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DesafiosDesafios



Adivinhando númerosAdivinhando números

a) Tem três algarismos pares, não nulos, escritos em ordem

decrescente. Além disso, dois deles são iguais ao dobro de

outros dois.

b) Tem três algarismos. O correspondente à unidade é a

metade do da centena que, por sua vez, é o triplo dometade do da centena que, por sua vez, é o triplo do

algarismo que ocupa a posição central.

c) Tem quatro algarismos não nulos. Da esquerda para a

direita, o primeiro é igual ao último - e diferente dos outros

dois - e o terceiro é o triplo do segundo. A soma de todos é

igual a 10.



Adivinhando númerosAdivinhando números

d) É um número capicua de três algarismos, cujo
produto é igual a 49.

e) Trata-se de número ímpar de três algarismos. Da
esquerda para a direita, o primeiro número é oesquerda para a direita, o primeiro número é o
quádruplo do segundo, que é maior que o terceiro.

Observação: número capicua é aquele que lendo
tanto da esquerda para a direita como da direita para a
esquerda continua sendo o mesmo. Ex.: 454, 595 etc.



Adivinhando númerosAdivinhando números

Respostas:

a) 842
b) 623b) 623
c) 1.261
d) 717
e) 821



Triângulo Mágico Triângulo Mágico 



Números ocultosNúmeros ocultos

� Você tem que averiguar quais

são os números que devem ser

colocados nos espaços que

estão com um ponto de

interrogação. Para isso, convém

observar atentamente osobservar atentamente os

demais números e os

elementos que aparecem em

cada diagrama, com o objetivo

de obter a regra pela qual se

formam.



RespostaResposta

A seta que aponta para baixo
multiplica por 2 o número
situado no retângulo do qual
parte; a seta da direita somaparte; a seta da direita soma
3; a seta da esquerda subtrai
6. assim, a solução é
mostrada:



Números OcultosNúmeros Ocultos



Resposta Resposta 
O produto do número central (6) pelo situado à direita (5)
é igual ao que se encontra na parte superior (30); o
produto do número central (6) pelo número à sua
esquerda (2) dá-se no retângulo inferior (12). Desse
modo é indicado a seguir:



Números OcultosNúmeros Ocultos



Resposta Resposta 

� Os números situados nos retângulos aos quais apontam

as setas são os divisores do número que ocupa o

retângulo do centro, ordenados do menor para o maior

em sentido anti-horário e começando pelo retângulo

superior. Então, a solução é:



O elevadorO elevador

� Um elevador parte do térreo. Ao chegar ao 3º andar,

descem 5 pessoas, no 4º andar descem duas

pessoas e sobem 4, no 7º andar desce 1 pessoa e

sobem 3. no ultimo andar descem 7 pessoas e osobem 3. no ultimo andar descem 7 pessoas e o

elevador fica vazio. Quantas pessoas estavam no

elevador no andar térreo quando ele começou a

subir?



Resposta Resposta 

Resposta: 8 pessoas.

Para achar a resposta, pode-Para achar a resposta, pode-

se começar a resolver o

desafio de trás para frente.



Módulo 6 Módulo 6 
Focando nos procedimentos Focando nos procedimentos 
operatórios na perspectiva operatórios na perspectiva operatórios na perspectiva operatórios na perspectiva 

metodológica de Resolução de metodológica de Resolução de 
ProblemasProblemas



Resolução  de problemas e Resolução  de problemas e 
comunicação de estratégiascomunicação de estratégias



Resolução  de problemas e Resolução  de problemas e 
comunicação de estratégiascomunicação de estratégias



Desafios 
curiosos

Livro Folclore Livro Folclore 
Brasileiro Infantil.

Ed.Girassol



Módulo 9Módulo 9
Situações aditivas e multiplicativas Situações aditivas e multiplicativas 

no ciclo de alfabetização no ciclo de alfabetização no ciclo de alfabetização no ciclo de alfabetização 



Situações aditivas Situações aditivas –– p. 18p. 18



Situações  aditivas Situações  aditivas –– p. 19p. 19



Situações de composição Situações de composição 
simples simples –– p. 19p. 19



Situação de Transformação Situação de Transformação 
Simples Simples –– p. 21p. 21



Situação de Transformação Situação de Transformação 
Simples Simples –– p. 22p. 22



Situações de composição com uma Situações de composição com uma 
das partes desconhecida das partes desconhecida –– p. 23p. 23



Situações de composição com Situações de composição com 
uma parte desconhecida  uma parte desconhecida  -- p.23p.23



Situações de composição com Situações de composição com 
uma parte desconhecida uma parte desconhecida –– p.24p.24



Situações de transformação com Situações de transformação com 
transformação desconhecidatransformação desconhecida

–– p.24p.24



Situações de transformação com Situações de transformação com 
estado inicial desconhecidoestado inicial desconhecido



Propriedade Comutativa da Propriedade Comutativa da 
Adição Adição –– p. 26p. 26



Situações de Comparação Situações de Comparação ––
p. 27p. 27



Correspondência de um para um Correspondência de um para um 
ou biunívoca e representação ou biunívoca e representação 

pictográfica pictográfica –– p. 27p. 27



Representação simbólica Representação simbólica --
p. 28p. 28



Situações Multiplicativas Situações Multiplicativas 
–– p. 31p. 31



Situações Multiplicativas Situações Multiplicativas 
–– p. 31p. 31



Situação de Comparação Situação de Comparação 
entre razões entre razões –– p. 32p. 32



Correspondência um para muitosCorrespondência um para muitos
–– p. 34p. 34



Correspondência um para muitosCorrespondência um para muitos
–– p. 34p. 34



Correspondência um para muitosCorrespondência um para muitos
–– p. 35p. 35



Situações de divisão por Situações de divisão por 
distribuição distribuição –– p. 35p. 35



Situações de divisão envolvendo Situações de divisão envolvendo 
formação de grupos formação de grupos –– p. 37p. 37



Situações de divisão envolvendo Situações de divisão envolvendo 
formação de grupos formação de grupos –– p. 38p. 38



Situações de configuração Situações de configuração 
retangular retangular –– p. 39p. 39



Situações de configuração Situações de configuração 
retangular retangular –– p. 39p. 39



Situações envolvendo raciocínio Situações envolvendo raciocínio 
combinatório combinatório –– p. 40/41p. 40/41



Situações envolvendo raciocínio Situações envolvendo raciocínio 
combinatório combinatório –– p. 40/41p. 40/41



Módulo 10 Módulo 10 
Algoritmos tradicionaisAlgoritmos tradicionaisAlgoritmos tradicionaisAlgoritmos tradicionais



Estratégias de Cálculo Estratégias de Cálculo 
Escolar  Escolar  -- p. 43p. 43



Estratégias de Cálculo diferentes Estratégias de Cálculo diferentes 
dos tradicionais dos tradicionais -- p. 45p. 45



Propriedade comutativa  Propriedade comutativa  
-- p. 48p. 48



Propriedade comutativa  Propriedade comutativa  
-- p. 48p. 48



Dobros e metadesDobros e metades
-- p. 54p. 54



Dobros e metades Dobros e metades 
–– p. 54p. 54



Dobros e metades Dobros e metades 
–– p. 54p. 54



Reagrupar em dezenas ou Reagrupar em dezenas ou 
centenas centenas –– p. 56p. 56



Reagrupar em dezenas ou Reagrupar em dezenas ou 
centenas centenas –– p. 56p. 56



Reagrupar em dezenas ou Reagrupar em dezenas ou 
centenas centenas –– p. 57p. 57



Reagrupar em dezenas ou Reagrupar em dezenas ou 
centenascentenas-- p. 57p. 57



Reagrupar em dezenas ou Reagrupar em dezenas ou 
centenas centenas –– p. 58p. 58



MÓDULO 15MÓDULO 15

SEQUÊNCIA DIDÁTICASEQUÊNCIA DIDÁTICASEQUÊNCIA DIDÁTICASEQUÊNCIA DIDÁTICA

Caderno 6 Caderno 6 -- Ano 3Ano 3
Língua PortuguesaLíngua Portuguesa



SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

Apresentam-se potencialmente como formas de organização do trabalho 
pedagógico que têm grandes possibilidades de auxiliar nesse processo de 

didatização, sobretudo por um viés de trabalho interdisciplinar, o que os torna 
fundamentais ao professor para realizar todo o processo de ensino e  

aprendizagem nos anos iniciais.

PROJETO
DIDÁTICO

SEQUÊNCIA
DIDÁTICA

INTERDISCIPLINARIDADE



Articulação entre diferentes áreas do conhecimento 

Sequências didáticas Projetos didáticos 

“Uma das grandes contribuições do trabalho articulado entre as
diferentes áreas do conhecimento é a possibilidade de desenvolver
nas crianças habilidades e conceitos diversificados de modo que
sejam alfabetizadas e letradas, ampliando suas percepções do
mundo que vivem com maior autonomia”.



SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

� Para Zabala, é “um conjunto de atividades ordenadas,
estruturadas e articuladas para a realização de certos
objetivos educacionais”.

� Um trabalho pedagógico organizado de forma
sequencial, estruturado pelo professor para umsequencial, estruturado pelo professor para um
determinado tempo, trabalhando-se com conteúdos
relacionados a um mesmo tema, a um gênero textual
específico, uma brincadeira ou uma forma de expressão
artística.



SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

A sequência didática consiste em um procedimento 
de ensino, em que um conteúdo específico é 

focalizado em passos ou etapas encadeadas, 
tornando mais eficiente o processo de aprendizagem. tornando mais eficiente o processo de aprendizagem. 

Ao mesmo tempo, a sequência didática permite o 
estudo nas várias áreas de conhecimento do ensino, 

de forma interdisciplinar. 



SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

No momento do planejamento das sequências, é 
preciso levar em consideração dimensões como: o 
tempo destinado, as etapas de desenvolvimento, 

os tipos de atividades, as formas de os tipos de atividades, as formas de 
organização dos alunos, os recursos didáticos 

para utilização, as formas de avaliação. 



SEQUÊNCIA DIDÁTICA

ESTRUTURA POSSÍVEL - construída a partir das 
discussões do caderno 6 e das teorias sobre sequência 

didática:

TEMA
ANOANO

ÁREAS DO CONHECIMENTO
DIREITOS DE APRENDIZAGEM

OBJETIVOS
TEMPO ESTIMADO

MATERIAL



SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

DESENVOLVIMENTO

� MOTIVAÇÃO/PROBLEMATIZAÇÃO

� LEVANTAMENTO DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS

� BUSCA DE INFORMAÇÕES� BUSCA DE INFORMAÇÕES

� CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

� GENERALIZAÇÃO E SÍNTESE

� AVALIAÇÃO/ PRODUTO FINAL



MÓDULO 17MÓDULO 17

SITUAÇÃOSITUAÇÃO--PROBLEMA PROBLEMA 
COMO GÊNERO TEXTUALCOMO GÊNERO TEXTUAL



• KATO (2012) indica que a maioria dos alunos se
considera incapaz de resolver problemas de
matemática. A principal dificuldade encontra-se na
leitura e interpretação da situação-problema

• Pesquisas como as de Lopes (2007), Sgarbosa (2007)• Pesquisas como as de Lopes (2007), Sgarbosa (2007)
e D´Antonio (2006) indicam que a complexidade
envolvida no ato de resolução de problemas vai
além da questão da fluência na leitura ou da
utilização ou não de estratégias ou conhecimentos
conceituais isolados.



• Essas pesquisas também apontam que a
compreensão dos enunciados dos problemas e o uso
de estratégias ou procedimentos adequados
dependem de vários fatores, dentre os quais a
compreensão do gênero discursivo “enunciados
de problemas escolares de matemática” e dos termos
ou expressões que neles aparecem, a mobilização
de conhecimentos prévios e a retenção ou
controle das informações contidas nos
enunciados.



A resolução de problemas tem sido enfatizada 
mundialmente como um recurso metodológico para 

proporcionar um aprendizado de matemática de melhor 
qualidade. Acredita-se, e algumas pesquisas têm dado 

suporte a essa crença, que a construção de conceitos suporte a essa crença, que a construção de conceitos 
matemáticos pelos alunos se torna mais significativa e 

duradoura quando é proporcionada por meio de 
situações caracterizadas pela investigação e 

exploração de novos conceitos e que estimulem a 
curiosidade do educando. 



• Fonseca e Cardoso (2005) consideram alguns recursos para um
trabalho com leitura nas aulas de matemática como: atividades
textuais para ensinar matemática e textos que demandam
conhecimentos matemáticos para serem lidos. As autoras destacam
especificidades dos textos próprios da matemática, ou seja, a existência
de gêneros textuais próprios da matemática. Elas afirmam que:de gêneros textuais próprios da matemática. Elas afirmam que:

É necessário conhecer as diferentes formas em que o conteúdo do
texto pode ser escrito. Essas diferentes formas também constituem
especificidades dos gêneros textuais próprios da matemática, cujo
reconhecimento é fundamental para a atividade de leitura (FONSECA;
CARDOSO, 2005, p.65).



Polya (2003) e Carraher (1999) trazem em comum como
habilidade principal para resolução de problema a
compreensão, pois apresentam para resolução de um
problema as seguintes etapas:

- Compreender o problema.
- Elaborar um plano de ação.
- Executar este plano.
- Fazer uma verificação ou retrospecto.



LEAL e MELO (2012) apontam as estratégias de leitura utilizadas pelos
alunos para solucionar um problema:

� Leitura geral: deve-se ler atentamente o problema, somente a leitura.
� Segunda leitura: ler com mais atenção retirando os dados

considerados importantes para a resolução e identificar a pergunta que
o problema propõe.

� Identificar as operações: após separar os dados e identificar a� Identificar as operações: após separar os dados e identificar a
pergunta que o problema propõe, deve-se identificar como irá achar a
resposta, ou melhor, que operação(ões) irá realizar para solucionar o
problema.

� Realizar as operações.
� Verificar o resultado: volta-se ao problema para verificar se o

resultado encontrado satisfaz a situação-problema.



Para compreender um problema matemático o sujeito
lança mão de diversas estratégias:

• estabelecer relações;
• representar simbolicamente o problema;
• fazer conjecturas;
• analisar o problema procurando justificativas lógicas• analisar o problema procurando justificativas lógicas

para sua solução.

O trabalho de ensino de estratégias de compreensão
leitora é importante tanto para a aprendizagem da
língua materna quanto na aprendizagem da matemática.
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