem 20, que número a máquina irá responder? 60

Para saber mais 
Do ponto de vista conceitual, existe uma diferença significativa entre 
adição e multiplicação – ou, de maneira mais ampla, entre o racio-
cínio aditivo e o raciocínio multiplicativo. 

O raciocínio aditivo refere-se a situações que podem ser analisadas 
a partir de um axioma básico: o todo é igual à soma das partes. Es-
sa afirmativa resume a essência do raciocínio aditivo. Se queremos 
saber qual o valor do todo, somamos as partes; se queremos saber 
o valor de uma parte, subtraímos a outra parte do todo; se quere-
mos comparar duas quantidades, analisamos que parte da maior 

quantidade sobra se retiramos dela uma quantia equivalente à outra 
parte. Por essa razão, diz-se que o invariante conceitual do raciocínio 
aditivo é a relação parte-todo. 

Em contraste, o invariante conceitual do raciocínio multiplicativo é 
a existência de uma relação fixa entre duas variáveis (ou duas gran-
dezas ou quantidades). Qualquer situação multiplicativa envolve 
duas quantidades em relação constante entre si. [...] 

NUNES, T. et al. Educação matemática 1: números e operações numéricas. 
São Paulo: Cortez, 2005. p. 84-85.

Orientações 
A atividade 1 (EF02MA07) explora 

a multiplicação como adição de par-
celas iguais, conforme apresentado 
anteriormente. Observe-os enquanto 
preenchem as lacunas. Caso alguns não 
tenham compreendido o conceito, in-
centive-os a usar materiais manipulá-
veis, separando dois montinhos com 
7 unidades para o item a; três monti-
nhos de 8 unidades para o item b.

O Desafio (EF02MA07) explora o pen-
samento algébrico para que os estudan-
tes percebam que 2 está para 6 assim 
como 4 está para 12, ou seja, a máquina 
multiplicou cada numero dado por 3, 
sendo que devem perceber que a regu-
laridade se dá considerando o triplo de 
cada número dado.
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Se tiver oportunidade, visite o Museu do Relógio, localizado no 
bairro Vila Leopoldina em São Paulo (SP). 

2  No Museu dos Brinquedos há uma sala com carrinhos de vários 
tipos e épocas. 
Veja os dois grupos de estudantes que observam a exposição.

Qual é o total de estudantes na sala? Responda de acordo com 
a operação solicitada:

• Usando a adição:

5  + 5  = 10
• Usando a multiplicação:

2  * 5  = 10

No total há 10  estudantes.

3  Efetue as multiplicações a seguir:

a) 2 * 6 = 12

b) 2 * 8 = 16

c) 4 * 4 = 16

d) 5 * 3 = 15

e) 7 * 5 = 35

f) 5 * 6 = 30

Meu pai tinha  
um carrinho 
como esse!
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Orientações 
Leia com os estudantes a situação-

-problema da atividade 2 (EF02MA07) 
e converse com eles sobre o que está re-
presentado na imagem. Peça que façam 
cálculos usando a adição e a multiplica-
ção e, ao corrigir, reforce que nas duas 
operações o resultado deve ser o mesmo.

Antes de iniciar a atividade 3  
(EF02MA07), peça que representem as 
multiplicações com desenhos.

No decorrer da correção, convide al-
guns estudantes para fazer as operações 
na lousa por meio da adição de parcelas 
iguais e, em seguida, resolvê-las pela 
multiplicação.

Amplie a atividade propondo que 
elaborem problemas utilizando cada 
uma das multiplicações. Você pode ini-
ciar apresentando uma situação-proble-
ma e solicitando que a complementem 
com uma pergunta; apresentando  a 
situação-problema completa com 3 al-
ternativas de resolução para que eles in-
diquem qual delas poderá ser utilizada, 
entre outras possibilidades.

Atividade complementar 
Utilizando materiais manipuláveis (pa-

litos, botões ou outros), peça que colo-
quem sobre a mesa um grupo de 3 ele-
mentos e, em seguida, outro grupo de 3 
elementos. Eles devem representar por 
escrito essas quantidades por meio de 
uma adição e, depois, por meio de uma 
multiplicação: 3 + 3 = 6 e 2 * 3 = 6. 

Faça pedidos semelhantes com outras 
quantidades iguais de objetos. Posterior-
mente, continue a pedir a manipulação 
de materiais, mas eles devem escrever as 
ações apenas com multiplicações. 

Você também pode chamá-los para 
escreverem as operações na lousa e 
conversarem sobre cada uma delas. 
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4  Durante a visita ao Museu de Ciências, os estudantes 
conheceram fósseis marinhos, como esqueletos e conchas. 
Esses fósseis são restos preservados de animais.

a) Quantos esqueletos estão 
na caixa que o menino está 

observando? 10

b) Há quantas conchas na 
caixa que a menina está 

observando? 10

c) Quantos fósseis de animais há 
ao todo? Calcule por meio de 
uma multiplicação.

Há 20 fósseis.

5  O preço de um pequeno livro sobre a formação 
dos fósseis é 2 reais. 
Calcule o preço de:

a) 2 livros: 4  reais;

b) 5 livros: 10  reais;

c) 3 livros: 6  reais;

d) 7 livros: 14  reais.

2 * 10 = 20
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Orientações 
A situação-problema apresentada na 

atividade 4 (EF02MA07) tem o obje-
tivo de trabalhar a ideia da multiplica-
ção como adição de parcelas iguais. A 
observação da imagem, na atividade, 
é importante para os estudantes perce-
berem que a quantidade de conchas e 
esqueletos é a mesma nas duas caixas.

A atividade 5 (EF02MA07), além de 
explorar a multiplicação com a ideia de 
adição de parcelas iguais, trabalha tam-
bém a ideia de proporcionalidade da 
multiplicação: quanto mais livros, maior 
é o valor que se deve pagar por eles, 
numa relação de proporcionalidade di-
reta e constante entre quantidade de 
livros e preço total. 

Se julgar necessário, peça aos estu-
dantes que escrevam no caderno a se-
quência completa dos valores a serem 
pagos para cada quantidade de 1 a 7 
livros. Assim, eles responderão com mais 
facilidade às questões propostas.
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2 ingressos 2 * 5 10 reais

3 ingressos 3 * 5 15 reais

4 ingressos 4 * 5 20 reais

a) São quantos estudantes? 4

b) Quanto ela pagou pelos ingressos de todos 
os estudantes? Complete o quadro acima.

c) Contando com o ingresso da 
professora, quantos ingressos foram 
comprados? Quanto foi pago no total? 

5 ingressos, 25 reais

4 estudantes e 
1 professora somam 
5 ingressos
5 * 5 = 25
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MAIS MULTIPLICAÇÕES
Veja como João efetua 2 * 5.

Usando o procedimento de João, efetue 4 * 3. 

Complete: 4 * 3 = 12

1  A professora Cecília está 
acompanhando este grupo 
de estudantes em uma visita 
ao Museu dos Brinquedos.
Para calcular o valor total 
dos ingressos de todos os 
estudantes, ela pensou da 
seguinte forma 1 ingresso = 5 reais, então:

41 3 5 7 8 9 10 110 2 6 12 13

5

41 3 5 7 8 9 10 110 2 6 12
2 * 5 = 10

5

Orientações 
Explore com os estudantes a imagem 

da reta numérica (EF02MA07) e peça que 
observem a posição e direção da seta 
no exemplo dado e, se julgar necessário, 
que calculem inicialmente pela adição 
para, em seguida, calcular pela multi-
plicação.

Proceda da mesma forma para cal-
cular 4 * 3.

A atividade 1 (EF02MA07) explora o 
significado de proporcionalidade. Cha-
me a atenção dos estudantes para as 
informações da imagem com os preços 
dos ingressos. 

Passe aos dois primeiros itens. 
Estimule-os a observar que o preço é 

proporcional à quantidade de ingressos 
comprados. 

No item c, verifique se percebem 
que, para saber quanto custam 5 in-
gressos, podem calcular a multiplica-
ção 5 * 5 = 25.

Atividade complementar 
Dê outros exemplos para facilitar a 

compreensão da proporcionalidade 
da multiplicação. Proponha questões 
como: 
1. Carlos comprou 1 pacotinho com 3 

figurinhas. Se comprar 4 pacotinhos, 
terá  figurinhas. 

2. Maia precisou de 4 rodas para cons-
truir um carrinho. Se quiser construir 
3 carrinhos, precisará de  rodas. 

3. Na receita de um bolo são usados 5 
ovos. Se for preciso fazer 2 receitas, 
serão necessários  ovos.

12

12

10
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OBSERVANDO AS LINHAS E COLUNAS
Soldadinhos de chumbo podem ser vistos no Museu dos 

Brinquedos. Em tempos antigos, eles foram muito usados para brincar. 

Para calcular a quantidade total de soldadinhos, você pode 
contar observando as linhas ou as colunas.

• Observando as linhas:
São 3 linhas com 5 soldadinhos em cada uma.

3 * 5 = 15• Observando as colunas: 
São 5 colunas com 3 soldadinhos em cada uma.

5 * 3 = 15
Podemos concluir que, ao todo, são 15 soldadinhos de chumbo.
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Orientações
Antes de iniciar a proposta da página, 

represente na lousa uma malha quadri-
culada como o exemplo a seguir. Iden-
tifique as linhas e colunas.

DA
E

colunas

linhas

Pergunte aos estudantes: 
• Essa malha quadriculada é formada 

por quantas linhas? E por quantas 
colunas? 4 linhas e 6 colunas
Diga-lhes que a quantidade total de 

quadradinhos pode ser calculada com 
uma multiplicação. Demonstre: 
• São 4 linhas, cada uma com 6 qua-

dradinhos. O total de quadradinhos 
é: 4 * 6 = 24. 
Ou: 

• São 6 colunas, cada uma com 4 qua-
dradinhos. 
O total de quadradinhos é: 6 * 4 = 24. 
Peça a eles que observem, em se-

guida, a disposição dos soldadinhos de 
chumbo, que também estão organiza-
dos em linhas e colunas. 

Se julgar oportuno, proponha outras 
disposições retangulares fazendo repre-
sentações com desenho na lousa.
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1  Veja esta embalagem com ovos.

Calcule o total de ovos pensando que a embalagem está 
dividida em linhas e colunas.

a) Observando as linhas:

 São 2 linhas com 5 ovos em cada uma.

 2 * 5  = 10

b) Observando as colunas: 

 São 5 colunas com 2 ovos em cada uma.

 5  * 2 = 10

Na embalagem há 10  ovos.

2  Observe a embalagem com garrafas de água.
Calcule a quantidade total 
de garrafas imaginando que 
a caixa está organizada em 
linhas e colunas.

a) Quantas garrafas de água há na caixa? 20

b) Quantas garrafas de água há a mais que ovos da atividade 

anterior? 10
An
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Orientações 
Nas atividades 1 e 2 (EF02MA07), 

trabalhe a aplicação da ideia de configu-
ração retangular da multiplicação para 
que eles possam encontrar as respostas 
solicitadas nos itens. 

Leve-os a observar a disposição dos 
produtos em linhas e colunas e a desco-
brir as quantidades totais multiplicando 
a quantidade de linhas pela quantidade 
de colunas. 

Proponha variações dessa mesma ati-
vidade e distribua material manipulável 
para que o organizem compondo uma 
configuração retangular.
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COMBINANDO PARA MULTIPLICAR
Ana e os amigos foram à lanchonete. Ela ficou curiosa para saber 

quantas combinações de sucos e salgados seria possível fazer. 

Podemos organizar as informações como mostrado a seguir: 

Também podemos calcular a quantidade de combinações 
multiplicando a quantidade de salgados pela quantidade de sucos. 
Observe:

2 * 3 = 6

quantidade 
de sucos

quantidade 
de salgados

número de combinações 
de sucos e salgados

Portanto, há 6 combinações possíveis para pedir de lanche.
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Salgados

Sucos
tapioca

milho  
cozido

cuscuz

açaí

caju

Orientações 
Explore a situação descrita chamando 

a atenção dos estudantes para os dados 
do painel da lanchonete. 

Leia com eles as informações com as 
opções de sucos e salgados. Pergunte: 
• Se vocês tivessem de escolher uma 

combinação, qual seria? 
Peça que compartilhem as diferentes 

opções para perceberem que são mui-
tas e para despertar a curiosidade de 
enumerar todas elas. 

O quadro aqui apresentado também 
é uma maneira eficiente de enumerar 
todos os casos possíveis. Auxilie-os na 
realização da contagem das combina-
ções, uma a uma. Depois, leve-os a per-
ceber que isso não é necessário, basta 
efetuar a multiplicação entre a quanti-
dade de tipos de sucos e a quantidade 
de tipos de salgados  para saber a quan-
tidade de combinações possíveis.
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1  Luísa vai passear e não sabe que roupa vestir. Ela tem 4 camisetas 
e 3 saias para escolher.

a) Pinte os conjuntos de acordo com a cor da camiseta e da saia 
correspondente para saber de quantas maneiras diferentes 
Luísa pode se vestir usando 1 saia e 1 camiseta. 

b) Complete as frases.

• São 4  camisetas e 3  saias.

• Então: 4  * 3  = 12 .

• Luísa poderá se vestir de 12  maneiras diferentes.

Saias

Camisetas

verde rosa verde roxo verde verde

vermelho rosa vermelho roxo vermelho verde

amarelo rosa amarelo roxo amarelo verde

roxo rosa roxo roxo roxo verde
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Orientações 
Antes de iniciar, faça na lousa a árvo-

re de possibilidades, apresentada abaixo, 
que representa a situação-problema da 
atividade 1. 

camiseta verde

camiseta amarela

camiseta vermelha

camiseta roxa

saia rosa
saia roxa
saia verde

saia rosa
saia roxa
saia verde

saia rosa
saia roxa
saia verde

saia rosa
saia roxa
saia verde

Para ampliar a explicação de como 
obter as combinações possíveis: Luísa 
tem 4 camisetas de cores distintas e 3 
saias também de cores diferentes. 
• De quantas maneiras ela pode com-

biná-las? 
Peça aos estudantes que observem 

a árvore de possibilidades e percebam 
que, para cada camiseta, há três op-
ções de saias. Portanto, são 4 * 3 = 12 
combinações.



225

167Cento e sessenta e sete

2  Aline mora em um bairro afastado da praia, indicado na figura 
pela letra A. Ela vai passar na casa de Bia, indicada na figura 
pela letra B. Elas vão se encontrar com Carla na casa dela, 
indicada na figura com a letra C, para passear na praia. Observe 
os caminhos na figura a seguir.

a) Em cada figura, complete o tracejado com um caminho 
diferente que Aline pode fazer.

• Quantos caminhos há de A a B? 2 caminhos

• Quantos caminhos há de B a C? 3 caminhos

• Quantos caminhos diferentes há de A a C? 6 caminhos

A C
B

A C
B

A C
B

A C
B

A C
B

A C
B
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Orientações 
Para a realização da atividade 2  

(EF02MA07), peça que os estudantes 
observem na imagem a representação 
dos caminhos e compare-os às alter-
nativas representadas com desenho, 
que facilitam o entendimento para, em 
seguida, responder às perguntas de 
cada item.
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3  Katia, Márcia, Érica, Flávio, Nelson e Lorenzo vão participar 
de um torneio de tênis em que deverão ser formadas  
duplas de participantes. Quantas duplas devem ser 
formadas, de maneira que cada dupla seja formada por  
uma mulher e um homem?

Homem
Mulher

Flávio Nelson Lorenzo

Katia Katia e Flávio Katia e Nelson Katia e Lorenzo

Márcia Márcia e Flávio Márcia e Nelson Márcia e Lorenzo

Érica Érica e Flávio Érica e Nelson Érica e Lorenzo

Poderão ser formadas 9  duplas.
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MULTIPLICANDO POR 9
Veja como podemos usar os dedos das mãos para multiplicar um 

número de um algarismo por 9. Por exemplo, para multiplicar 4 por 9, 
procedemos assim:• abrimos as mãos, contamos da esquerda  

para a direita e dobramos o 4o dedo.• Obtemos 3 dedos à esquerda do  
dedo dobrado e 6 dedos à direita,  
ou seja, 36. Logo, 4 * 9 = 36.

Usando esse procedimento, calcule:

a) 3 * 9 = 27

b) 5 * 9 = 45

Orientações 
A situação da atividade 3 (EF02MA07) 

também é uma combinação entre um 
jogador e uma jogadora para formar 
duplas mistas. 

Para responder às perguntas do boxe 
Curiosidades, proponha aos estudan-
tes que se sentem em duplas ou trios e 
leiam, juntos e silenciosamente, o texto 
da seção. Instrua-os a propor diferen-
tes multiplicações aos colegas do gru-
po e a resolver usando as mãos, como 
nas orientações do texto e mostrado 
na imagem.
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3.  O DOBRO E O TRIPLO

Marta foi ao Museu do 
Índio e viu pulseiras 
e colares feitos por 
indígenas.• Quantas pulseiras há 

nessa exposição? 

• Podemos dizer que 
a quantidade de 
colares é duas vezes a 
quantidade de pulseiras? 

A quantidade de colares é duas vezes 
a quantidade de pulseiras, ou seja, o dobro.

3 + 3 = 6 ou 2 * 3 = 6

O dobro de um 
número é duas vezes 
esse número.

O triplo de um 
número é três vezes esse 
número.

Na exposição também 
havia cestos fabricados com 
fibras naturais. 

Na imagem ao lado, à 
sua esquerda, há 2 cestos 
e, à sua direita, 6 cestos. 
A quantidade de cestos 
à sua direita é o triplo da 
quantidade de cestos à sua esquerda.  
Indicamos assim:

2 + 2 + 2 = 6 ou 3 * 2 = 6

3 vezes
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Sim, pois são 6 colares.

3

Habilidades da BNCC 
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA08 Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, 
metade, triplo e terça parte com o suporte de imagens ou material 
manipulável, utilizando estratégias pessoais.

Orientações 
Por meio de situação-problema, 

apresentamos as ideias de dobro e tri-
plo. Faça os questionamentos orais dos 
itens propostos e peça aos estudantes 
que associem a ideia de dobro de um 
número à adição desse número a ele 
mesmo ou à multiplicação desse nú-
mero por 2; e a ideia de triplo de um 
número à adição de três parcelas iguais 
a ele ou à multiplicação por 3.

Atividade complementar 
Disponha os estudantes em trios e 

entregue a cada grupo material mani-
pulável. Depois de distribuir os mate-
riais, peça que prestem atenção para 
que todos os grupos, ao mesmo tempo, 
obedeçam a seus comandos.
1. O primeiro estudante pega 3 objetos, 

o segundo pega o dobro da primeira 
quantidade e o terceiro pega o triplo 
da primeira quantidade. 
• Quantos objetos cada um pegou? 

3, 6, 9 
2. O primeiro estudante pega 2 objetos, 

o segundo pega o triplo da primeira 
quantidade e o terceiro pega o dobro 
da quantidade do segundo. 
• Quantos objetos cada um pegou? 

2, 6, 12 
3. O primeiro estudante pega 3 objetos, 

o segundo pega o triplo da primeira 
quantidade e o terceiro pega o dobro 
da quantidade que o segundo pegou. 
• Quantos objetos cada um pegou? 

3, 9, 18
Crie outras sequências de comandos, 

conforme julgar necessário, propondo 
sempre que calculem as quantidades 
mentalmente.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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1  Complete o quadro com o dobro e o triplo dos números.

Números 3 5 6 8 10 12 20

Dobro 6 10 12 16 20 24 40

Triplo 9 15 18 24 30 36 60

2  Para fazer uma jarra de suco natural, Célia mistura 2 copos de 
suco concentrado e 5 copos de água. 
Quantos copos de suco concentrado e quantos de água ela 
precisará para preparar o triplo de jarras de suco? Complete o 
quadro para responder.

Jarras de 
suco

Copos de suco 
concentrado

Copos de 
água

1 2 5

3 6 15

3  As cestas indígenas são usadas para a colheita e para armazenar 
alimentos e outros objetos. São 9 cestos para a colheita e o 
triplo para os armazenamentos.

a) Quantas cestas são usadas para os armazenamentos? 27

b) Quantas cestas há ao todo? 36

c) Elabore mais uma pergunta 
usando a palavra triplo. 
Depois, peça a um colega 
que responda enquanto você 
responde à pergunta que ele fez.

Resposta pessoal.
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Estratégia pessoal. 

Orientações 
As atividades 1 e 2 (EF02MA08) pro-

põem a aplicação das ideias de dobro e 
triplo. Peça aos estudantes que traba-
lhem em dupla, assim um pode auxi-
liar o outro na validação dos resulta-
dos obtidos. Na atividade 2, pergunte 
também qual seria a quantidade de 
copos de suco concentrado e de copos 
de água para preparar 2 jarras de suco. 

Na atividade 3 (EF02MA08), a noção 
de triplo é explorada em um contexto 
de resolução e elaboração de pergunta. 
Instrua-os a responder individualmente 
e depois peça que compartilhem as es-
tratégias utilizadas.
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4  Em um passeio da escola, foram 25 estudantes do 2o ano e o 
dobro de estudantes do 3o ano. 

a) Quantos estudantes do 3o ano foram ao passeio? 50

b) Quantos estudantes foram, no total? 75

5  Fabiana tem 9 anos. Sua prima Lorena tem o dobro dessa idade. 
A mãe de Fabiana tem o dobro da idade de Lorena.

a) Qual é a idade de Lorena? 18 anos

b) Qual é a idade da mãe de Fabiana? 36 anos

9 * 2 = 18 (idade de Lorena)
2 * 18 = 36 (idade da mãe de Fabiana)

2 * 25 = 50
50 + 25 = 75
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Orientações 
Nas atividades 4 (EF02MA08) e 5  

(EF02MA08), verifique se todos com-
preenderam o enunciado do problema. 
Avalie se as dúvidas que tiveram estão 
relacionadas à interpretação do texto ou 
ao entendimento do conceito de dobro 
e de triplo. 

Esse pode ser um bom momento 
para ações didáticas focadas na diversi-
dade de aprendizagem. Peça aos estu-
dantes que você julga que tenham mais 
desenvoltura para resolver os problemas 
das atividades 4 e 5 que formem dupla 
ou trio com aqueles que você percebeu 
que ainda têm dificuldade. 

Diga que troquem ideias sobre quais 
são os dados numéricos e quais são as 
perguntas que devem resolver do pro-
blema e reflitam sobre o que devem 
fazer com os dados para chegar à res-
posta. Estimule-os a ler o enunciado e a 
buscar estratégias de solução dos pro-
blemas de forma autônoma, para ad-
quirirem confiança. 

Com isso, aos poucos, eles desenvol-
vem autonomia na validação dos pro-
cessos aplicados e dos resultados obtidos 
para o enfrentamento de situações- 
-problema. 

Chame a atenção deles para a se-
quência de cenas e peça que leiam os 
balões de fala da seção Para descon-
trair. Depois, proponha uma conversa 
a respeito de cada cena e o que enten-
deram sobre a presença da Matemática 
no contexto da tirinha. Espera-se que 
percebam que essa é uma situação hi-
potética, em que Pelota percebeu que, 
dando uma pata ele recebeu 2 biscoitos 
e concluiu que, levantando duas patas, 
receberia 4 biscoitos.
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1  O despertador tocou. Está na hora de Berenice se preparar 
para ir à escola. Que horas o relógio está marcando?

a)  8 horas b)  7 horas c) X  6 horas d)  5 horas

2  Janete faz aniversário na 2a quinta-feira do mês de janeiro. 
Ela nasceu em que dia do mês?

a)  Dia 11.

b) X  Dia 12.

c)  Dia 19.

d)  Dia 25.

3  No quarto de Juliana há uma cômoda com 4 gavetas. Em cada 
gaveta ela colocou 5 brinquedos. Quantos brinquedos ela 
guardou nas gavetas da cômoda?

a)  5

b)  10

c)  19

d) X  20

D
AEJaneiro 2023

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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Orientações
Essa seção apresenta atividades re-

lacionadas aos conteúdos da unidade. 
Dê preferência para que sejam reali-
zados individualmente, com sua me-
diação quando necessário. Você pode 
aproveitar esse momento para verificar 
a aprendizagem dos estudantes e sanar 
eventuais dúvidas.

As atividades 1 (EF02MA19) e 2  
(EF02MA18) trabalham medidas de 
tempo. Na atividade 1, os estudantes 
devem ler corretamente as horas indi-
cadas no relógio analógico e, na ativi-
dade 2, devem localizar uma data no 
calendário.

Amplie a atividade 2 perguntando: 
Do dia do aniversário de Janete até o úl-
timo dia do mês, terão se passado quan-
tos dias? 19 dias

Para a realização da atividade 3  
(EF02MA07), os estudantes podem lan-
çar mão da adição de parcelas iguais ou 
da multiplicação 4 * 5 ou 5 * 4.
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4  Os moradores do condomínio onde Joel mora participam da 
coleta seletiva de lixo. São coletados cerca de 32 quilogramas 
de lixo reciclável por mês. Se eles continuarem coletando essa 
mesma quantidade, quantos quilogramas de lixo reciclável 
eles recolherão em 3 meses?

a)  64 quilos

b)  100 quilos 

c) X  96 quilos 

d)  128 quilos

5  Dona Amélia comprou duas caixas de bombons. Uma delas tem 
9 bombons e, a outra tem o dobro dessa quantidade. Quantos 
bombons tem nessa caixa? Assinale a alternativa correta.

a)  7

b)  9

c)  11

d) X  18

6  Aurora fez 2 bolos de fubá para repartir entre os netos e seus 
amigos. Cortou cada bolo em 10 fatias. Havia 16 crianças e 
2 adultos. Quantas fatias sobraram, se cada pessoa comeu 
1 fatia do bolo?

a)  5 b)  4 c)  3 d) X  2

7  Uma loja vendeu no último sábado do mês passado 
8 bermudas, o triplo dessa quantidade de camisetas e mais 
duas calças. Quantos produtos foram vendidos ao todo nesse 
dia? Assinale a resposta correta.

a) X  34 b)  28 c)  13 d)  10
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Orientações
A atividade 4 (EF02MA07) pode ser 

feita pela adição de parcelas iguais ou 
pela multiplicação 32 * 3.

A atividade 5 (EF02MA08) envolve o 
significado de dobro, ou seja, 9 * 2 = 18.

Para a realização da atividade 6  
(EF02MA06), se julgar necessário, diga 
aos estudantes que eles podem utilizar 
desenhos de 2 bolos, cada um corta-
do em 10 fatias, totalizando 20 fatias. 
Considerando um total de 18 pessoas, 
sobraram 2 fatias de bolo.

Na atividade 7 (EF02MA08), explique 
a eles que, inicialmente, devem listar os 
produtos e as quantidades para organi-
zar o raciocínio:

Bermudas: 8
Camisetas: 3 * 8 = 24
Calças: 2
Total: 8 + 24 + 2 = 34 peças de 

roupas.
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Conclusão da Unidade 7
Apresentamos, a seguir, uma rubrica para monitoramento da aprendizagem dos conteúdos trabalhados na unidade, 

contribuindo para que você observe e registre a trajetória de cada estudante, verificando a progressão individual. Você 
pode ampliar essa rubrica de acordo com as características de sua turma e do que pretende observar, por exemplo, 
autonomia, participação nas atividades propostas etc.

UNIDADE 7

NOME DO ESTUDANTE:  TURMA: 

Monitoramento da aprendizagem Sim Parcialmente Ainda não

Indica a duração de intervalo de tempo entre duas 
datas.

Reconhece unidades de medida de tempo: dia, mês 
e ano.

Lê horas em relógios digitais.

Aplica as ideias da multiplicação: adição de parcelas 
iguais, disposição retangular, multiplicação, proporção 
e combinação e as aplica na resolução de problemas.

Resolve problemas envolvendo noções de dobro e 
triplo.

Compara informações de pesquisas apresentadas em 
tabelas e gráficos de coluna simples.

Observações



233

412 400 + 10 + 2

Unidade 8 - Passeios turísticos
Sugestão de roteiros de aulas estruturadas
1. Explorando a decomposição de números
Objetos de conhecimento 

• Composição e decomposição de números naturais de três ordens.
• Leitura, escrita e ordenação de números de três ordens.

Habilidades 
EF02MA04 Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio 

de diferentes adições.

Componentes essenciais para alfabetização da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.

Recursos para a realização da atividade  
• Cartolina, papel-cartão ou papelão de reaproveitamento de embalagens.
• 8 pares de fichas.
• Lápis de cor ou canetinhas coloridas.
• Dados.

Desenvolvimento 
Para a realização da atividade, sugerimos que os estudantes sejam organizados em duplas. Entregue a cada dupla 

12 pares de fichas de, aproximadamente, 4 cm * 5 cm, que podem ser confeccionadas com papel-cartão, cartolina ou 
papelão de reutilização de embalagens.

Explique a eles que usarão um dado para iniciar o sorteio dos números. Joga-se o dado 3 vezes; com os valores 
obtidos em cada jogada, forme um número de 3 algarismos. Esse número deve ser escrito em uma das fichas e, na outra 
ficha, sua decomposição. Eles devem proceder da mesma forma até completarem os 12 pares de fichas. 

Após completarem os 12 pares de fichas, contendo os números e as respectivas decomposições, ele deverão iniciar 
o “Jogo da memória”.

Apresente aos estudantes as regras do jogo. 
• Misturar e distribuir as fichas sobre a mesa com os números virados para baixo.
• O jogador iniciante pode ser definido por “par ou ímpar”. Observe se dominam essa estratégia.
• Cada jogador deve virar duas fichas, buscando um par formado pelo número e a decomposição correspondente.
• Se encontrar, tem direito a jogar novamente. Do contrário, passa a vez para o próximo jogador. As cartas que 

formarem par devem ser retiradas do jogo e contam pontos para o participante.
• Ganha o jogo o participante que reunir o maior número de pares de fichas.

Se desejar, amplie a exploração da atividade. Peça que separem as fichas que contêm apenas os números formados 
no sorteio e organizem da esquerda para a direita e do menor para o maior número. Observe se todos terminaram e 
proponha a leitura dos números em voz alta.

Corrija coletivamente.
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2. Explorando a álgebra
Objetos de conhecimento 

• Investigar regularidades ou padrões em sequências numéricas recursivas e repetitivas.
• Identificar elementos ausentes em sequências numéricas.

Habilidades 
EF02MA10 Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de sequências recursivas por meio de 

palavras, símbolos ou desenhos.
EF02MA11 Descrever elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, 

objetos ou figuras.

Componentes essenciais para alfabetização da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.

Recursos para a realização da atividade  
• Caderno e lápis.
• Objetos da sala de aula.

Desenvolvimento
Inicie a atividade apresentando aos estudantes uma sequência de figuras de duas cores diferentes ou 2 tamanhos 

diferentes. Veja os exemplos. 

Peça que analisem as duas sequências e comentem o que percebem em relação às semelhanças e diferenças. 
Peça que observem a sequência identificada com a letra A.
Pergunte:

• Qual é a ordem desta sequência? 
• É possível que eles identifiquem que os objetos estão ordenados pela cor.
• Se vocês fossem dar continuidade à sequência, qual seria a próxima figura? 

Em seguida, peça que observem a sequência identificada com a letra B.
Pergunte:

• Qual é a ordem desta sequência?
• Qual seria a próxima figura da sequência?

Observe se todos os estudantes identificaram o padrão.

Apresente a seguir uma situação em que eles devem apresentar sequências repetitivas utilizando objetos da sala de aula. 
• Peça que indiquem o próximo objeto da sequência.
• Lápis, borracha, apontador, lápis, borracha, apontador .
• Caderno, lápis, estojo, apontador, caderno, lápis , estojo, apontador, caderno , lápis.

sequência B

sequência A
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Agora mostre algumas sequências numéricas e peça que copiem e completem no caderno, com os elementos 
ausentes.

 a) 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 , 18 , 20

 b) 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 , 45

 c) 200, 201, 202, 203 , 204 , 205, 206, 207, 208 , 209, 210
 d) 100, 200, 300, 400 , 500, 600 , 700 , 800

Peça que descubram qual é o número seguindo as dicas.
 a) Sou um número maior que 500 e menor que 502. 501

 b) Sou um número com apenas uma dezena a menos que 455. 445

 c) Sou um número com apenas 3 dezenas a mais que 100. 130

Faça a correção coletiva e dê oportunidade a todos os estudantes de expor suas respostas.

3. Compondo e decompondo números naturais 
Objetos de conhecimento 

• Leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até três ordens pela compreensão de características do 
sistema de numeração decimal.

Habilidades 
EF02MA04 Compor e decompor números naturais de até três ordens com suporte de material manipulável e por 

meio de diferentes adições.

Componentes essenciais para alfabetização da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário.

Recursos para a realização da atividade  
• Caderno, lápis.
• Material Dourado.

Desenvolvimento
Para dar início a esta atividade, volte a utilizar o Material Dourado. Retome o valor das peças.
 Cubinho – 1 unidade
 Barra – 10 unidades
 Placa – 100 unidades
 Cubo grande – 1 000 unidades
Pergunte aos estudantes:

• Quantas unidades são necessárias para formar 1 dezena? 1 centena? 1 milhar?
O Material Dourado será usado como recurso para formar diferentes números de 3 algarismos.
Organize os estudantes em duplas para que troquem ideias.
Diga-lhes que hoje você irá fazer um “ditado mudo” com números de 3 algarismos. Você representa os números com 

o Material Dourado e eles devem observar os números formados e escrevê-los no caderno, um em cada linha, na vertical e 
próximo à margem esquerda.

Sugestões de números
149 4 100 + 40 + 9

316 4 300 + 10 + 6

294 4 200 + 90 + 4

614 4 600 + 10 + 4

204 4 200 + 4

383 4 300 + 80 + 3

432 4 400 + 30 + 2

136 4 100 + 30 + 6

Finalizando o “ditado mudo”, peça que façam a decomposição desses números.
Após a correção compartilhada desta primeira parte, peça que escrevam esses números em ordem crescente.
136 – 149 – 204 – 294 – 316 – 383 – 432 – 614

Acompanhe-os na atividade e esclareça as dúvidas que surgirem.
Para finalizar, peça que reescrevam esses números, mas dessa vez com seus antecessores e sucessores.
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Cento e setenta e quatro

Um dos passeios 
preferidos pelos turistas que 
visitam a cidade de Curitiba, 
no estado do Paraná, é o 
Jardim Botânico.

Jardins iguais a esse, 
dentro das cidades, 
oferecem oportunidade 
para conhecer melhor 
as plantas. Neles são 
encontradas grandes 
coleções de plantas vivas.

PASSEIOS 
TURÍSTICOS

O Jardim Botânico de  
Curitiba foi fundado em 1991 

e recebe visitantes do mundo 
todo! Vou distribuir um 

roteiro para vocês.

Recursos para esta unidade
• Acesso à internet para visitar museus, página 179 do Livro do 

Estudante. 
• Régua de 20 cm. 
• CD com a música “Aquarela” de Toquinho e/ou acesso à inter-

net para reproduzir a música, página 189. 
• Material Dourado para manuseio nas atividades em que for 

necessário. 

• Ábaco de pinos e/ou outros materiais para manuseio e 
contagem. 

• Cédulas e moedas recortadas do Material de apoio. 
• Calculadora para a atividade 1 da página 199.

Conteúdos 
• Resolução de problemas envolvendo 

diferentes ideias da divisão: reparti-
ção equitativa e medida.

• Resolução de problemas envolvendo 
ideias de dobro, metade e terça parte.

• Resolução de problemas envolvendo 
diferentes significados da adição e da 
subtração.

• Representação e movimentação de 
pessoas e objetos no espaço, utilizan-
do diferentes pontos de referência.

• Leitura, escrita, composição e decom-
posição de números naturais até 1 000.

• Resolução de problemas envolvendo 
o sistema monetário brasileiro.

BNCC em foco
As competências e habilidades da 
BNCC desenvolvidas nesta unidade 
estão relacionadas a seguir.
Competências gerais 1, 2, 3, 4, 5, 7 
e 10
Competências específicas 2 e 3
Habilidades EF02MA01, EF02MA03, 
EF02MA04, EF02MA05, EF02MA06, 
EF02MA08, EF02MA11, EF02MA13 e 
EF02MA20

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.



237

175Cento e setenta e cinco

Lu
is

 S
a

ns
on

e

1. Você já visitou algum local em que sejam cultivadas 
plantas, como flores e árvores? Conte o que observou. 

2. A construção na imagem, com figuras geométricas, é 
uma estufa que abriga espécies vegetais. Como são 
as linhas que contornam essa construção? 

3. O ano de fundação do Jardim Botânico é formado 
por quantos algarismos?

4. O guia de turismo conduz a visitação em pequenos 
grupos. Ele poderá dividir 40 pessoas que querem 
conhecer o Jardim Botânico em 4 grupos com o 
mesmo número de pessoas? 

Orientações
As práticas sociais contribuem para 

o desenvolvimento da aprendizagem 
e impactam no desempenho dos es-
tudantes. O tema “Passeios turísticos” 
possibilita explorar a convivência social, 
dentro e fora da escola, como estraté-
gia didática.

Inicie pedindo aos estudantes que ob-
servem a imagem de abertura e apon-
tem o que mais lhes chama a atenção.

Explore a cena propondo questões 
sobre o contexto, por exemplo:
• Que lugar está retratado na imagem?
• Vocês conhecem esse lugar? Pessoal-

mente ou por fotos?
• O que é um jardim botânico? Há um 

jardim botânico em nossa cidade?
Faça também perguntas que possam 

evidenciar os conhecimentos prévios 
dos estudantes:
• As linhas da construção arquitetônica 

da imagem são retas ou curvas?
• Como seria essa construção se ela fos-

se formada apenas por linhas retas? 
Para ampliar a conversa, é possível 

abordar os temas contemporâneos. Na 
cena, os temas em destaque são “Diver-
sidade cultural” e “Vida social”.

Veja algumas sugestões de perguntas:
• As visitas a locais turísticos servem 

apenas para nos divertir? Qual é a 
importância de um ponto turístico?

• Você já visitou um ponto turístico? O 
que você aprendeu com a visita? Dê 
oportunidade a todos de se manifes-
tar, especialmente nas perguntas que 
requerem respostas pessoais.

Roda de conversa 
Proponha as questões orais incen-

tivando a participação de todos os es-
tudantes.

Respostas

1.  Resposta pessoal.
2. Espera-se que os estudantes percebam 

que o prédio tem linhas retas e linhas 
curvas.

3. 4 algarismos
4. Sim.
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1. DIVISÃO

A cidade de Brasília também é muito visitada pelos turistas. 
Veja como a guia de turismo está organizando as visitações.

• O que você sabe a respeito de Brasília e da sua 
importância para os brasileiros? 

• De um total de 14 pessoas, é possível formar grupos de 
quantas pessoas sem que ninguém fique de fora? Explique 
sua resposta.  

»» Se fossem 18 pessoas, quantos grupos poderiam ser 
formados com a mesma quantidade de pessoas em 
cada um? Calcule do seu jeito.

Vou dividir vocês em 
grupos menores para que 
possam aproveitar melhor  
nossas visitas de amanhã.

Possibilidades de resposta: 2 grupos com 9 pessoas em cada um; 9 grupos com  
2 pessoas em cada um; 3 grupos com 6 pessoas em cada um; 6 grupos com 
3 pessoas em cada um.

Resposta pessoal. Brasília é a capital federal do Brasil e é onde residem o 
presidente da República, os deputados federais e os senadores.

É possível formar grupos de 2 e de 7 pessoas; 1 grupo de 6 pessoas 
e outro grupo de 8 pessoas. Há outras possibilidades de resposta. 
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Habilidades da BNCC 
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA08 Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, 
metade, triplo e terça parte com o suporte de imagens ou material 
manipulável, utilizando estratégias pessoais.
EF02MA20 Estabelecer a equivalência de valores entre moedas 
e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações 
cotidianas.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.

Orientações
Neste tópico, inicia-se o estudo da 

divisão por meio de uma situação-pro-
blema que envolve a ideia de dividir em 
partes iguais.

Providencie material manipulável para 
os estudantes utilizarem na representa-
ção das situações informais e formais, de 
modo a resolvê-las concretamente.

Como as atividades desta página têm 
a função de verificar o conhecimento 
prévio dos estudantes, incentive-os a 
expor suas ideias. Encaminhe a leitura 
do enunciado e da imagem, certifican-
do-se de que tenham compreendido 
o contexto.

Depois, resolva as questões voltadas 
à oralidade e peça que discutam as res-
postas. No segundo item, eles podem 
citar divisões em partes desiguais, pois 
essa é a ideia que podem trazer das vi-
vências pessoais: a divisão, fora da Ma-
temática, também pode ser feita em 
quantidades desiguais.

Por meio das atividades iniciais, são 
introduzidos os primeiros significados 
da divisão. Estimule uma discussão co-
letiva sobre as maneiras encontradas 
pelos estudantes para resolver o proble-
ma que finaliza a página. Essa discussão 
ajuda a decidir como encaminhar me-
lhor a aula.

Se julgar oportuno, aproveite e con-
te um pouco sobre Brasília, a capital da 
República Federativa do Brasil. Ela está 
localizada no território do Distrito Fe-
deral e foi inaugurada em 21 de abril 
de 1960, pelo presidente Juscelino Ku-
bitschek, e é a terceira capital do Brasil. 
O ponto turístico mais importante de 
Brasília é a Praça dos Três Poderes, cujo 
formato lembra um triângulo equilátero 
com vértice nas sedes dos três poderes 
da República: o Executivo (onde está 
o gabinete presidencial), o Legislativo 
(onde estão a Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal, que juntos formam 
o Congresso Nacional) e o Judiciário (o 
Supremo Tribunal Federal).
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Vou 
colocar esses 
livros nessas 
prateleiras.

Nádia, que também é guia de turismo, quer organizar em uma 
estante os livros que possui sobre a história de Brasília. 

Se Nádia distribuir os 10 livros entre as 5 prateleiras, de maneira 
que todas tenham a mesma quantidade, quantos livros deverá 
colocar em cada prateleira?

Podemos responder a essa pergunta usando uma divisão.

• 1a distribuição:
Nádia coloca um livro em cada 

prateleira e ainda sobrarão 5 livros sobre 
a mesa.

• 2a distribuição:
Depois ela coloca mais um livro em 

cada prateleira e não sobrarão livros 
sobre a mesa.
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Orientações
A situação inicial prepara os estudan-

tes para a apresentação das estratégias 
e formalizações necessárias à divisão de 
uma quantidade em partes iguais. Leia o 
texto e peça que observem as imagens. 

Explique-lhes que Nádia dividiu 10 
livros em 5 partes iguais, sem sobrar 
nenhum. 

Pergunte se há uma maneira de de-
terminar quantos livros ficariam em 
cada prateleira antes de distribuí-los. 
Depois que expuserem suas ideias, in-
forme que é possível determinar essa 
quantidade fazendo a operação de di-
visão: 10 / 5 = 2.



240

178 Cento e setenta e oito

Nádia distribuiu igualmente os 10 livros entre as 5 prateleiras. 
Indicamos assim:

10 / 5 = 2

Dividendo  
é o número que 

representa a 
quantidade a ser 

dividida ou repartida.

Divisor  
é a quantidade de 

partes iguais em que 
o dividendo vai ser 

repartido ou dividido.

Quociente  
é o resultado 

da divisão.

Ficarão 2 livros em cada prateleira.

• Podemos efetuar essa operação com o algoritmo usual.

D U

1 0 5

- 1 0 2

0

2 * 5 = 10

• Dividimos 1 dezena, que 
corresponde a 10 unidades, 
por 5 e obtemos 2 unidades.

• Multiplicamos as 2 unidades 
por 5 e subtraímos o 
resultado do dividendo.
Como o resto é zero, dizemos 

que a divisão é exata.

1  Sofia vai mostrar o Museu Nacional, em Brasília, a 28 turistas.  
Ela precisa organizar 4 grupos com o mesmo número de 
pessoas em cada um. Quantos turistas haverá em cada 
grupo? Complete o quadro.

Número de turistas Número de grupos Número de turistas 
por grupo

28 4 7

Sofia deverá organizar 4  grupos de 7  turistas 
em cada um.

Orientações
Dando continuidade às orientações, 

são apresentados os termos da divisão: 
dividendo, divisor e quociente. Esses ter-
mos não precisam ser cobrados dos es-
tudantes, porém é importante que você 
os utilize nas explicações e conversas 
para que se familiarizem com a termi-
nologia matemática correta. 

Explique como fazer a divisão de 10 
por 5 utilizando o algoritmo usual. Cha-
me a atenção deles para as operações 
de multiplicação e subtração necessá-
rias para efetuar esse algoritmo. 

A atividade 1 (EF02MA08) explora 
a ideia de repartição equitativa. Permi-
ta que os estudantes utilizem estraté-
gias diversas e disponibilize materiais 
manipuláveis para usarem como apoio. 
Concluída a atividade, peça que com-
partilhem as respostas e termine apre-
sentando como efetuar a divisão com o 
algoritmo usual.
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2  Juliano tem 15 convites para uma apresentação musical. Ele 
quer reparti-los igualmente entre 3 famílias. Quantos convites 
receberá cada família? 

Cada família receberá 5  convites.

3  Alberto quer repartir igualmente a quantia que possui para 
gastar em 3 passeios.

Não é possível, pois no enunciado não há informação 
sobre o número de estudantes da turma.

a) Que quantia ele possui? 18 reais

b) Quanto Alberto poderá gastar em cada passeio? 6 reais

c) De que maneira ele pode trocar as cédulas para levar a 
quantia exata para pagar cada passeio? Registre sua ideia 
no caderno.

4  Imagine que todos os estudantes da turma participarão 
de um campeonato de handebol. Será preciso formar 
equipes com 6 estudantes cada uma. Quantas equipes 
serão formadas? Verifique se é possível resolver essa questão e 
justifique sua resposta.
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No site a seguir, você poderá fazer visitas virtuais e saber mais sobre 
vários museus, exposições temporárias e patrimônio cultural do Brasil. 
Disponível em: https://www.eravirtual.org/. Acesso em: 1 abr. 2021.

18 / 3 = 6  Resposta possível: Trocar a cédula de 10 reais por duas 
cédulas de 5 reais e a cédula de 2 reais por duas moedas de 1 real; uma 

cédula de 5 reais e uma moeda de 1 real para cada passeio. 

Orientações
Na atividade 2 (EF02MA08), orien-

te os estudantes para que utilizem as 
estratégias que preferirem, incluindo o 
algoritmo usual. Disponibilize materiais 
manipuláveis a fim de que possam usar 
como apoio para os cálculos. 

A atividade 3 (EF02MA20) envolve a 
ideia de repartir em partes iguais da di-
visão usando valores monetários. Inicie 
identificando o valor de cada cédula e 
moeda e leia os enunciados dos itens 
a, b e c. 

No item c, pergunte: 
• Com as cédulas e as moedas de Al-

berto é possível fazer a divisão do 
valor total em partes iguais? 

• Como ele pode proceder para se-
parar o dinheiro que usará em cada 
passeio? 
Estimule a discussão enfatizando a 

necessidade de troca das cédulas por 
outras de menor valor, porém equiva-
lentes no total. Anote na lousa as pos-
sibilidades sugeridas pelos estudantes 
para que comparem as diferentes for-
mas de resolver. 

Na atividade 4 (EF02MA08), após a 
resposta de que é impossível a solução 
por falta do número de estudantes no 
enunciado, sugerimos usar o total de 
estudantes da sua turma.

Apresente a seguinte situação- 
-problema: Imagine que, para participar 
dos jogos escolares, os estudantes da 
nossa turma precisassem ser divididos 
em grupos de 6 elementos cada, sobra-
riam estudantes fora dos grupos? 

Peça que justifiquem a resposta.
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5  Um espetáculo artístico recebeu doações de alimentos não 
perecíveis como pagamento pelas entradas. Foram arrecadados 
28 kg de feijão. Essa quantidade será separada em pacotes, 
cada um com 7 kg.

Quantos pacotes serão formados?

Para calcular o número de pacotes, precisamos dividir os 28 
quilogramas de feijão arrecadados em pacotes de 7 quilogramas.

Para resolver, podemos efetuar a divisão 28 / 7 com o algoritmo 
usual. Veja.

28 7
- 28 4

00

• Calcule a quantidade de quilogramas de acordo com a 
quantidade de pacotes.

1 pacote 7 kg

2 pacotes 14 kg

3 pacotes 21 kg

4 pacotes 28 kg

Ér
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7 kg
28 kg

Orientações
Na atividade 5 (EF02MA08), é explo-

rada a ideia de medir da divisão, que 
pode ser utilizada nas situações em que 
determinada quantidade será dividida 
em grupos, sabendo-se quantos ele-
mentos comporão cada um. Nesse caso, 
é preciso saber quantos grupos serão 
formados e quantos elementos sobrarão 
ao final. Por exemplo: 
• Quantos pacotes com 3 quilos de 

feijão em cada um podem ser feitos 
com 21 quilos de feijão? 7 pacotes.
Leia o texto explicativo da situação-

-problema e converse com os estudan-
tes sobre o que acontece na imagem. 
Analise a situação-problema com eles 
perguntando, por exemplo, quais infor-
mações já sabem (28 quilos devem ser 
separados em pacotes de 7 quilos) e o 
que precisam descobrir. 

Proponha que discutam suas estraté-
gias pessoais de solução. Comente que 
é importante perceberem as diferentes 
possibilidades de solução, que incluem 
a apresentada no livro. 
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6  Para garantir a segurança dos turistas em uma escalada, o guia 
de turismo levará uma corda de 9 metros que precisará dividir em 
pedaços de 3 metros cada um. Quantos pedaços ele poderá obter? 
Registre sua maneira de calcular e depois compare o que você 
fez com o modo de resolver de um colega. 

O guia de turismo poderá obter 3  pedaços.

7  Hilda escalou uma rocha de 24 metros de altura fazendo 
paradas a cada 4 metros. Quantas paradas ela fez? Calcule com 
o algoritmo usual.

24 4
- 24 6

00

Hilda fez 6  paradas.

Escalar significa subir até o topo de grandes elevações. Escalada 
é a atividade de subir paredes rochosas com o auxílio de cordas e 
equipamentos especiais. Essa atividade pode ser praticada como 
forma de recreação ou como esporte competitivo.

Estratégia pessoal.
9 / 3 = 3

Orientações 
Permita que os estudantes façam a 

atividade 6 (EF02MA08) usando as es-
tratégias que preferirem. 

A atividade 7 trabalha a ideia de 
medir. Proponha outros problemas com 
essa ideia. Veja as sugestões a seguir. 
• Tenho 30 balas e quero fazer saqui-

nhos com 5 balas em cada um. De 
quantos saquinhos vou precisar? 6 

• Tenho 24 figurinhas e cabem 6 em 
cada página do meu álbum. Quantas 
páginas serão necessárias para colar 
todas as figurinhas? 4 

• Quantos grupos de 5 palitos podem 
ser formados com 30 palitos? 6
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OUTROS CÁLCULOS

1  Observe os cálculos feitos por Cristina e por Fábio.

Encontre a metade do valor em cada item a seguir. 
Calcule mentalmente, depois anote o resultado e 
complete as frases.

• A metade de 40 é 20 ; então, 40 é o dobro de 20 .

• A metade de 60 é 30 ; então, 60 é o dobro  de 30.

• A metade de 80 é 40 ; então, 80 é o dobro de 40 .

• A metade de 100 é 50 ; então, 100  é o dobro de 50.

2  Ajude Frederico a calcular. 
Ele tem 16 figurinhas dos 
jogadores que participaram 
do campeonato de futebol 
da região.
Ele vai colar a metade 
dessas figurinhas em uma 
das páginas de seu álbum. 

Quantas figurinhas ele vai 

colar? 8

20 É TAMBÉM 
2 × 10

10 É A METADE  
DE 20 

20 É O DOBRO 
DE 10

30 É FORMADO POR  
3 DEZENAS

O DOBRO DE 3 DEZENAS  
SÃO 6 DEZENAS,  

OU SEJA, 60 UNIDADES. 
A METADE DE 60 É 30.

K
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16 / 2 = 8
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Orientações 
A atividade 1 (EF02MA08) trabalha 

a noção de metade e dobro e a relação 
entre elas. Retome com os estudantes 
os conceitos a seguir. 
• O dobro de um número é igual a duas 

vezes esse número, ou seja, é igual a 
esse número multiplicado por 2. 

• A metade de um número é igual a 
ele dividido por 2. 
Vale ressaltar que a metade e o dobro 

podem referir-se a valores numéricos, 
medidas e quantidades. 

Leia com eles o enunciado da ati-
vidade 2 (EF02MA08). O objetivo é de-
terminar a metade de um número por 
meio de estratégias pessoais utilizando 
as imagens das figurinhas como recurso. 

Atividade complementar 
Proponha aos estudantes outras for-

mulações de sentenças que relacionam 
dois números usando as palavras me-
tade e dobro. Peça, por exemplo, que 
com o auxílio de materiais manipuláveis 
eles determinem: se 4 é metade de 8, 
então 8 é o dobro de 4.
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3  Vera e Jonas retornaram de viagem e trouxeram 
14 cartões-postais dos lugares que visitaram. Elabore 
um problema de divisão considerando essa situação. 

Resposta pessoal.

4  Veja a seguir como Gabriela calculou 48 / 2.

4 8 2
- 4 24

0 8
-  8

 0

• Iniciou dividindo 4 dezenas por 2: 4 / 2 = 2.

• Multiplicou 2 por 2: 2 * 2 = 4.

• Subtraiu 4 de 4: 4 - 4 = 0.

• Depois, dividiu 8 unidades por 2: 8 / 2 = 4.

• Multiplicou 4 por 2: 4 * 2 = 8.

• Subtraiu 8 de 8: 8 - 8 = 0.

M
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Faça do mesmo modo que Gabriela e calcule:

a) 36 / 2 = 18 b) 96 / 3 = 32 c) 84 / 4 = 21

Orientações 
Na atividade 3 (EF02MA08), propo-

nha aos estudantes que aproveitem a 
primeira frase do enunciado na criação 
do problema, elaborando a parte que 
apresenta mais um dado e a pergunta. 
Um problema possível é: Vera e Jonas 
retornaram de viagem e trouxeram 14 
cartões-postais dos lugares que visita-
ram. Eles distribuíram igualmente esses 
cartões para suas duas filhas. Quantos 
cartões cada uma recebeu? 7 cartões

Incentive-os a elaborar outros proble-
mas envolvendo divisões. A elaboração 
pode ser escrita na lousa com a parti-
cipação dos estudantes, bem como a 
resolução, por meio de estratégias varia-
das. Procure apresentar divisões exatas.

A atividade 4 (EF02MA08) explora 
uma estratégia de resolução de divisão. 
Troque ideias com os estudantes sobre 
os registros feitos por Gabriela. Pergunte 
se há outra estratégia para resolver essa 
divisão. Chame um estudante ao qua-
dro e, com ele, faça essa divisão usando 
outro método. 
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4

 4

  4

6  Efetue as divisões como Humberto fez. 

a) 62 / 2 = 31

b) 88 / 4 = 22

c) 69 / 3 = 23

d) 39 / 3 = 13

5  Humberto preferiu decompor o número para calcular a divisão. 
Veja como efetuou 48 / 2.

• Decompôs o dividendo 
em dezenas e unidades. 

• Dividiu a dezena por 2 e 
a unidade por 2. 

• Depois, adicionou os 
resultados.

Eliza colheu estas laranjas no pomar e deseja levar a terça parte 
delas para a avó. Veja como ela pode calcular.

A terça parte de 12 laranjas são 4 laranjas.
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48 ÷ 2 = 40 ÷ 2 + 8 ÷ 2

20 + 4

24
Logo, 48 ÷ 2 = 24

62 / 2 = 60 / 2 + 2 / 2
 30 + 1

31

69 / 3 = 60 / 3 + 9 / 3
 20 + 3

23

88 / 4 = 80 / 4 + 8 / 4
 20 + 2

22

39 / 3 = 30 / 3 + 9 / 3
 10 + 3

13

12 / 3 = 4

D
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Orientações 
As atividades 5 e 6 (EF02MA08) pos-

sibilitam efetuar divisões por decompo-
sição das dezenas e unidades aplicando-
-se a propriedade distributiva da divisão 
em relação à soma (esses fatos não pre-
cisam ser explicados aos estudantes). 

Estimule-os a utilizar essas estratégias, 
principalmente nos casos em que os dois 
algarismos do dividendo forem, cada um, 
múltiplos do divisor, por exemplo: 

63 / 3. 

Atividade complementar 
Caso perceba que os estudantes têm 

dificuldade de efetuar o cálculo das 
operações da atividade 6, sugira as di-
visões a seguir.

Etapa 1
20 / 2 = 10

30 / 3 = 10

50 / 5 = 10

90 / 9 = 10

Etapa 2
22 / 2 = 11

33 / 3 = 11

55 / 5 = 11

42 / 2 = 21

63 / 3 = 21

84 / 4 = 21



247

185Cento e oitenta e cinco

7  Complete as frases.
A terça parte de:

• 6 maçãs são 2  maçãs, pois 6 / 3 = 2 ;

• 15 peras são 5  peras, pois 15 / 3 = 5 ;

• 21 metros são 7  metros, pois 21 / 3 = 7 ;

• 66 litros são 22  litros, pois 66 / 3 = 22 .

Para descobrir a terça parte de uma quantidade, dividimos 
essa quantidade por 3.

Calcule:

a) a metade de uma dezena: 5 ;

b) a terça parte de três dezenas: 10 ;

c) a terça parte do dobro de 6: 4 ;

d) a terça parte de 63: 21 .

a) 10 / 2 = 5
b) 10 * 3 = 30; 30 / 3 = 10
c) 6 * 2 = 12; 12 / 3 = 4
d) 63 / 3 = 21

Orientações 
A atividade 7 (EF02MA08) explora a 

noção de terça parte. É possível calcular 
diretamente, por meio de uma divisão 
por 3, a terça parte dos números dados. 

Para a realização da atividade, é im-
portante que os estudantes tenham 
acesso a materiais manipuláveis, o que 
favorecerá o entendimento dos cálculos.

O boxe Desafio trabalha as noções 
de metade, terça parte e dobro. Caso 
perceba que os estudantes apresentam 
dificuldade, proponha outros cálculos 
introdutórios, como a sequência abaixo. 
• A metade de 6. 
• O dobro da metade de 6. 
• O dobro de 6. 
• A terça parte do dobro de 6.
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8  Se você ganhou um livro de 
39 páginas e já leu a terça 
parte dele: 

a) Quantas páginas já leu 

desse livro? 13

b) Quantas páginas faltam 
para terminar de ler o livro? 

26

9  Com 84 estudantes, quantas equipes de 4 estudantes o 
professor poderá formar para o jogo "queimada"?

O professor poderá formar 21  equipes.

• Você conhece o jogo "queimada"? Se sim, explique 
como se joga. Fale da organização dos jogadores e 
das regras dele. Resposta pessoal.
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a) 39 / 3 = 13
b) 39 - 13 = 26 

84 / 4 = 21

Orientações 
A atividade 8 (EF02MA08) explora as 

noções de terça parte em uma situação- 
-problema. Para um bom desenvolvi-
mento da atividade, é preciso que os es-
tudantes compreendam a relação parte- 
-todo: uma parte é “uma terça parte” e o 
todo são “três terças partes”. 

Na atividade 9 (EF02MA08), propo-
nha que os estudantes identifiquem os 
dados do problema (84 estudantes, 4 
estudantes em cada equipe) e a per-
gunta que devem responder (quantas 
equipes podem ser formadas). Depois 
explore a pergunta do problema: 
• Quantos grupos de 4 integrantes 

podem ser formados com 84 estu-
dantes? Espera-se que os estudan-
tes a reconheçam como uma ideia 
da divisão. 

Atividade complementar 
Escreva na lousa o seguinte proble-

ma: André, Bia, Caio e Diná dividiram 
um bolo, e André pegou a terça parte 
desse bolo. O restante do bolo foi divi-
dido igualmente entre as outras crian-
ças. Todos comeram pedaços de mesmo 
tamanho? 
Para que todos comessem pedaços de 
mesmo tamanho, o bolo deveria ter sido 
dividido em 4 partes iguais. Espera-se 
que os estudantes percebam isso. Como 
André pegou a terça parte, sobraram 
duas “terças partes” a serem divididas 
entre as outras três crianças, resultan-
do em menos da terça parte para cada 
uma delas.



249

entrada

igreja

187Cento e oitenta e sete

2. LINHA RETA E LINHA CURVA

Veja o projeto do Parque Histórico de Carambeí, no 
estado do Paraná, um dos museus a céu aberto do Brasil. 
Esse parque tem por objetivo preservar as tradições e a 
cultura holandesas.

• Como foi construído esse museu? Fale sobre as 
formas das construções e a organização das casas 
no terreno. 

• Partindo da entrada e usando as expressões "em frente", "à 
direita" ou "à esquerda", que trajeto você pode fazer para 
chegar até a igreja?

• Partindo da entrada e seguindo em linha reta até o final da 
rua, o que é possível ver à sua esquerda? 

Projeto da Vila Histórica, no Parque Histórico de Carambeí, Paraná, 2018.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Seguir em frente e entrar na segunda rua à direita. 
Há outras possibilidades de resposta.
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Habilidades da BNCC 
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA13 Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de 
ambientes familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos 
de referência.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.

Orientações 
O Parque Histórico de Carambeí é um 

museu histórico a céu aberto localizado na 
cidade de Carambeí, no estado do Paraná. 
Foi criado com o objetivo de preservar a 
cultura dos imigrantes holandeses. 

Inicie a exploração dos detalhes do 
projeto, cujo objetivo é associar linhas 
retas e curvas aos trajetos mostrados 
no projeto dessa vila histórica. Pergunte: 
• Os trajetos representados no projeto 

são formados por linhas retas ou cur-
vas? Linhas curvas.

• Se um visitante estiver saindo da 
igreja e desejar seguir até a entrada 
da vila, que trajeto deve seguir? In-
centive-os a utilizar termos como “se-
guir em frente”, “virar à direita”, “virar à 
esquerda”. 

Resposta esperada: Seguir em frente em 
linha reta e, em seguida, virar à esquer-
da até a entrada. Outra possibilidade: “...e 
virar na segunda travessa à esquerda”. 

Depois, prossiga com as questões orais.
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Para traçar uma linha reta, podemos deslizar a ponta do lápis 
pela borda da régua:

1  Observe o padrão das linhas em cada malha pontilhada e, 
usando uma régua, continue a traçar.

a) 

Eduardo traça com a mão direita. Renata traça com a mão esquerda.

b) 

2  Veja os desenhos de folhas que 
Marta fez.
Contorne a folha que Marta 
desenhou usando linhas retas.
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As linhas podem ser retas ou curvas.

linhas retas
Cada lado do triângulo é 

uma linha reta.

linhas curvas

O contorno do círculo é 
formado por uma linha curva.

D
AE

Para saber mais
• ITACARAMBI, Ruth R.; BERTON, Ivani da Cunha B. Geometria: 

brincadeira e jogos. São Paulo: Livraria da Física, 2008.
Esse livro contribui para o trabalho referente à Geometria por 

oferecer ao professor pontos de apoio na dinâmica da sala de aula 
apresentando essa parte da Matemática por meio de jogos. A obra 
contém atualizações didáticas que auxiliam o professor dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental – que, em geral, não é especialista 
em Matemática – no desafio de ensinar Geometria aos estudantes.

Orientações 
Explique como Eduardo e Renata 

procederam para traçar uma reta. Re-
force as noções envolvidas no processo 
de representar uma linha: um traço con-
tínuo feito com a ponta do lápis. 

Peça aos estudantes que comparem 
a diferença em relação a cada criança 
da imagem pelo modo de ela segurar 
a régua e o lápis. Proponha que eles ex-
perimentem traçar uma ou mais retas 
no caderno e verifique se compreende-
ram e se coordenam as mãos ao fazer 
o traçado. 

A atividade 1 (EF02MA13) reforça o 
uso da régua e exercita a observação de 
regularidades. Os estudantes precisam 
prestar atenção ao padrão da compo-
sição das linhas e mantê-lo ao conti-
nuar a sequência. Dessa forma, devem 
atentar-se para o comprimento de cada 
fio, a posição dos pontos a serem liga-
dos, a inclinação de cada fio, a ordem 
da construção do próximo trecho da 
composição etc. 

A atividade 2 (E02MA13) possibilita 
que, depois de observarem as seme-
lhanças e diferenças entre as folhas, os 
estudantes usem a criatividade em suas 
criações. Para isso, se julgar oportuno, 
proponha que façam os desenhos numa 
folha de papel, a fim de que sejam ex-
postos no mural da sala.
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3  Observe o desenho das letras:

a) Faça um X no  ao lado das letras formadas somente por 
linhas retas.

L S O G E
b) Faça uma • no  ao lado das letras formadas somente por 

linhas curvas.

c) Escreva as letras do seu primeiro nome:  . 
Em seguida, responda: 

• Quantas e quais letras do seu nome são formadas somente 

por linhas retas?  

• Quais letras são formadas somente por linhas curvas? 

• Em seu nome há letras formadas por linhas retas e curvas?

 

X • • X

Respostas pessoais.

Se tiver oportunidade, ouça a música Aquarela, composta por 
Toquinho, que fala sobre desenhar com linhas retas e linhas curvas e usar 
muitas cores. Existem várias versões disponíveis na internet.
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Orientações 
No boxe Para descontrair, peça aos 

estudantes que observem a sequência 
de imagens. Pergunte: Qual é o assunto 
tratado? A menina conseguiu represen-
tar uma reta? Peça que justifiquem as 
respostas. 

A atividade 3 (EF02MA13) recupe-
ra, de maneira lúdica, as noções de li-
nhas curvas e linhas retas. O modo pelo 
qual as linhas estão dispostas possibi-
lita, aos nossos olhos inseridos numa 
cultura letrada, o reconhecimento de 
letras do alfabeto, mas elas poderiam 
ser consideradas formas geométricas. 
As únicas figuras compostas apenas de 
linhas retas são as letras L e E, e as úni-
cas com somente linhas curvas são as 
letras O e S.
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3. NÚMEROS ATÉ 1 000

Gabriela e alguns amigos vão fazer uma visita ao Oceanário 
de Aracaju, em Sergipe. Lá existe um projeto em que os ovos 
de tartarugas marinhas são recolhidos dos ninhos e cuidados 
até que os filhotes nasçam. Depois, eles são soltos na praia.

• Onde as crianças estão? O que elas estão fazendo? 

• O que é um oceanário? Você já visitou algum? 

• O número de filhotes de tartaruga soltos no dia da visita de 
Gabriela é maior ou menor que 100? 

»» Escreva com algarismos o número de filhotes de 

tartarugas que serão soltos. 145

Elas estão na praia, soltando os filhotes de tartaruga em seu hábitat natural. 

Hoje, 
estamos soltando 

cento e quarenta e cinco 
filhotes de tartaruga.

Respostas pessoais. Converse com os estudantes e diga-lhes que são aquários de 
grandes dimensões em que se preservam animais marinhos. 

Espera-se que os estudantes 
digam que é maior que 100. 
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Habilidades da BNCC 
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA01 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem 
de centenas) pela compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do zero).
EF02MA03 Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por 
estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), 
para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, 
indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.

EF02MA04 Compor e decompor números naturais de até três ordens, 
com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições.
EF02MA11 Descrever os elementos ausentes em sequências 
repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, objetos 
ou figuras.
EF02MA20 Estabelecer a equivalência de valores entre moedas 
e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações 
cotidianas.

Orientações
Neste tópico, é aprofundado o estu-

do até a terceira ordem pela leitura e 
decomposição dos números com essa 
grandeza.

Leia o enunciado e a imagem que 
contextualizam a situação-problema e 
encaminhe a realização dos itens vol-
tados à oralidade. Peça aos estudantes 
que consultem no dicionário o significa-
do da palavra oceanário. Converse com 
eles sobre locais como esse, cuja meta é 
a preservação das espécies. 

Incentive a participação de todos na 
realização das questões orais.
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Podemos representar o número 145 de várias formas.• Usando o Material Dourado e o quadro de ordens:

• Decompondo de acordo com as ordens: 
145 = 1 centena + 4 dezenas + 5 unidades• Decompondo de acordo com as unidades:
145 = 100 + 40 + 5
Lê-se: cento e quarenta e cinco.

1  Os moradores de um condomínio estão participando de 
uma campanha de reciclagem para evitar a poluição do meio 
ambiente. A cada 10 unidades de material reciclável recolhido, 
os moradores recebem um selo de agradecimento.

a) Em uma semana, os moradores conseguiram juntar 112 latas 
de alumínio. 

 Essa quantidade de latas corresponde a: 

 X  mais de uma centena.

  menos de uma centena.

b) Armando conseguiu juntar 73 latas. Quantas latas faltam para 
trocar por 8 selos? Explique como ele poderá descobrir isso. 

C D U

1 4 5

Como a cada 10 latas ele ganha 1 selo, ele precisa de 7 latas para completar 80 e ganhar 
8 selos.

D
AE

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.

Orientações
Oriente os estudantes na leitura da re-

presentação do número 145 no Material 
Dourado e no quadro de ordens. Disponi-
bilize peças desse material para que eles 
possam reproduzir essa representação. 

O Material Dourado ressalta a quanti-
dade figurativa do número e os agrupa-
mentos de 100, 10 e 1 unidade. 

Sempre que possível, reforce o tra-
balho com agrupamentos no sistema 
de numeração decimal com o apoio de 
materiais manipuláveis, como fichas, pa-
litos, ábaco de papel, Material Dourado 
etc. Isso possibilita que os estudantes 
retomem e reforcem habilidades desen-
volvidas anteriormente. 

Na atividade 1 (EF02MA03), espera-
-se que empreguem as noções de deze-
na e centena para responder às pergun-
tas. Essa atividade explora também, de 
modo intuitivo, as noções de troca: 10 
latas por um selo da campanha.
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2  Uma espécie de tartaruga ameaçada 
de extinção é a tartaruga-gigante ou 
tartaruga-de-couro. Ela costuma pôr 
seus ovos no litoral norte do Espírito 
Santo, onde são encontrados cerca de 
120 ninhos por temporada.
Essa tartaruga adulta tem cerca de 
178 cm de comprimento e "pesa" em 
média 400 kg.

Tartaruga-de-couro ou Tartaruga-gigante, Projeto Tamar, [Ubatuba], c2011.  
Disponível em: https://www.tamar.org.br/tartaruga.php?cod=22. Acesso em: 22 abr. 2021.

a) Passe um traço embaixo dos números do texto. O que eles 

informam? Quantidade de ninhos, comprimento da tartaruga e massa/"peso".

b) A tartaruga-de-couro é a maior tartaruga marinha do mundo. 
Contorne as peças do Material Dourado que representam o 
comprimento, em centímetros, que uma tartaruga-gigante 
pode atingir.

Tartaruga-de-couro.

c) Decomponha esse número:

• de acordo com as ordens; 178 = 1 centena + 7 dezenas + 8 unidades

• de acordo com as unidades. 178 = 100 + 70 + 8

3  Preencha o quadro a seguir com a decomposição dos números 
750 e 182. Use C para centena, D para dezena e U para unidade.

Decomposição de acordo com as ordens de acordo com as unidades

750 7 C + 5 D 700 + 50

182 1 C + 8 D + 2 U 100 + 80 + 2
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Orientações
Na atividade 2 (EF02MA01, EF02MA04), 

a diversidade de contexto e de represen-
tação de números favorece a ampliação 
das noções de número. Leia o enunciado 
com os estudantes, peça que observem a 
imagem e façam a leitura da legenda para, 
em seguida, ler e realizar o item a. Para o 
item b, eles devem selecionar as peças do 
Material Dourado e, no item c, retoma-se 
a decomposição dos números. 

A atividade 3 (EF02MA04) trabalha 
a decomposição de números. Disponi-
bilize peças do Material Dourado para 
que possam utilizá-las como apoio caso 
seja necessário. 

Atividade complementar
Muitas vezes, os estudantes come-

tem o erro de relacionar o algarismo 
da casa das dezenas com a quantidade 
total de dezenas de um número. Por 
exemplo, podem pensar que o número 
125 tem 2 dezenas, quando, na verda-
de, tem 12. Pensando nisso, proponha 
questões como as reproduzidas a seguir. 

Pense nos números 125, 253 e 379. 
1. Quantas unidades tem o número 125? 

125 
2. Quantas dezenas tem o número 125? 

12 
3. Quantas unidades tem o número 253? 

253 
4. Quantas dezenas tem o número 253? 

25 
5. Quantas unidades tem o número 379? 

379 
Se julgar necessário, utilize o Ma-

terial Dourado para propor as trocas e 
demonstrar as dezenas que formam o 
número.
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4  Amanda representou com o Material Dourado o número da casa 
onde mora. Escreva esse número no quadro de ordens.

a) Decomponha esse número.  

b) Escreva como se lê. Quinhentos e trinta e dois.

5  Antônio tem um quebra-cabeça de 125 peças e Leda tem outro 
de 250 peças.

a) Pinte as argolas para representar esses números nos ábacos.

Respostas possíveis: 500 + 30 + 2 ou 
5 centenas + 3 dezenas + 2 unidades.

C D U

5 3 2

b) Como lemos esses números? 

6  Complete usando o sinal > (maior que) ou < (menor que).

a) 104 <  401

b) 315 <  351

c) 250 >  205

d) 502 <  520

Cento e vinte e cinco; duzentos e 
cinquenta.

C D U C D U125 250
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Orientações
A atividade 4 (EF02MA01, EF02MA04) 

apresenta quatro representações possí-
veis para o número 532: com o Material 
Dourado, o quadro de ordens, a decom-
posição e a escrita por extenso. Verifique 
se os estudantes compreendem que, 
embora as representações sejam dife-
rentes, o número é o mesmo.  

A atividade 5 (EF02MA01) estimula a 
percepção do valor posicional no ábaco. 
Pergunte sobre a posição ocupada pelo 
algarismo 2 em cada número. Observe 
se percebem que, no número 125, ocu-
pa a ordem da dezena e, no número 
250, ocupa a ordem da centena.

A atividade 6 (EF02MA01) explora, 
com mais ênfase, a posição dos algaris-
mos no número. Represente os pares de 
números na lousa para que sejam ob-
servados de acordo com a posição que 
cada algarismo ocupa no número. Veja 
se percebem que cada par de números 
é composto pelos mesmos algarismos, 
em posições diferentes. 
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UNIDADE DE MILHAR
Juliana representou o número 999 em um ábaco.

Veja o que acontecerá se acrescentarmos uma unidade ao 
número que Juliana representou.

Acrescentando 1 unidade às 9 
unidades que já estão representadas 
no ábaco, teremos 10 unidades, que 
poderão ser trocadas por 1 dezena.

Acrescentando 1 dezena às 9 
dezenas que já estão representadas 
no ábaco, teremos 10 dezenas, que 
poderão ser trocadas por 1 centena.

Acrescentando 1 centena às 9 
centenas que já estão representadas no 
ábaco, teremos 10 centenas, que poderão 
ser trocadas por 1 unidade de milhar.

Então: 999 + 1 = 1 000.
Lê-se: um mil ou mil.
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Orientações
Para explorar a unidade de milhar, se 

possível, mantenha um ábaco em local 
bem visível para todos os estudantes 
e represente o número 999, tal como 
mostrado na imagem.

Demonstre, com a participação dos 
estudantes, como apresentado na se-
gunda imagem, que 10 unidades se-
rão trocadas por 1 dezena. Siga com as 
demonstrações, contando com a parti-
cipação de todos, até demonstrar a re-
presentação do número 1 000.
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O milhar pode ser representado de várias formas. • Usando o ábaco e o quadro de ordens:

• Usando o Material Dourado:

UM C D U

UM C D U

1 0 0 0

A unidade de milhar é a 4a ordem do Sistema de Numeração Decimal.

Cada  vale 10  ou 100  ou 1 000 .

1  Complete:
1 milhar = 10 centenas  = 100 dezenas  =  

=1 000 unidades .

2  Escreva os números que faltam nas sequências:

a) 990, 991, 992, 993 , 994 , 995 , 996 , 997, 998 ;

b) 900, 910, 920, 930, 940 , 950 , 960 , 970, 980 ,  

990 , 1 000;

c) 100, 200, 300, 400, 500 , 600 , 700, 800 , 900 , 1 000.
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Orientações
O número 1 000 também pode ser 

representado no Material Dourado. Da 
mesma maneira que sugerimos o ábaco 
para demonstrar as trocas de modo real, 
nesse momento é interessante que você 
use o Material Dourado. 

Na atividade 1 (EF02MA01), retome 
os diversos agrupamentos simultâneos 
do sistema de numeração decimal per-
guntando: 
• Quantas dezenas há em uma cente-

na? 10 dezenas 
• Quantas dezenas há em 1 milhar? 

100 dezenas 
• Quantas centenas há em 1 milhar? 

10 centenas 
Na atividade 2 (EF02MA11), deixe-

-os completar cada sequência sozinhos. 
Aproveite para observar a compreensão 
dos estudantes na leitura, escrita e orde-
nação dos números.
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3  Luís está contando o dinheiro arrecadado para a compra de 
brinquedos que serão distribuídos na festa do final do ano.

a) Quantos reais há em cada pilha de cédulas que Luís já 

organizou? 100 reais

b) Adicionando todo o dinheiro das pilhas que Luís já organizou, 

quantos reais há no total? 900 reais

c) Luís vai colocar as últimas dez cédulas arrecadadas em uma 

pilha. Quantos reais foram arrecadados no total? 1 000 reais

4  Complete para obter 1 000. Utilize o espaço para os cálculos.

Estou 
colocando 

10 cédulas de 
10 reais em cada 

pilha.

500 + 500

300  + 700

850 + 150

600 + 400

800  + 200

420 + 580
M

ur
ilo

 M
or

et
ti

1 000

Orientações
Na atividade 3 (EF02MA20), pergun-

te aos estudantes por qual cédula po-
demos trocar uma pilha de 10 cédulas 
de 10 reais. Depois disso, leia item por 
item para que eles possam responder 
a cada um e observe se compreendem 
que dez centenas correspondem ao nú-
mero 1 000. 

A atividade 4 (EF02MA04) mostra di-
versas possibilidades de composição do 
número 1 000. Se necessário, disponibi-
lize as cédulas e moedas das páginas 
243 e 244, ou outro material manipulá-
vel, para que possam encontrar os va-
lores que faltam em cada composição.
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4. MAIS PROBLEMAS

O passeio turístico de hoje foi a um museu diferente, o 
Museu do Lixo, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. 

Lá os visitantes viram diversos objetos curiosos que foram 
achados no meio do lixo.

• O que você imagina encontrar na visita a um 
museu como esse?

• O que as pessoas podem aprender com essa visita? 

• Imagine que no mês de outubro houvesse um 
agendamento de visita para 320 estudantes e, 
no mês de novembro, para 450 estudantes. Quantos 
agendamentos teriam sido feitos nesses dois meses? 
Calcule mentalmente e depois explique como calculou. 

Resposta pessoal.

Resposta pessoal. 

320 + 450 = 770; 300 + 400 + 20 + 50 = 770; 
há outras possibilidades de resposta.
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Museu do Lixo em Florianópolis, Santa Catarina, 2017.

Habilidades da BNCC 
Habilidades da BNCC desenvolvidas neste tópico.
EF02MA04 Compor e decompor números naturais de até três ordens, 
com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições.
EF02MA05 Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los 
no cálculo mental ou escrito.

EF02MA06 Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, 
envolvendo números de até três ordens, com os significados de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais.
EF02MA20 Estabelecer a equivalência de valores entre moedas 
e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações 
cotidianas.

Orientações
Peça aos estudantes que leiam o 

texto inicial e observem os detalhes da 
foto, que mostra um dos espaços do 
Museu do Lixo. Converse com eles so-
bre a história desse museu. O Museu do 
Lixo nasceu do sonho de um grupo de 
colaboradores da Companhia de Me-
lhoramentos da Capital (Comcap), res-
ponsável pela execução dos trabalhos 
de limpeza pública e coleta de resíduos 
sólidos na cidade de Florianópolis, que 
pretendia resgatar materiais jogados no 
lixo para construir um espaço de memó-
ria dos hábitos de consumo da socie-
dade. Instalado em 25 de setembro de 
2003, o espaço se tornou referência en-
tre as atividades de educação ambiental 
no estado de Santa Catarina pela forma 
de reforçar conteúdos sobre consumo 
sustentável com base nos conceitos de 
reduzir, reutilizar e reciclar.

Passe à realização das questões orais 
(EF02MA06), incentivando a participa-
ção de todos.

PNA em foco
• Desenvolvimento de vocabulário.
• Compreensão de textos.
• Produção de escrita.
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Os estudantes que participaram da visita ao Museu do Lixo 
ficaram empolgados com a ideia e promoveram uma campanha 
de coleta para reciclagem de lixo na escola. Em um mês foram 
coletadas 123 latas de alumínio e 565 garrafas PET.

Para saber o total dessas embalagens utilizamos uma adição: 
123 + 565• Com o Material Dourado, temos:

Juntando as quantidades, temos:

Também podemos usar:• a decomposição;

• o algoritmo usual.

Concluímos que em um mês foram coletadas 688 embalagens.

1 2 3
+ 5 6 5

6 8 8

+

1 2 3
+ 5 6 5

?

100 + 20 + 3
500 + 60 + 5

600 + 80 + 8
688

 D
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Orientações
Leia a situação-problema com os es-

tudantes e peça que observem as es-
tratégias de resolução apresentadas, 
considerando que a diversidade de es-
tratégias leva o estudantes a fazer rela-
ções entre uma e outra. Peça que ob-
servem a adição representada com o 
Material Dourado, em seguida pela de-
composição em unidades e, por último, 
por meio do algoritmo usual.

Pergunte aos estudantes o que ocor-
reu com o resultado das três  resoluções 
e qual delas eles consideraram a mais 
prática.

O algoritmo usual corresponde a 
uma abstração: as noções de quanti-
dades figurativas (como há no Material 
Dourado) e as noções de agrupamentos 
(como nas decomposições) ficam todas 
ocultas por ser uma representação mui-
to concisa, embora mais prática. Assim, 
ao lidar com os algarismos no algoritmo 
usual, estamos adicionando unidade a 
unidade, dezena a dezena e centena 
a centena. 

Para saber mais 
Registro de representação 
semiótica e funcionamento 
cognitivo do pensamento 
Há uma palavra às vezes importante e 
marginal em matemática, é a palavra “re-
presentação”. Ela é, na maioria das vezes, 
empregada sob a forma verbal “represen-
tar”. Uma escrita, uma notação, um sím-
bolo representam um objeto matemático: 
um número, uma função, um vetor. Do 
mesmo modo, os traçados e as figuras 
representam objetos matemáticos: um 
segmento, um ponto, um círculo. Isso 
quer dizer que os objetos matemáticos 
não devem ser jamais confundidos com 
a representação que se faz deles. De fato, 
toda confusão acarreta, em mais ou me-
nos a longo termo, uma perda de com-
preensão, e os conhecimentos adquiridos 
tornam-se rapidamente inutilizáveis ao 
longo de seu contexto de aprendizagem: 
seja por não lembrar, [seja] porque per-
manecem como representações “inertes” 
que não sugerem nenhum tratamento. A 
distinção entre um objeto e sua represen-
tação é, portanto, um ponto estratégico 
para a compreensão da Matemática. [...].

DUVAL, R. Registro de representação 
semiótica e funcionamento cognitivo do 
pensamento. Revista Eletrônica de Educação 

Matemática, Florianópolis, v. 7, n. 2, p. 268, 
2012. Disponível em: https://periodicos.ufsc.

br/index.php/revemat/article/viewFile/ 
1981-1322.2012v7n2p266/23465.  

Acesso em: 23 jun. 2021.

https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/viewFile/1981-1322.2012v7n2p266/23465
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/viewFile/1981-1322.2012v7n2p266/23465
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/viewFile/1981-1322.2012v7n2p266/23465


261

199Cento e noventa e nove

1  Monte e efetue as operações. Depois, use a calculadora para 
conferir os resultados.

2 7 4
+ 6 0 2

8 7 6

2 5 1
+ 4 3 6

6 8 7

8 4 5
- 7 0 2

1 4 3

a) 327 + 50 = 377

b) 825 - 422 = 403

c) 182 + 210 = 392

d) 917 - 704 = 213

e) 519 - 106 = 413

f) 678 - 412 = 266

2  Complete com os algarismos que faltam, de modo que as 
contas fiquem corretas.

a) b) c) 

3  Calcule para transformar cada número da primeira coluna do 
quadro no número da segunda coluna. Depois, escreva o que 
você fez. Veja como Antônia fez na primeira linha.

1a coluna 2a coluna O que fiz

125 267 125 + 100 + 40 + 2

170 100 170 - 70

180 220 180 + 40

320 110 320 - 200 - 10

Orientações
Oriente os estudantes para que fa-

çam a atividade 1 (EF02MA06) indivi-
dualmente. Após finalizarem, instrua-os 
a usar a calculadora, se possível, para 
conferir os resultados.

A atividade 2 (EF02MA05) pretende 
verificar se, de fato, os estudantes reco-
nhecem o funcionamento do algoritmo 
usual da adição. Em muitos casos, eles 
poderão fazer a operação inversa da-
quela indicada no algoritmo. Por exem-
plo, no item b, pergunte: 5 adicionado a 
que número resulta em 8? O estudante 
pode completar uma quantidade para 
chegar de 5 a 8 ou pode tirar 5 de 8.

A atividade 3 (EF02MA04) estimula 
a busca de relações entre dois números 
dados. Para a realização da atividade, os 
estudantes devem descobrir a estratégia 
utilizada por Antônia. Veja se percebe-
ram que, inicialmente, ela encontrou a 
diferença: 267 - 125 = 142. Em segui-
da, ela adicionou a 125 o número 142 
decomposto.
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4  Na visita à Lagoa da Conceição, em Florianópolis, os turistas 
foram a uma loja comprar objetos para levar como lembrança. 
Veja os preços de alguns produtos.

a) Observe as vendas da loja no último fim de semana e 
complete a tabela. Você pode usar as cédulas do Material 
de apoio para os cálculos.

Bichos de pano Bonés Chaveiros Camisetas

Sábado 240 reais 120 reais 60 reais 300 reais

Domingo 200 reais 160 reais 80 reais 240 reais

Total 440 reais 280 reais 140 reais 540 reais

b) Qual é a diferença entre os totais arrecadados com a venda 

de bichos de pano e de bonés? A diferença é de 160 reais.

c) Quantos chaveiros foram vendidos no domingo? 

Foram vendidos 40 chaveiros. 

d) Pedro comprou 3 bonés e 5 chaveiros e pagou com duas 
notas de 50 reais. Quanto ele recebeu de troco? 

Pedro gastou 70 reais e recebeu 30 reais de troco.
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Orientações
Na atividade 4 (EF02MA06, EF02MA20), 

os estudantes devem iniciar pela obser-
vação dos dados do quadro. Estimule-os 
a utilizar o cálculo mental na realização 
do item a.

Após a realização dos itens b, c e d, 
promova a correção participativa, cha-
mando alguns estudantes para realizar 
os cálculos na lousa.
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5  Uma confecção produziu 685 camisetas em uma semana. Desse 
total, 432 eram de manga curta e as demais, de manga longa.

a) Quantas camisetas de manga longa foram confeccionadas?

253 camisetas 

b) Sabendo que foram vendidas 300 camisetas, quantas não 

foram vendidas? 385 camisetas

a) 685 - 432 = 253
b) 685 - 300 = 385

6  Observe como Fernanda calcula a diferença na operação 247 – 125.

Use a estratégia de sua preferência para calcular as diferenças 
nas operações a seguir e registre-as.

a) 385 - 142 = 243

b) 478 - 256 = 222

c) 627 - 502 = 125
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A 
diferença é 

122.

Hum, 
deixe-me ver...

Estratégia pessoal.

Orientações
As atividades 5 (EF02MA06) e 6 

(EF02MA06) exploram as subtrações. 
Espera-se que os estudantes utilizem 
seu repertório de estratégias e sua ca-
pacidade de representação para en-
frentarem sozinhos a resolução des-
ses problemas. Mesmo assim, avalie os 
possíveis obstáculos e, na medida do 
possível, auxilie-os.
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7  Estas são as quantias em dinheiro que cada criança vem 
poupando durante o ano para usar na viagem de férias.

Nome Quantia

Lúcia

Clotilde

Geraldo

a) Usando algarismos, escreva a quantia de cada criança.

Nome Quantia

Lúcia 300 + 7 = 307

Clotilde 200 + 100 + 100 + 40 + 20 + 8 = 468

Geraldo 200 + 100 + 50 + 10 + 2 = 362

b) Escreva a quantia de cada criança por extenso.

• Lúcia Trezentos e sete reais

• Clotilde Quatrocentos e sessenta e oito reais

• Geraldo Trezentos e sessenta e dois reais
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Orientações
A atividade 7 (EF02MA04, EF02MA20) 

trabalha a identificação de valores das 
cédulas do sistema monetário brasilei-
ro. Para a realização da atividade, os es-
tudantes devem escrever os valores em 
dinheiro que cada pessoa conseguiu 
poupar e resolver por meio de uma adi-
ção para, em seguida, escrever as quan-
tias por extenso.
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1  Se dividirmos igualmente a quantia em dinheiro representada 
a seguir entre 5 pessoas, quanto cada pessoa receberá? 
Assinale a alternativa correta.

a)  7 reais

b) X  5 reais

c)  6 reais

d)  8 reais

2  Em 8 envelopes, há 48 figurinhas. Sabendo que cada envelope 
contém a mesma quantidade de figurinhas, quantas há, ao 
todo, em 7 envelopes?

a) X  42 b)  36 c)  40 d)  36

3  O resultado da divisão de 105 por 5 é:

a)  20. b) X  21. c)  23. d)  24.

4  Qual das alternativas a seguir representa o número 
quatrocentos e trinta e dois?

a)  430 b)  423 c)  430 d) X  432
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Orientações
Esta seção apresenta atividades rela-

cionadas aos conteúdos da unidade. Dê 
preferência para que sejam feitas indi-
vidualmente, com sua mediação quan-
do necessário. Você pode aproveitar esse 
momento para verificar a aprendizagem 
dos estudantes e sanar eventuais dúvidas.

Amplie a atividade 1 (EF02MA08, 
EF02MA20) perguntando aos estudan-
tes que trocas devem ser feitas com as 
cédulas do real para que eles possam 
dividir o valor entre as 5 pessoas.

Na atividade 2 (EF02MA08), peça que 
organizem a resolução em duas etapas: 
uma para calcular quantas figurinhas há 
em cada envelope e outra para calcular 
quantas figurinhas há em 7 envelopes 
utilizando o resultado anterior. Para a rea-
lização da atividade, sabe-se que em 8 
envelopes há 48 figurinhas distribuídas 
em quantidades iguais. Portanto, são 6 
figurinhas em cada envelope. Para saber 
o total de figurinhas em 7 envelopes, a 
quantidade de figurinhas de cada enve-
lope (6) deve ser multiplicada pela quan-
tidade de envelopes (7): 6 * 7 = 42.

Solicite que façam a atividade 3 
(EF02MA08) individualmente e, depois 
de finalizarem, pergunte que estratégia 
utilizaram para efetuar os cálculos.

Na atividade 4 (EF02MA04), uma 
possibilidade é o estudante elaborar 
mentalmente a decomposição do nú-
mero indicado: 400 + 30 + 2, identifi-
cado na alternativa d.
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204 Duzentos e quatro

5  Mariana gosta de jogar "bafo" com figurinhas. Certa tarde, 
ela levou 139 figurinhas para jogar com os amigos. Depois de 
algumas rodadas, ela ficou com 116 figurinhas. Quantas ela 
perdeu durante o jogo?

a)  12

b) X  23

c)  123

d)  255

6  O número da casa de 
Cícero está representado no 
desenho ao lado.
Qual é a escrita por 
extenso do número da casa 
de Cícero?

a)  Quarenta e cinco.

b)  Quatro mil e cinco.

c) X  Quatrocentos e cinco. 

d)  Quatrocentos e cinquenta.

7  Qual é o resultado da subtração 328 - 216?

a)  102

b) X  112

c)  122

d)  132
Le
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Orientações
A atividade 5 (EF01MA06) propõe a 

resolução com base no significado de 
retirar da subtração, em que a resposta 
pode ocorrer por meio de estratégias 
pessoais.

Na atividade 6 (EF02MA04), uma 
possibilidade é o estudante elaborar 
mentalmente a composição do núme-
ro indicado: 400 + 5 e escrever o re-
sultado por extenso, identificado na 
alternativa c.

Para a atividade 7 (EF02MA01), os 
estudantes devem efetuar a subtração 
utilizando a estratégia que preferirem, 
desde que a escolha seja a alternativa b.
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Conclusão da Unidade 8
Apresentamos a seguir uma rubrica para monitoramento da aprendizagem dos conteúdos trabalhados na unidade, 

contribuindo para que você observe e registre a trajetória de cada estudante, verificando a progressão individual. Você 
pode ampliar essa rubrica de acordo com as características de sua turma e do que pretende observar, por exemplo, 
autonomia, participação nas atividades propostas etc.

Ficha para acompanhamento da aprendizagem 
A ficha a seguir pode ser usada para você acompanhar o desenvolvimento dos estudantes em relação às 

habilidades trabalhadas no bimestre. Use a legenda para avaliar cada estudante. Essa ficha permite que você tenha uma 
visão tanto individual quanto geral da turma e, com base nela, faça eventuais ajustes em seu planejamento. Sugerimos 
que você reproduza o modelo de ficha a seguir.

UNIDADE 8

NOME DO ESTUDANTE:  TURMA: 

Monitoramento da aprendizagem Sim Parcialmente Ainda não

Resolve problemas envolvendo diferentes ideias da divisão: repartição 
equitativa e medida.

Resolve problemas envolvendo ideias de dobro, metade e terça parte.

Resolve problemas envolvendo diferentes significados da adição e da 
subtração.

Identifica a representação e movimentação de pessoas e objetos no espaço, 
utilizando diferentes pontos de referência.

Lê, escreve, compõe e decompõe números naturais até 1 000.

Resolve problemas envolvendo o sistema monetário brasileiro.

Observações

Habilidades

Estudantes
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18
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19
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20
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23
TURMA: BIM.: 

ANO: 
Legenda:      S  sim  N  ainda nãoP  parcialmente
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ANDRADE, Heidi. Usando rubricas para desenvolver o raciocínio e a aprendizagem. Educational Leadership, [s. l.] 
v. 57, n. 5, fevereiro 2000.
Na matéria, a autora apresenta o uso de rubrica como ferramenta para o desenvolvimento do raciocínio e da aprendizagem. 

BIAGIOTTI, Luiz Cláudio Medeiros. Conhecendo e aplicando rubricas de avaliações In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 12., Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: ABED, 3 abr. 2005. 
No artigo, o autor apresenta as rubricas como ferramentas bastante úteis para a avaliação de processos e produtos finais na 
educação.

BRASIL. Presidência da República. Lei no 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação Nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 13 jul. 2021.
No link acima você pode acessar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação decretada em 20 de dezembro de 1996, que rege a 
Educação Básica no país.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 13 jul. 2021.
No endereço acima, você pode acessar o PDF da versão final da Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Alfabetização. PNA – Política Nacional de Alfabetização. Brasília, DF: 
MEC: Sealf, 2019. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/images/banners/caderno_pna.pdf. Acesso em: 13 abr. 
2021.
Acesse o PDF do caderno da Política Nacional de Alfabetização (PNA), elaborado pelo MEC em 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB no 7, de 14 de dezembro de 2010. 
[Brasília, DF]: MEC: SEB, 2010. 
O documento aborda os processos avaliativos a serem realizados pelos professores.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos. [Brasília, DF]: MEC: CNE, 2010.
O documento traz a seção “As múltiplas infâncias e adolescências” e apresenta as características da faixa etária dos estudantes.

COLL, Cesar et al. Desenvolvimento psicológico e educação. Tradução: Fátima Murad. Porto Alegre, Artmed, 2004.
O livro apresenta o desenvolvimento psicológico evolutivo em estudos da infância, adolescência, período adulto e velhice.

COLL, César et al. O construtivismo na sala de aula. 6. ed. São Paulo: Ática, 1999.
O livro apresenta a empregabilidade dos conceitos teóricos do construtivismo nas práticas educacionais.

LORENZATO, S. Educação Infantil e percepção matemática. 3 ed. Campinas: Autores Associados, 2011.
O livro aborda o desenvolvimento da percepção matemática da criança em idade pré-escolar.

SÃO PAULO (SP). Introdução e concepções do componente curricular. In: SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal 
de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da cidade: Ensino Fundamental – componente curricular: 
Matemática. [São Paulo]: SME: Coped, 2017.
O documento apresenta reflexões sobre ideias, direitos de aprendizagem e como ensinar e aprender Matemática no Ensino 
Fundamental.

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Tradução: Ernani F. Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998.
O autor defende que a ordenação articulada das atividades é o elemento diferenciador das metodologias e que o primeiro 
aspecto característico de um método é o tipo de ordem em que são propostas as atividades. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://portal.mec.gov.br/images/banners/caderno_pna.pdf
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205Duzentos e cinco

1  Complete o diagrama de acordo com o que se pede a seguir.
1. Unidade de medida de massa menor que o grama.
2. Número par entre 7 e 10.
3. Parte do corpo que pode ser usada para medir 

comprimentos.
4. Nome dado aos símbolos que representam números.
5. Resultado da subtração 98 - 18.  
6. Número que está imediatamente antes de 32.
7. Resultado da adição 26 + 24.

1

M 2

M O

4 A L A I M

I T T 3

G E 5 I T T A P

R M

Á

M 6 T I T  E  M

I

7 C Q E T

A

Chegamos ao final! Agora, você vai 
verificar o que aprendeu ao longo do ano.

I

G R S O S

O E N

A

A L

R N A   U

A O

I N U N A

Orientações
Você pode aproveitar este momen-

to, que define o final de uma etapa, 
para avaliar o desenvolvimento dos 
estudantes, validar as estratégias ado-
tadas na realização das atividades aqui 
apresentadas e identificar pontos for-
tes e frágeis no desempenho deles.

Esses resultados, juntamente com 
outras informações sobre o desempe-
nho dos estudantes, favorecerão ajus-
tes no planejamento inicial do próxi-
mo ano letivo.

Na atividade 1 (EF02MA17), os estu-
dantes devem identificar a unidade de 
massa miligrama, como menor que o gra-
ma. No item 2, os números que estão en-
tre 7 e 10 são 8 e 9, portanto, o número 8 
é o único número par nesse intervalo. No 
item 3 (EF02MA16), eles deverão indicar 
a unidade não padronizada de medida 
de comprimento que apresenta o núme-
ro de letras que contemple a quantida-
de de células como resposta. No item 4 
(EF02MA01), os estudantes devem de-
monstrar conhecimentos relacionados ao 
sistema de numeração decimal e a forma-
ção dos números. No item 5 (EF02MA06), 
devem demonstrar conhecimentos dos 
fatos básicos da subtração por meio do 
cálculo da operação indicada. No item 6  
(EF02MA01), os estudantes devem de-
monstrar conhecimentos sobre compa-
ração e ordenação de números naturais, 
no que se refere a antecessores e sucesso-
res de um número. No item 7 (EF02MA06), 
os estudantes devem demonstrar conhe-
cimentos dos fatos básicos da adição, por 
meio do cálculo da operação indicada.
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206 Duzentos e seis

2  Escreva os números que faltam na sequência numérica.

69 72 75 78 81 84 87 90 93 96

3  Quais números estão representados nos ábacos a seguir? 
Escreva-os com algarismos e por extenso.

D U  quarenta D U  vinte e quatro D U  oitenta e um

e um   

4  Lígia quer contar os objetos escolares de sua papelaria.

a) Contorne os objetos escolares de modo a formar grupos 
com 10 em cada um.

b) Complete: Você formou 3  grupos com 10  objetos 

em cada um e sobraram 7  objetos.

c) Qual dos ábacos a seguir representa o total de objetos 
escolares? Circule-o.
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41 24 81

Sugestão:
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ra
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: D

AE

D U D U D U D U

Orientações
Na atividade 2 (EF02MA09), é neces-

sário descobrir a regularidade estabe-
lecida para a sequência numérica, em 
que são acrescentadas 3 unidades ao 
número anterior.

A atividade 3 (EF02MA05) tem o ob-
jetivo de verificar o conhecimento dos 
estudantes de relacionar as quantidades 
representadas nos ábacos, bem como 
escrevê-las com algarismos e por ex-
tenso.

Na atividade 4 (EF01MA05), espera-
-se que os estudantes calculem o total 
de objetos escolares separando-os em 
dezenas e unidades – no caso, 3 deze-
nas e 7 unidades.
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207Duzentos e sete

5  Selma separou alguns objetos que têm o formato de figuras 
geométricas espaciais. Ligue com um traço as imagens às 
figuras geométricas espaciais correspondentes.

6  Lucas convidou Maurício para almoçar em sua casa. Sueli, 
a mãe de Lucas, comprou 700 gramas de carne para esse 
almoço. Ela comprou:

 Mais que 1 kg de carne.

 1 kg de carne.

X  Menos que 1 kg de 
carne. 

Justifique sua resposta: 700 gramas é menos que 1 kg

7  Quais dos objetos a seguir é formado apenas por superfícies 
planas? 
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8  Claudete comprou 36 metros de 
renda e já usou 17 metros. Quantos 
metros de renda sobraram?

Sobraram 19  metros de renda.

36 - 17 = 19

Orientações
Para a realização da atividade 5 

(EF02MA14), espera-se que os estudan-
tes reconheçam as figuras geométricas 
espaciais representadas e relacionem 
o formato de objetos do mundo físi-
co a elas.

Na atividade 6 (EF02MA03), eles de-
vem concluir que 700 gramas é menos 
que 1 kg de carne, considerando que 
o grama é uma unidade de medida de 
massa menor que o quilograma.

Para a atividade 7 (EF02MA14), é ne-
cessário que concluam que apenas a 
caixa de lápis, a embalagem e a borra-
cha têm superfícies planas.

Os estudantes devem realizar a ati-
vidade 8 (EF02MA06) por meio de uma 
subtração, utilizando estratégias pessoais.
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208 Duzentos e oito

9  Efetue:

a) 31 + 16 = 47

b) 74 + 15 = 89

c) 87 - 15 = 72

d) 95 - 32 = 63

10  Leia a informação.

Escovar os dentes durante 5 minutos com a torneira aberta 
consome 12 litros de água.

Quantos litros de água uma 
família de 3 pessoas gastaria 
escovando os dentes nessas 
condições?

Gastaria 36  litros de água.

11  José quer dividir estas frutas em 3 cestas, com a mesma 
quantidade de frutas em cada uma.

Contorne a quantidade de frutas que devem ser colocadas em 
cada cesta e depois complete:

18  / 3  = 6

12 + 12 + 12 = 36
ou 3 * 12 = 36
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Orientações
Os estudantes podem resolver a 

atividade 9 (EF02MA06) por meio do 
algoritmo usual ou utilizar estratégias 
pessoais.

A atividade 10 (EF02MA07) pode ser 
realizada por meio da adição de parcelas 
iguais ou da multiplicação.

Os estudantes podem resolver a di-
visão da atividade 11 (EF02MA08) por 
meio de desenhos e completar a sen-
tença matemática.
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BOALER, Jo. O que a Matemática tem a ver com isso? Porto 
Alegre: Penso Editora, 2019.

Essa leitura inclui evidências científicas que mostram a incrível capacidade 
do cérebro para mudar, reorganizar-se e crescer em um curto espaço de tempo. 

BORIN, Júlia. Jogos e resolução de problemas: uma estratégia 
para as aulas de Matemática. São Paulo: Caem/IME-USP, 2004. 
(Ensino Fundamental, 6).

Segundo a autora, quando os estudantes analisam as regras do jogo, 
desenvolvem certas habilidades que os levam a relacionar aspectos do jogo 
com conceitos matemáticos, o que contribui para a construção do pensamento 
lógico e espacial.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 
Curricular. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf. Acesso em: 13 abr. 2021.

No endereço acima você pode acessar o pdf da versão final da Base 
Nacional Comum Curricular, homologada em 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Alfabetização. 
PNA – Política Nacional de Alfabetização. Brasília, DF: MEC: Sealf, 
2019. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/images/banners/
caderno_pna.pdf. Acesso em: 13 abr. 2013.

Acesse o pdf do caderno PNA – Política Nacional de Alfabetização, 
elaborado pelo MEC em 2019.

BROCARDO, Joana et al. Um projecto centrado no sentido do 
número. Lisboa: APM, 2015. Disponível em: https://www.seiem.es/
docs/actas/12/Apo3Brocardo.pdf. Acesso em: 13 abr. 2021.

Nesse texto são apresentados, de forma resumida, os dados obtidos em 
dois estudos de caso focados em três aspectos principais: organização das 
aprendizagens com base nas produções dos estudantes, características das 
tarefas e papel do professor.

Duzentos e nove

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://portal.mec.gov.br/images/banners/caderno_pna.pdf
http://portal.mec.gov.br/images/banners/caderno_pna.pdf
https://www.seiem.es/docs/actas/12/Apo3Brocardo.pdf
https://www.seiem.es/docs/actas/12/Apo3Brocardo.pdf
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DEHAENE, Stanislas. Os neurônios da leitura: como a ciência 
explica a nossa capacidade de ler. Tradução: Leonor Scliar-Cabral. 
Porto Alegre: Penso, 2012.

Em sua pesquisa, o autor descreve como o sistema de linguagem é 
processado e reforça a capacidade do cérebro de se adaptar.

IFRAH, Georges. Os números: a história de uma grande 
invenção. 10. ed. São Paulo: Globo, 2004.

O livro aborda a evolução do raciocínio humano desde a Pré-História, 
contemplando várias civilizações da Antiguidade.

MOLINA, Juliana et al. Cognição numérica de crianças pré-
-escolares brasileiras pela ZAREKI-K. Temas em Psicologia, Ribeirão 
Preto, v. 23, n.1, p.123-135, 2015. Disponível em: http://pepsic.
bvsalud.org/pdf/tp/v23n1/v23n1a10.pdf. Acesso em: 13 abr. 2021.

O artigo apresenta um estudo investigativo sobre a cognição numérica 
em crianças brasileiras pré-escolares e demonstra a validade de construto da 
ZAREKI-K (bateria neuropsicológica de avaliação do tratamento dos números e 
do cálculo para crianças pré-escolares).

PIRES, Célia Maria Carolino; CURI, Edda; CAMPOS, Tânia Maria 
Mendonça. Espaço & forma: a construção de noções geométricas 
pelas crianças das quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. 
2. ed. São Paulo: Proem Editora, 2012.

Esse livro apresenta os resultados da pesquisa que lhe dá nome.

VAN DE WALLE, John A. Matemática no Ensino Fundamental: 
formação de professores e aplicação em sala de aula. 6. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009.

Ideias e discussões para estudantes de Licenciatura em Matemática que 
ajudam a compreender a Matemática aplicada em sala de aula.

Duzentos e dez

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v23n1/v23n1a10.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v23n1/v23n1a10.pdf
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211Duzentos e onze
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213Duzentos e treze
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