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    "Cada um compõe a sua história, cada ser em si carrega o  dom 
de ser capaz, de ser feliz." ( Almir Sáter) 

 
 
  Dando continuidade a nossa política de produção de material 

para a EJA, apresentamos com muito orgulho, o material paradidático 

“DESAFIOS E POSSIBILIDADES NOS ESTUDOS DA MATEMÁTICA”, 

produzido por professores do PEJA I. 

 Acreditamos que esse material poderá trazer contribuições para 

o trabalho docente já que o mesmo “nasceu” dos estudos teóricos e 

experiências cotidianas de nosso professor. 

 O material apresenta diferentes tipos textuais que poderão 

contribuir com o fazer pedagógico. 

 Esperamos também, que esse material incentive outros 

profissionais do PEJA a registrarem suas práticas. 

 

Um abraço! 

 

 Maria Luiza Lixa de Mendonça e equipe do E/SUBE/CED/EJA 

    Rio de Janeiro, março de 2013. 
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DA RELAÇÃO ENTRE A MATEMÁTICA E A VIDA COTIDIANA 
 

Temos muito a aprender com os alunos a quem ensinamos.  
Para que isso se dê, é preciso transcender  

o tradicionalismo monótono, arrogante e elitista,  
segundo o qual o professor tudo sabe 

e o aluno não sabe nada 
Paulo Freire 

 
Ler o mundo significa apreender a linguagem do mundo, traduzindo-o e 

representado-o (PEREZ, 2004). O ponto de partida para a construção do conhecimento 

do mundo é a própria localidade do educando, ou seja, sua compreensão do mundo, nas 

mais variadas dimensões de sua prática social, sua fala, sua forma de calcular, seus 

saberes, enfim, sua bagagem cultural. Paulo Freire (1999) inclusive insiste na valorização 

do senso comum, afirmando não ser possível a tentativa de superá-lo sem que se parta 

dele ou se passe por ele. 

A leitura de mundo começa, então, pela leitura do lugar, do espaço existencial do 

acontecer humano. Parte, assim, das ideias que o educando elaborou e que não foram 

ensinadas pelo professor, mas construídas pelo aprendiz, revelando a inteligência do 

mundo que vem, cultural e socialmente, se constituindo.  

Assim, não é porque o professor não ensina algo, que o aluno necessariamente 

não aprende tal conteúdo.  Ir à escola é apenas uma das maneiras de se aprender.  Nada 

impede “que se aprenda com os pais, com um colega, por iniciativa própria, olhando os 

livros ou mesmo refletindo sobre o mundo” (CAGLIARI, 1998, p. 38). 

O aluno faz um investimento a cada nova hipótese apresentada para a resolução 

de um problema, uma questão, um exercício.  Este esforço precisa ser reconhecido 

porque, caso contrário, poderá não haver mais investimento das próximas vezes.  É 

preciso que haja um diálogo entre o que se espera que o estudante aprenda e o que ele 

próprio pensa, uma lógica para onde se mova o seu esforço.  

Algumas práticas escolares se apresentam contrárias à intenção de valorização 

dos conhecimentos prévios e à relação direta com as experiências dentro do espaço 

escolar.  Estabelecer elos entre os conteúdos e a vida prática significa que a escola deva 

possibilitar vivências com a matemática que tenham relevância e significado para a vida 

do aluno, lhe permitindo refletir sobre sua realidade e compreendê-la.  Sendo assim, o 

aprendizado desta área vai sendo conquistado num processo de tentativas, 

aproximações, confrontos e conflitos, construindo conhecimentos e incorporando-os a sua 

atividade cotidiana. 



 

Por isso, torna-se cada vez mais necessário valorizar os conhecimentos trazidos 

pelo educando até a escola.  Essa valorização dos saberes construídos fora das 

situações escolares é condição para que os alunos tomem consciência do que sabem e 

do quanto sabem.  Entretanto, muitas vezes o que vemos é o contrário disto: a escola 

assume práticas que excluem as informações que os jovens e adultos possuem, como se 

o primeiro ano na escola fosse o início da vida do aluno.  

Assim, é necessário que o currículo – vivências, habilidades, conjunto de 

conteúdos, valores selecionados pela escola para serem oferecidos aos alunos e que 

estão sempre articulados aos interesses da sociedade – seja construído considerando as 

condições materiais de vida dos jovens e adultos.  Isto, ao invés de imprimir a 

subalternização, ajuda os sujeitos a entenderem que as questões sociais (saúde, 

educação, saneamento etc.) “dependem muito mais das condições concretas que devem 

ser garantidas à população por políticas sociais, do que da vontade individual” (ARAÚJO, 

2001, p. 87). 

Ubiratan D´Ambrósio, ao propor uma reflexão sobre o currículo, comenta: 
 
Tenho me referido com freqüência ao ensino elementar, propondo 
um novo trivium, organizado em Literacia, Materacia e 
Tecnoracia. Essencialmente, 
LITERACIA - é a capacidade de processar informação escrita, o 
que inclui leitura, escritura e cálculo, na vida quotidiana. 
MATERACIA - é a capacidade de interpretar e manejar sinais e 
códigos e de propor e utilizar modelos na vida quotidiana. 
TECNORACIA - é a capacidade de usar e combinar instrumentos, 
simples ou complexos, avaliando suas possibilidades e suas 
limitações e a sua adequação a necessidades e situações 
diversas. 
Não se trata apenas de apreender técnicas, mas o importante é 
que o espírito crítico esteja permeando a prática. Desse modo 
será possível abordar os Temas Transversais, propostos nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais [3]. Os Temas Transversais 
sintetizam, a meu ver, o objetivo mais importante dos 1°, 2° e 3° 
graus. E o trivium proposto acima é fundamental para a 
abordagem dos Temas Transversais. (D´AMBRÓSIO, 1999) 

 

Essa reflexão nos leva a pensar que devemos considerar o aluno enquanto 

cidadão. É preciso que a escola, mais do que ensinante do aprender a ler, a escrever e 

contar forneça subsídios para que os alunos se tornem aptos a pensar e argumentar, 

desenvolvendo uma consciência social e crítica.  

Isso significa romper com a distância entre a escola e a realidade do educando.  

Os conteúdos conceituais precisam fazer sentido para ele.  E fazer sentido é estabelecer 



 

relações, aproximar-se da realidade vivida, muito mais do que se preocupar simplesmente 

com a forma, na busca de um melhor método ou da melhor cartilha.  Telma Weisz e Ana 

Sanchez (2002) também reiteram que o fato de os professores acreditarem que os alunos 

pensam e são capazes é fundamental para que eles progridam, pois estarão sendo 

respeitados e apoiados. 

Este pensamento é o que impulsiona o trabalho para que se compreenda o sentido 

da valorização dos conhecimentos dos alunos.  Annamaria Píffero Rangel (2002) afirma 

que partir da realidade do aluno não limita o aprendizado à “apenas” a realidade do aluno.  

A escola deve facilitar o desenvolvimento da capacidade de compreensão, a reconstrução 

crítica do conhecimento e a reorganização racional e significativa da informação 

reconstruída. 

“Partir de” não significa “ficar apenas com”.  Restringir o acesso dos estudantes de 

classes populares à cultura e a conhecimentos novos porque lhe são estranhos, porque 

não fazem parte do seu contexto social, pode significar restringir-lhes o acesso a outro 

nível social e profissional.  

... é preciso tomar em consideração que os alunos não vêm à 
escola apenas à procura da aquisição de um instrumental para uso 
imediato na vida diária, até porque parte dessas noções e 
habilidades de utilização mais freqüente no dia-a-dia eles já 
dominam razoavelmente, embora manifestem indícios de seu 
desejo de otimizá-las (FONSECA, 2005, p. 51) 

 

Assim, muito mais do que uma memorização de algoritmos ou uma transferência 

de conhecimentos do professor ao aluno, a alfabetização matemática1 precisa ser um 

processo de busca e tentativas de mudança, numa recepção ativa do educando.  

Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é reduzir o que há de 

mais humano na educação: o seu caráter formador. 

Ana Teberosky (2003) salienta que existem alguns temas ou domínios sobre os 

quais não temos ideias prévias, mas que constituem objeto de ensino. Por isso, a 

intenção pedagógica deve colaborar com o ensino, conhecendo a forma como os saberes 

dos educandos estão organizados para poder ir rumo ao que estes desconhecem. 

                                                           
1
 Maria da Conceição Fonseca (2005) salienta que o termo alfabetização matemática não é muito adequado, 

visto que quando o estudante chega à escola já efetuou muitos contatos com a matemática, e mesmo com sua 

linguagem. Caberia falar em procedimentos de alfabetização matemática de jovens e adultos, dando o sentido 

de envolvimento consciente com práticas e critérios matemáticos a partir de um esforço pedagógico.  



 

PROPONDO TAREFAS ... 
 

O trabalho na sala de aula normalmente desenvolve-se por meio de tarefas que 

são propostas aos alunos.  Neste ponto, é significativo conhecermos a visão do Prof. João 

Pedro da Ponte, da Universidade de Lisboa, que, ao classificar os tipos de tarefas, vai 

além das dimensões clássicas de grau de dificuldade, pensando também na estrutura da 

proposta. 

A dificuldade é uma dimensão “clássica”, usada para graduar as 
questões que se propõem aos alunos, tanto na sala de aula como 
em momentos especiais de avaliação como testes e exames. 
Varia, naturalmente, entre os pólos “fácil” e “difícil”. O grau de 
estrutura é uma dimensão que só recentemente começou a 
merecer atenção. Varia entre os pólos “aberto” e “fechado”. Uma 
tarefa fechada é aquela onde é claramente dito o que é dado e o 
que é pedido e uma tarefa aberta é a que comporta um grau de 
indeterminação significativo no que é dado, no que é pedido, ou 
em ambas as coisas.  
Cruzando estas duas dimensões, obtêm-se quatro quadrantes. 
Tendo em conta as respectivas propriedades, podemos situar 
neles os três tipos de tarefas atrás apresentadas (ver figura 1):  
� 
quadrante);  
� Um problema é uma tarefa também fechada, mas 
com elevada dificuldade (3º quadrante);  
� Uma investigação tem um grau de dificuldade 
elevado, mas é uma tarefa aberta (4º quadrante).  
 

 

 
 

Figura 1 – Relação entre diversos tipos de tarefas, 
em termos do seu grau de dificuldade e de abertura.  

 
Resta-nos ainda o 1º quadrante, o das tarefas relativamente 
abertas e fáceis, que designaremos por tarefas de exploração. Na 
verdade, nem todas as tarefas abertas comportam um elevado 
grau de dificuldade.  
Entre as tarefas de exploração e as de investigação a diferença 
está no seu grau de dificuldade. Se o aluno puder começar a 



 

trabalhar desde logo, sem muito planejamento, estaremos perante 
uma tarefa de exploração. Caso contrário, será talvez melhor falar 
em tarefa de investigação.  
Entre as tarefas de exploração e os exercícios a linha de 
demarcação nem sempre é muito nítida. Um mesmo enunciado, 
pode corresponder a uma tarefa de exploração ou a um exercício, 
conforme os conhecimentos prévios dos alunos. (PONTE, 2003) 
 

As sugestões que disponibilizaremos prendem-se a blocos temáticos.  Tomamos o 

cuidado de partir de textos em diferentes linguagens (charge, história em quadrinhos, 

música, pintura, anúncio, reportagem etc.). 

Neste material relembraremos vários conhecimentos matemáticos utilizados no 

dia-a-dia.  Nossa caminhada partirá da leitura de textos e juntos (re)construiremos 

saberes pertinentes à matemática no PEJA I. 

Ao final deste material, encontraremos alguns textos e imagens em anexo, que 

poderão complementar o trabalho com a matemática.  

 



 

A FUNÇÃO NUMÉRICA EM CONTEXTOS DIFERENCIADOS 
 

Sabe-se que o conhecimento matemático adquirido por jovens e adultos não 

escolarizados é de natureza prática e tem como característica marcante a eficiência para 

resolver alguns problemas em situação específica.  Além disso, na maioria das vezes, 

esses conhecimentos não são explicados verbalmente, não são registrados graficamente 

e tampouco generalizados, pois estão sempre vinculados a uma situação particular. 

Embora pessoas não alfabetizadas reconheçam quantidades e lidem com 

números em situações orais, elas podem ter muita dificuldade em aprender como 

representar esses raciocínios no papel.  Trata-se de uma dificuldade natural, uma vez que 

a escrita numérica segue regras próprias, sobre as quais os alunos podem nunca ter 

pensado. 

 



 

OS NÚMEROS NA NOSSA VIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��PARA ENTENDER O TEXTO 

Quem nunca ouviu essa cantiga de roda? 

Nela encontramos diferentes formas de apresentação dos numerais: 

...acudiram três cavalheiros... 

... o primeiro foi seu pai... 

Para os primeiros pastores, contar significava fazer 

correspondência.  Eles controlavam seus rebanhos com 

pedrinhas, fazendo a correspondência um a um entre pedras e 

animais.  Pela manhã, quando as ovelhas iam pastar, 

separavam uma pedrinha para cada uma.  À tarde, retiravam do 

monte uma pedrinha para cada ovelha que recolhiam.  

Sobrando pedras, faltavam ovelhas.  Não sobrando, ficava 

estabelecida uma correspondência um a um entre as ovelhas e 

as pedras... e a vida continuava sem “problemas”. 

Além das pedras, outras formas de “contagem” foram 

usadas, como dar nós em cordas (quipos) ou fazer marcas em 

pedaços de madeira ou ossos. 

Com o passar do tempo chegamos aos algarismos. 

Os números podem ser concebidos como o resultado de contar objetos.  Na nossa 

cultura, usamos os algarismos hindu-arábicos.  Você conhece outros tipos de algarismos? 

 

 

Figura 2 
Quipo 

Figura 1 

TEREZINHA DE JESUS 
 

Terezinha de Jesus 
De uma queda foi ao chão 
Acudiram três cavalheiros 
Todos três chapéu na mão 

 
O primeiro foi seu pai 
O segundo seu irmão 
O terceiro foi aquele 

Que Tereza deu a mão 
 

Da laranja quero um gomo 
Do melão quero um pedaço 

Da morena mais bonita 
Quero um beijo e um abraço



 

SUGESTÕES DE TAREFAS: 
 
��COM A MÃO NA MASSA 

 
Atividade 1: 
Este exercício pode ser conduzido de forma totalmente oral e com a participação 

de todos os alunos.  Trata-se de solicitar-lhes que utilizem as expressões em cima, em 
baixo, na frente de, atrás de, ao lado de, dentro, fora, à direita, à esquerda etc. A 

própria sala de aula será utilizada para que os alunos verbalizem essas expressões 

através de respostas a perguntas formuladas pelo professor, do tipo:  

� Você está na frente de quem?  

� Ao lado de quem?  

� Quem está à sua direita?  

� Onde está o caderno?  

O professor pode imprimir uma dinâmica ativa na classe fazendo circular objetos 

entre os alunos, solicitando que eles os coloquem embaixo das carteiras, passem para o 

colega de trás, para o da direita etc.  

Observe que tratamos neste exercício de relações de ordem no espaço 

tridimensional e é o domínio destas relações pelos alunos que está sendo verificado. 

 

Atividade 2: 
Faça uma série de perguntas sobre o número de pessoas e objetos existentes na 

sala de aula.  

� Quantas cadeiras? 

� Quantos nordestinos?  

� Quantos pedreiros?  

� Quantos casados?  

� Quantos homens?  

� Quantas mulheres?  

Mostre que é necessário que todos estejam de acordo sobre o que significa 

cadeira, nordestino, pedreiro, casado, homem, mulher etc., para que se possa responder 

às questões.  Provavelmente na atividade anterior apareceram números iguais 

representando a mesma quantidade de objetos diferentes.  Embora os objetos sejam 

diferentes, a representação de sua quantidade é a mesma, pois ela representa o número 



 

de objetos.  Assim, os símbolos que representam a quantidade de objetos independem 

dos objetos particulares que eles representam. Há diferentes numerais para uma mesma 

ideia de quantidade: o algarismo hindu-arábico 2 ou a palavra dois indicam uma 

determinada quantidade de cigarros, de cadeiras, de tijolos etc.  O número é uma 

propriedade abstrata extraída de coleções com a mesma quantidade de objetos. 

Os numerais estão ligados ao contexto social e cultural. Por isso, muitas vezes, é 

preciso recorrer a esse contexto para apreender seu significado como, por exemplo, uma 

mão de milho (cinqüenta espigas), uma dúzia (doze unidades) etc. Por sua vez, quando 

esses numerais extrapolam seus contextos originais, eles podem adquirir um significado 

universal, como acontece com os algarismos romanos utilizados até hoje (relógio, 

séculos,...). 

 

 

Atividade 3: 
 

VENDA DE IMÓVEIS 
 

DE R$ 30.001 
A R$ 50.000 

OLARIA                               R$ 37.000 
 
Ivernada imóveis. Acredite na oportunidade. Apartamento 
frente térreo, sala, 2 quartos, 2 banheiros, cozinha, área, 
garagem. Documentos OK. Aceito carta / FGTS. 
Tel.: 2482-4216 / 2481-7925. 
 

 
 

VENDA DE AUTOMÓVEIS  
 

 
PALIO 2002                                      R$ 16.500 

 
Motor Fire, Young, Ar condicionado + som CD. Somente 
32.000 Kms. Vistoriado em meu nome, azul pelorizado.  Troco 
/ financio. Tel. 2501-8055 Méier. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

��PARA ENTENDER O TEXTO 
 

Os textos curtos de anúncios podem ser facilmente lidos e interpretados pelos 

alunos jovens e adultos.  Eles já estão habituados à linguagem e à disposição das 

informações. 

Nestes podemos trabalhar, entre outras coisas, a identificação de numerais na 

escrita do texto (linguagem matemática), a leitura e interpretação das informações 

apresentadas e o número em diferentes contextos. 

É interessante que tais textos sejam, inclusive, procurados pelos próprios alunos 

nos classificados dos jornais.  Assim, a comparação entre preços, marcas, lugares etc. 

também será favorável à aprendizagem.  

Solicite que os alunos leiam e identifiquem informações que aparecem nos textos: 

� O que estão anunciando? 

� Quanto custa? (Comente as notações R$16.500 e R$16.500,00) 

� Onde fica localizado o imóvel? Trata-se de uma casa ou apartamento? O que há 

no imóvel? 

� Como é o nome da imobiliária? 

� Qual a cor do carro? 

� Como entrar em contato com o vendedor? 

� Elabore outras... 

As duas atividades aqui sugeridas, por serem fáceis e abertas, segundo Ponte 

(2003), podem ser classificadas como atividades exploratórias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Atividade 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Globo – 15/10/2006 
 
��PARA ENTENDER O TEXTO 

 
 

SEQUÊNCIA NUMÉRICA 
 

Os números no texto acima apresentam uma seqüência de organização que está 

diretamente relacionada com o seu valor. 

No estudo de sequências podemos trabalhar diferentes conceitos: antes, depois, 

entre, maior, menor, imediatamente antes e imediatamente depois, que podem ser 

utilizados em diferentes situações. 

Acreditamos que a melhor maneira de trabalhar sequência é utilizando-se de 

situações cotidianas, por exemplo, as páginas de um livro. 

Discuta com os alunos: Qual o número da página que vem antes, qual vem depois, 

qual é o maior e qual é o menor? 

Construa com eles a reta numérica para que possam visualizar a sequência. Deixe 

a reta exposta na sala para servir de apoio em outras atividades. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 
 

PARLENDA 
 

1 , 2  feijão com arroz. 
3 , 4 feijão no prato 
5 , 6 falar inglês. 
7 , 8 comer biscoito. 
9 , 10 fazer pastéis. 
 

Nesta parlenda encontramos os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 que são a 

base do nosso sistema de numeração. 

O sistema de numeração decimal possibilita representar qualquer número 

utilizando apenas os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 que chamamos de algarismos 

hindu-arábicos, criados pelos hindus e divulgados pelos árabes. Estes algarismos são 

chamados numerais.  
Para fazermos contagens no sistema decimal de numeração, agrupamos as 

quantidades de 10 em 10, por isto dizemos que o nosso sistema numérico é de base 10, 

pois a cada 10 unidades de uma ordem, temos uma unidade da ordem imediatamente 

superior. 

Para fazermos a escrita e leitura do número, dispomos em ordens e classes. Cada 

algarismo ocupa uma ordem, que deve ser contada da direita para a esquerda. A cada 

três ordens, da direita para a esquerda, forma-se uma classe. 

Exemplo: 

Viúva de 105 anos se casa de novo com o primeiro marido 
Uma mulher Síria, de 105 anos, voltou a se casar com o 
primeiro marido, de 112 anos, depois de 50 anos de divórcio. A 
anciã, que acaba de ficar viúva de seu segundo marido, de 80 
anos, aceitou voltar a se casar por insistência de familiares e 
amigos. O noivo, viúvo há dois anos de uma mulher de 90 anos, 
como presente nupcial ofereceu-lhe uma casa nova e um dote 
de moedas de ouro equivalente a US$ 200 mil (Fonte: Jornal 
Extra, 01/02/1995). 
 
 

 No texto encontramos os numerais 105, 112, 50, 80, 90 e 200 mil (200 000). No 

numeral 80, por exemplo, temos duas ordens e uma classe; no 112, temos três ordens e 

uma classe; já no numeral 200 000 temos seis ordens e duas classes. 

 

 



 

Classe das unidades de milhar Classe das unidades simples 
6ª ordem 5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem 

    8 0 
   1 1 2 
2 0 0 0 0 0 

     
O valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Essas 

posições são denominadas: unidade, dezena e centena, seguindo a lógica da base 10. 

Cada algarismo denomina-se unidade, cada grupo de 10 algarismos denomina-se 

dezena, cada 10 grupos de 10 (10 dezenas) denomina-se centena. Estas três posições 

são encontradas em todas as classes. 

O número 124, por exemplo, é formado por três algarismos que apresentam valores 

diferentes de acordo com a sua posição, isto é: 

   1  2  4 

 
                                                         4 unidades 
                                                                2 dezenas ou 20 unidades                 
                                                                      1 centena ou 10 dezenas ou 100 unidades 
 
 
Para o número 112 temos dois algarismos. 
 

1  1  2 

 
                                                         2 unidades 
                                                                1 dezenas ou 10 unidades                 
                                                                      1 centena ou 10 dezenas ou 100 unidades 
 
Já em 222 temos um único algarismo: 
 
   2  2 2 
 
                                                         2 unidades 
                                                                2 dezenas ou 20 unidades                 
                                                                      2 centena ou 20 dezenas ou 200 unidades 

 

Em 102 temos três algarismos, porém: 

          1    0  2 

                                                         4 unidades 
                                                                2 dezenas ou 20 unidades                 
                                                                     1 centena ou 10 dezenas ou 100 unidades 
 
 



 

Ao entender a construção do nosso sistema de numeração, o aluno terá autonomia de 

ler corretamente os numerais que se apresentam em seu cotidiano.  

 

��COM A MÃO NA MASSA 

Atividade 5: 
 

1- A Régua de Cuisinaire, Material Dourado, tampinhas de refrigerante, 

dinheiro, anéis de lata, palitos de sorvete, canudos de refrigerantes, são opções para 

trabalhar o sistema de numeração decimal. Por serem materiais que pode ser 

concretamente manipulados, facilitam a compreensão do aluno. 

Você pode começar trabalhando com a turma toda, depois dividi-la em grupos, 

em duplas e por fim, individualmente. 

Peça que os alunos representem, com as Réguas de Cuisinaire ou o Material 

Dourado, os números apresentados e vice-versa.  

Obs. Se sua escola não tiver nenhum destes materiais, você pode fazer as 

barrinhas com cartolina ou placa de emborrachado (E.V.A). 

 

2-  Peça que eles recortem números de jornais, revistas e encartes, fazendo a 

leitura em voz alta. Coloque estes números em um cartaz e destaque as ordens e as 

classes. Exponha o cartaz com os números recortados pela turma, com as ordens e 

classes destacadas, para que sirva de apoio para a identificação de outros números.  

 

3- Utilize objetos concretos para que eles possam associar o numeral à 

quantidade a ele equivalente. Proponha contar diferentes objetos e escrever o 

número correspondente. Se os alunos ainda não dominarem a escrita faça-a de 

forma coletiva. 

- contar tampinhas 

- contar os alunos da sala 

- contar os professores da escola 

- contar notas ou moedas de dinheiro ( sem destacar o valor das notas neste 

momento) ... 

 

4-  Faça com cartolina ou use dinheiro de brinquedo, notas de R$100,00, 

R$10,00 e R$5,00. 



 

Peça que eles façam combinações e descubram os possíveis valores que eles 

podem obter com essas notas, registrando-os. 

 

5-  Utilize modelo de cheque para eles preencherem com os algarismos e os 

valores por extenso. 

 

6-  Trabalhe com jogos (dominó, bingo, baralho, jogo da memória,...). 

 
��VOCÊ SABIA? 
 
 

Diz a lenda, que Al-Mamum, califa de Bagdá, no ano de 809, gostava tanto 

de ciência que queria tornar a cidade o maior centro científico. Para isso, ele 

contratou Al-Khwarizmi, grande matemático e sábio muçulmano da época, que 

estudava os livros de matemática vindos da Índia, traduzidos para a língua árabe, 

mas não compreendia os sinais estranhos, que incluíam até um ovo de ganso, nem 

os cálculos feitos com estes símbolos. Até que um dia, depois de muito estudo, ele 

finalmente conseguiu entender o tesouro que os matemáticos hindus haviam 

descoberto: como representar qualquer número usando somente dez sinais. 

Assim, escreveu um livro explicando sua descoberta e estes dez sinais 

passaram a ser conhecidos como a notação de Al-Khwarizmi ou Al-Garismus, que 

chamamos atualmente de algarismos. A representação desses algarismos foi se 

modificando ao longo do tempo, até chegar aos que conhecemos hoje. 
 

 

  
 

 

 



 

COMPREENSÃO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA, COM UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 
PRÓPRIAS EM SUA RESOLUÇÃO 

 
Possivelmente, um dos saberes fundamentais 

mais requeridos para o exercício de um tal testemunho  
é o que se expressa na certeza de que  

mudar é difícil, mas é possível.  
Paulo Freire 

 

Maria da Conceição Fonseca (2005) é quem nos faz refletir sobre as estratégias 

utilizadas pelos jovens e adultos para a resolução de situações-problema.  A educação 

matemática precisa levar o educando a refletir sobre o que pensa e sobre como pensa, 

“falar sobre esse pensar, como forma não apenas de comunicar esse pensamento, mas 

de dar-lhe forma, critério, razão e importância social” (p. 25).  

Muitas vezes, o aluno da EJA se vê obrigado a despir-se do seu conhecimento 

adquirido em outras atividades da vida social, julgando-o menos importante e até 

incorreto.  Em outros casos, se recusa a considerar uma nova lógica de organizar, 

classificar, argumentar, registrar, que seja diferente daquilo que conhece.  

 
DICAS: 

Na resolução de situações-problema é importante que o professor2: 

� proponha que, algumas vezes, os alunos trabalhem individualmente, para que 

possa observar como cada um interpreta uma dada situação, em qual delas 

apresentam dificuldades, que procedimentos utilizam para efetuar os cálculos. 

� identifique os conhecimentos dos alunos sobre o sistema monetário e as 

operações.  

� promova uma conversa para que apresentem e comparem suas soluções e 

argumentem sobre suas respostas. 

� observe que os problemas não se classificam em função unicamente das 

operações a eles relacionadas, mas em função dos procedimentos utilizados pelas 

pessoas para encontrar as respostas. 

� perceba que a dificuldade de um problema não está diretamente relacionada à(s) 

operação(ões) requisitada(s) para a sua solução. 

                                                           
2
 Fonte: Viver, Aprender – Guia do Educador, vol. 1. 



 

� estimule os alunos a explorarem oralmente a situação apresentada e vá 

produzindo registros junto com eles à medida que sentirem necessidade de 

guardar as informações que vão obtendo ao longo da resolução. 

� leve os alunos a observarem que, para resolver uma situação-problema, é preciso 

selecionar informações que podem ser apresentadas por meio da linguagem 

escrita e também por meio de desenhos. 

� verifique que a análise das informações é uma etapa fundamental na resolução de 

problemas matemáticos, constituindo-se num procedimento a ser aperfeiçoado ao 

longo da escolaridade.  

� discuta com os alunos, sempre que houver possibilidade, os enunciados dos 

problemas, analisando as informações que são necessárias para resolvê-los. 
 

 

��COM A MÃO NA MASSA 
Atividade 6: 

Para pensar praticamente na resolução de problemas, observe o texto abaixo, 

sobre a implementação do salário mínimo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�PARA ENTENDER O TEXTO 

O texto pode ser lido pelo professor, caso os alunos ainda não tenham o domínio 

da leitura.  A discussão do texto pode iniciar-se a partir das experiências dos alunos 

trabalhadores, assalariados ou não. 

Jornal O Estado de São Paulo, 31 de março de 2006 
 

MÍNIMO DE R$ 350 ENTRA EM VIGOR NESTE SÁBADO 
O ministro do Trabalho criticou a oposição por não ter votado o reajuste, o que obrigou o 
governo a editar uma medida provisória 

Vânia Cristino 
BRASÍLIA - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, criticou nesta sexta-feira a oposição ao 
dizer que lamenta que o governo "tenha sido forçado a encaminhar" ao Congresso 
Nacional uma medida provisória para que o valor do novo salário mínimo, de R$ 350,00, 
pudesse entrar em vigor em 1º de abril. "Lamentavelmente o projeto de lei não teve 
condições de tramitar", disse o ministro.  
Ele atribuiu a não votação do projeto de lei que tratava do reajuste do mínimo à "disputa 
ferrenha que a oposição vem fazendo ao governo". De acordo com Marinho a oposição 
está querendo amarrar o governo. Como exemplo, o ministro citou o atraso na votação 
do orçamento.  
Mesmo criticando a oposição, Marinho disse não acreditar que a MP do mínimo venha a 
ter qualquer problema na tramitação até porque, lembrou, num determinado momento ela 
tranca a pauta de votações. Para Marinho não existe a hipótese do Congresso não 
aprovar a MP. "Não acredito que o Congresso vá sacrificar milhões de trabalhadores que 
ganham o salário mínimo e criar uma confusão sem tamanho no mercado de trabalho", 
disse. 



 

A partir da leitura, é possível lançar alguns desafios matemáticos, que deverão ser 

resolvidos com auxílio de calculadora (VILLELA, MONJELLOS; 1998): 

O salário mínimo atualmente é de R$ 350,00. O litro de leite C custa R$ _____ e 

um pãozinho francês, R$ ____.  

Considere uma família formada por 4 pessoas.  

Sabe-se que um litro de leite dá para 4 copos.  

� Se cada membro da família comer um pão por dia e tomar um copo de leite, 

quanto a família vai gastar (por dia)? 

� Qual a despesa com leite e pão ao fim da semana? 

� Qual a despesa ao fim de 30 dias? 

� Quanto vai sobrar do salário? 

� O que mais a família precisa comprar além do pão e do leite? 

� Se um membro da família pagar por dia duas passagens de ônibus no valor de R$ 

______ cada, quanto gastará em uma semana? 

� E em um mês? 

� Juntando a despesa com o pão, o leite e o ônibus, quanto a família gastará por 

mês?  

Explore com seus alunos ideias envolvendo o poder de compra e o valor do 

salário mínimo ao longo dos anos: o poder de compra poderá ser “medido” em relação ao 

valor da cesta básica ou de quilogramas de feijão ou de açúcar. 

 
��VOCÊ SABIA? 

Ao longo da história do nosso país, o salário mínimo obteve vários valores, 

reajustados anualmente.  É interessante mostrar, ou relembrar, os valores do salário 

mínimo nos últimos anos. 
mês/ano R$ 

abril/2006 350,00 

maio/2005 300,00 

maio/2004 260,00 

abril/2003 240,00 

abril/2002 200,00 

maio/2001 180,00 

maio/2000 151,00 

maio/1999 136,00 

maio/1998 130,00 

maio/1997 120,00 

maio/1996 112,00 

 



 

O CÁLCULO MENTAL NA EJA 
 

Uma escola transformadora é, pois, uma escola consciente de seu 
papel político na luta contra as desigualdades sociais e 

econômicas, e que, por isso, assume a função de proporcionar às 
camadas populares, através de um ensino eficiente, os 

instrumentos que lhes permitam conquistar mais amplas condições 
de participação cultural e política e de reivindicação social. 

Magda Soares 
 

Quando pensamos em cálculo mental, pensamos também na importância da 

contextualização do conhecimento matemático, que não deve apenas ser inserido numa 

situação-problema “concreta”, mas precisa buscar suas origens, acompanhar sua 

evolução, explicando sua finalidade para a realidade em que o aluno está inserido.  

Isso compromete a formação do próprio educador que se propõe a ensinar 

matemática, pois necessita ter intimidade com a matemática, sensibilidade para as 

especificidades da vida adulta, além de consciência política. A relação do educador com o 

conhecimento matemático precisa ser muito mais do que explicativa, deve também ser 

uma relação de indagação, flexibilização, estudo das possibilidades, respeito aos saberes 

dos educandos e empenho no exercício das mudanças de perspectivas (FONSECA, 

2005). Essa formação vai implicar diretamente em seu trabalho com o aluno e com o 

conhecimento.  

Nem sempre, para a realização de uma atividade, será necessário que o aluno 

realize “técnicas operatórias convencionais” (contas “em pé”, isto é, por meio de 

algoritmos estruturados) para chegarem aos resultados.  Nestes momentos, a valorização 

do cálculo mental é imprescindível, bem como, por vezes, o uso da calculadora.  Muitas 

vezes, o recurso utilizado é o da decomposição do número.  Pode-se pedir para que os 

alunos criem alguns registros para representar a maneira como calculam.  É importante 

que eles aprendam a analisar e interpretar esses registros e que compreendam que eles 

servem para mostrar como estão pensando. Isso será fundamental para que entendam o 

registro das técnicas operatórias convencionais. 

 
��COM A MÃO NA MASSA 
 
Atividade 7: 

Um bom texto para o trabalho com cálculo mental pode ser a receita culinária: 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��PARA ENTENDER O TEXTO 

 

Distribua uma cópia da receita para cada aluno.  Peça para que tentem reconhecer 

de que tipo de texto se trata.  Provavelmente será fácil que percebam que se trata de uma 

receita culinária.  Tente trazer à lembrança outros tipos de receitas que existem (médicas, 

por exemplo).  Qual a função deste tipo de texto? Por que é importante seguir as receitas 

dadas? 
É interessante trabalhar as medidas utilizadas na receita: colheres e xícaras.  

Leve-os a comparar medidas, tais como: quantas colheres de sopa de água cabem em 

uma xícara? Os alunos podem comparar a linguagem em diversas receitas e levantar 

questionamentos como: Por que são utilizadas tais medidas nas receitas culinárias?  Que 

outras unidades de medida eles conhecem? 

Você pode pedir que os alunos dobrem ou tripliquem a quantidade da receita.  

Também pode pedir que dividam etc.  

 
 

 
BOLO DE BANANA 

 
INGREDIENTES: 
- 7 COLHERES DE AÇÚCAR  
- 1 XÍCARA DE MANTEIGA 
- 9 COLHERES (SOPA) DE FARINHA DE TRIGO 
- 3 GEMAS 
- 1 XÍCARA DE LEITE 
- 1 COLHER (SOBREMESA) DE FERMENTO EM PÓ  
- ALGUMAS BANANAS NANICAS 
- CANELA 
 
MODO DE FAZER: 
BATER A MANTEIGA, O AÇÚCAR E AS GEMAS. 
JUNTAR O LEITE, A FARINHA E O FERMENTO. 
DESPEJAR A MASSA EM ASSADEIRA, COBRINDO-A COM 
PEDACINHOS DE BANANA. 
POLVILHAR COM AÇÚCAR, CANELA E MANTEIGA.  
LEVE AO FORNO E SIRVA CORTADO EM QUADRADINHOS. 



 

Atividade 8: 
Ultimamente em revistas e jornais têm aparecido vários desafios numéricos sob o 

nome Sudoku ou Su Doku. 

“O nome Sudoku é a abreviação japonesa para a longa frase: suuji wa dokushin ni 

kagiru (...) que significa os dígitos devem permanecer únicos” (WIKIPÉDIA; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoku#Hist.C3.B3ria). 

Basta completar cada quadrado 3 por 3 com dígitos de 1 a 9, de modo a completar 

as linhas e as colunas. 

Certamente seus alunos já o conhecem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��SAIBA MAIS 
Caso seja possível utilizar computadores, há sites em que é possível 
jogar Sudoku on line, como por exemplo: 
http://dgzyahoo.atrativagames.com.br/jogosonline/sudoku.html 

 

Atividade 9: 
Outra atividade interessante para o trabalho com o cálculo mental envolve a 

exploração dos quadrados mágicos, cuja história reporta à China (por volta de 2200 a.C.). 

Cada um desses quadrados mágicos não tem números repetidos e a soma dos 

números de cada linha, coluna ou diagonal tem um valor determinado a priore: 

 

8  6 
   
 9  

Soma: 15 
 

 

Figura 3 



 

12  10 
 9  

8  6 
Soma: 27 

 
 6  
8  12 
 14  

Soma: 30 
 
 



 

USO DE CALCULADORA 
 

 
Em nossos dias é muito comum o uso de calculadoras.  Muitos de nossos alunos já 

estabelecem uma relação profissional ou de entendimento com este material.  É um fato 

irreversível no mundo atual.  Então, por que não facilitar o andamento das aulas com o 

seu manuseio? 

Nosso olhar será voltado para o uso de calculadoras como recurso didático-

metodológico nos processos de ensino e de aprendizagem em Matemática, possibilitando 

algumas facilidades para a Educação de Jovens e Adultos. 

 
Galileu Galilei (1564-1642) não inventou a luneta para ficar bisbilhotando 
a intimidade alheia. O equipamento abriu ao cientista italiano a 
possibilidade de ampliar os estudos sobre astronomia e de fazer 
proposições científicas.  Para Antônio Bigode, consultor em Educação 
Matemática, a calculadora será muito mais valiosa na escola se sua 
utilização seguir este mesmo espírito. Não se deve usá-la somente para 
fazer contas mais rápido, sem alterar os conteúdos curriculares, 
argumenta Bigode. É preciso, segundo ele, olhar adiante, como fez, 
literalmente, Galileu Galilei. (FALSETTA, 2003) 

 
A calculadora pode ser utilizada não só para realizar as operações matemáticas, 

mas também para habilidades de estimativa, cálculo mental, sequência numérica e 

resolução de problemas cotidianos. 

Se pararmos para pensar em nosso cotidiano, vamos nos dar conta que são cada 

vez mais escassas, as situações em que se tem que realizar um cálculo na ponta do lápis 

e percebemos que há uma freqüência de estimativas e de cálculos de cabeça. Quando 

perguntamos ao aluno qualquer conta, ele pára, pensa e dá um resultado: usou algum 

artifício de cálculo para fazer a estimativa. 

Temos que começar a perceber como a calculadora pode nos ajudar em sala de 

aula.  É uma habilidade a ser desenvolvida.  Podemos utilizar a calculadora, por exemplo, 

para conferir cálculos com números quebrados, como os centavos do nosso sistema 

monetário.  O aluno pode estimar contas, confirmar seus resultados, analisar seu 

raciocínio, como chegou ao resultado e comparar com o uso da calculadora. 

Estamos sendo capacitados para um mundo em evolução.  Nossos alunos vivem, 

direta ou indiretamente, estas evoluções, apesar de muitas vezes não conseguirem 

acompanhá-las. 

Cabe a nós educadores, termos consciência do momento histórico que estamos 

vivendo, onde os algoritmos, aos poucos darão lugar ao uso efetivo das calculadoras, tal 



 

como fora a passagem do século XV para o XVI, quando os ábacos deram lugar aos 

algoritmos. 

 

��COM A MÃO NA MASSA 
 

Atividade 10: 
Abordar tudo o que há de novo nas calculadoras. Explorar todas as teclas e 

funções. 

Exemplos: 

Digite 11 + 12 + o que aparecerá no visor? 

Digite 43+ 56 + o que aparece no visor? 

Responda, o que você observa que ocorre na calculadora quando você realiza 

sempre este procedimento? Que outra tecla você poderia apertar para que aparecesse no 

visor o mesmo valor obtido? 

Teste se ocorre o mesmo para as outras operações de subtração, multiplicação e 

divisão. 

Faça 3 + = = = = = , que número você obteve? 

Tente perceber o que ocorre quando você realiza 100 – 7 = = = =, registre. 

Como conseguir na calculadora o 453 sem digitar 4, 5 ou 3? 

Registre um número que tenha 8 na posição das unidades sem usar a tecla 8? 

Digite 927 e o transforme num número em que todos os algarismos sejam iguais. 

Hoje a tecla do 5 está enguiçada, isto é, não poderemos utilizá-la. Como você fará 

para resolver as operações: 

a) 45 + 98 =  b) 505 X 3=   c) 446 – 158 = 

Atividade 11: 
 

Críquete na calculadora3 
 

Este é um jogo para dois jogadores que foi concebido para desenvolver a 

capacidade de fazer estimativas, simultaneamente ao uso da máquina de calcular. O jogo 

requer essencialmente um batedor, que estabelece uma operação, e um lançador, que 

advinha uma resposta, sendo a calculadora usada para encontrar a diferença entre a 

                                                           
3 Atividade adaptada a partir do livro BOLT, Brian. Mais Actividades Matemáticas. Lisboa: Editora 
Gradiva; novembro de 1992. 



 

resposta correta e a resposta estimada. Esta diferença representa então a pontuação do 

batedor. 

É claro que as operações permitidas têm de ser definidas cuidadosamente antes 

do jogo começar e a um nível que satisfaça a capacidade dos jogadores, para que as 

diferenças entre a resposta correta e a estimativa dêem resultados aceitáveis.  Por 

exemplo, para certo nível de competência, as operações poderiam ser limitadas ao 

produto de números de dois dígitos.  O jogo decorre então com o jogador lançador a 

estabelecer uma operação e o jogador batedor tenta reduzir a pontuação, estimando 

resposta tão correta quanto possível. Após cada jogada, invertem-se os papéis e o 

vencedor será o jogador com o maior número de pontos acumulado. 

A cada jogada, o batedor, depois de propor oralmente o cálculo mental a ser 

realizado pelo lançador, digitará imediatamente a operação na calculadora: este tempo 

decorrido até o final da digitação, será o tempo disponível ao lançador para utilizar as 

estratégias de cálculo mental a fim de dar o seu “chute”. 

Será útil que as operações e as estimativas sejam registradas, cada jogador em 

sua cartela, de forma ordenada, como a seguinte: 

 
Operações do 

batedor 
Estimativas do 

lançador 
Resultados da 

calculadora 
Pontuação 

23 X 47 1000 1081 81 
38 X 57 2200 2166 34 
71 X 29 2100 2059 41 
86 X 94 8100 8084 16 

 
Inicialmente, os resultados podem ser astronômicos, mas, à medida que a 

capacidade do lançador melhora - e existem todas as condições neste jogo para que tal 

aconteça, a pontuação do batedor vai-se reduzindo. 

Tente, é divertido! 
 

Cartela para o críquete na calculadora 
Operações do 

batedor 
Estimativas do 

lançador 
Resultados da 

calculadora 
Pontuação 

    
    
    
    
    

Total de pontos do batedor  
 

 



 

 

ADIÇÃO 
 

A adição está associada às idéias de juntar, reunir, acrescentar. 
Estas idéias intuitivas, que adquirimos na vida e levamos para a 

escola , constituem o ponto de partida para o aprendizado da 
adição. (site: educar.sc.usp.br/matemática) 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
��PARA ENTENDER O TEXTO 
 

Acima apresentamos um recibo de pagamento, no qual podemos observar os 

ganhos e descontos do salário da funcionária Maria de Lourdes que trabalha  em uma 

empresa de informática. Nele consta o total do salário bruto (R$ 649,40) e do desconto             

(R$ 70,40). Para obtermos estes resultados, utilizamos a operação adição. Esta 

operação aritmética é considerada a mais simples e, por este motivo, é a primeira a ser 

abordada. 

 

As idéias associadas à adição: 
1.  O ato de juntar e reunir uma quantidade à outra. 

Maria de Lourdes recebe um salário mensal de R$579,00 e o seu marido de 

R$450,00. 

 



 

Qual a renda total dessa família?  

� 579 + 450 = 1 029 

2. O ato de acrescentar uma quantidade à outra. 

Maria de Lourdes recebia mensalmente R$579,00 e terá um aumento de 

R$42,00. Qual o novo salário de Maria de Lourdes? 

� 579 + 42 = 621 

Numa adição temos: 

� a + b = c 

                                                      Soma ou total 
                                                       Parcelas 

 

�  

    a  

 + b 

    c 

 

Esta representação é chamada de algoritmo4 da adição (armar a conta). Portanto, 

devemos considerar o lugar que cada algarismo ocupa no número (unidade, dezena e 

centena): 

centena dezena unidade 

1 1 2 

1 2 7 

2 3 9 

Propriedades da adição: 
O mais importante no estudo das propriedades é aplicabilidade do conceito na 

resolução de situações problemas. 

 

� Comutativa  
 

� Dona Joana recebia R$360,00 de salário e teve um aumento de 

R$100,00. Qual o atual salário de Dona Joana? 
� 360 + 100 = 460 

                                                           
4
 Algoritmo é o procedimento de resolução de uma operação. 



 

� Senhor Manoel recebia R$ 100,00 e teve um aumento de R$360,00. 

Qual o novo salário do Senhor Manoel?  
� 100 + 360 = 460 

Podemos observar que nos problemas apresentados acima os resultados são 

iguais, embora as situações sejam diferentes, pois receber um aumento de R$360,00 

sobre um salário de R$100,00 não é a mesma coisa que receber um aumento de 

R$100,00 sobre um salário de R$360,00. 

Isto ocorre quando aplicamos a propriedade comutativa, que é definida como: “a 
ordem dos fatores não altera a soma”.  

Comutar significa trocar, por isto recebe este nome. 

� 100 + 360 é equivalente a 360 + 100. 

� Associativa  
�    Pedro comprou 5 kg de arroz e 3 kg de feijão. Mais tarde comprou 2 

kg de açúcar. Quantos quilos de mantimentos Pedro comprou? 

� (5 + 3) + 2 = 8 + 2 = 10 

�    Pedro comprou 5 kg de arroz. Depois comprou 3 kg de feijão e 2 kg 

de açúcar. Quantos quilos de mantimentos Pedro comprou? 

�   5 + (3 + 2) = 5 + 5 = 10 

 

Na soma de três ou mais parcelas, é possível associá-las com dois ou mais 
fatores. No exemplo acima, somando o primeiro com o segundo e o resultado obtido 

somando com o terceiro dará o mesmo resultado da soma do primeiro com o resultado da 

soma do segundo e o terceiro. 

 

 

� Elemento neutro 

O zero na adição é considerado um elemento neutro, pois qualquer número 

somado a zero será igual a ele mesmo. 

� 2 + 0 = 2 ou 0 + 2 = 2 

 

� Fechamento  
Na adição é válida a propriedade de fechamento, pois “a soma de dois números 

naturais é um número natural”.  

� 2 + 3 = 5  � 2��, 3�� e 5�� 



 

 

 

��COM A MÃO NA MASSA 
 

Utilizamos adição em diferentes situações na nossa vida. É exatamente esta ponte 

entre a teoria e a prática que precisamos fazer o tempo todo, para que nossos alunos não 

só aprendam a fazer a operação, mas também consigam aplicá-la em situações do seu 

cotidiano. 

            Usamos a adição: 

� No supermercado, acrescentando os preços dos produtos na conta para 

sabermos se temos dinheiro suficiente para pagar as compras. 

� Na lanchonete, juntando o preço do salgado com o do refresco para sabermos 

quanto precisamos pagar. 

� Em dezembro, juntando o salário com o 13o, para saber quanto poderei gastar 

no natal. 

� Na escola, quando conto as horas que fico na escola. 

� Na academia, juntando 5 pesos de 1 quilo para levantar 5 quilos... 

... e em muitas outras situações. 

 

Fazer estas diferentes leituras coletivamente com a turma nos ajuda a 

contextualizar o conteúdo, dando um caráter de utilidade e praticidade aquilo que estão 

aprendendo, onde os alunos poderão contribuir com suas vivências.  

 

 

 

Atividade 12: 
 

1. Comece com materiais que os alunos possam manusear: tampinhas de 

refrigerante, dinheiro, anéis de lata, palitos de sorvete, canudos de 

refrigerantes, Régua de Cuisinaire, Material Dourado... Desta forma eles 

poderão compreender na prática a operação adição. 

2. Utilize materiais que os alunos tenham contato no dia-a-dia como encartes 

de supermercados, de jornais, revistas, rótulos de embalagens... Solicite 

que eles somem os preços de determinados produtos (inicialmente de 



 

baixo valor), para que possam praticar, primeiro oral e mentalmente, para 

depois, então, registrar em seu caderno. 

3. Resolva a operação no primeiro momento utilizando materiais concretos, 

como os citados no item 1. Em seguida, faça o registro da operação 

correspondente. Desta forma, eles começarão a fazer a transferência do 

concreto para o abstrato. Neste momento de “armar a conta” o trabalho 

com Material Dourado e a Régua de Cuisinaire, são muito úteis, pois já 

possuem a estrutura do sistema decimal de numeração (unidade, dezena e 

centena). 

4. Durante a leitura diária do quadro de nomes da turma, crie situações onde 

os alunos possam realizar somas, tais como: Quantos nomes começam 

com a letra A? E com a letra B? Quantos começam com as letras A e B 

juntas? 

5. Utilize jogos, pois estimulam o raciocínio e tornam o aprendizado mais 

significativo (por exemplo: dominó, bingo e cruzadinha envolvendo a 

adição). 

  

 



 

MATEMÁTICA E MÚSICA 

 
Quem não costuma ouvir música enquanto realiza os afazeres domésticos ou 

enquanto descansa? Ela está presente em diferentes momentos de nossas vidas, 

despertando nossos sentimentos e saudades: sejam de alegria ou de tristeza. Quando 

escutamos uma canção antiga, automaticamente nos remetemos a uma situação vivida 

no passado e quando escutamos o sucesso do momento, procuramos aprender a letra 

para cantá-la nas festinhas e mostrar que não estamos “desconectados com a 

atualidade”. 

Assim, trabalhar textos com letras de música pode tornar as aulas mais agradáveis 

e interessantes, pois favorece a aproximação do conhecimento com a vivência do aluno. 

Mesmo aqueles que ainda estão desenvolvendo o processo de alfabetização, conseguem 

”acompanhar” o texto a partir da canção.  

 

As formas sonoras a que denominamos música, são 
freqüentemente relacionadas (...) com formas de sentimentos 
humanos: tensão e relaxamento, movimento e paralisação, rapidez 
e lentidão, excitação e calma, além de mostrarem certas 
semelhanças discursivas com a linguagem verbal, esta que pode 
mais claramente referir aqueles sentimentos.” (SME, Música na 
escola, p.27 ). 

  

A música colabora para a (re)significação do conteúdo desenvolvido em sala de 

aula. Ela está diretamente relacionada com a Matemática (tempo, compasso, altura etc.). 

Portanto, “a aprendizagem da Matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão 

do significado, apreender o significado de um objeto ou conhecimento pressupõe vê-lo em 

suas relações com outros objetos e conhecimentos” (MEC-Brasil, PCN Matemática, 1997, 

p.19). 

O ponto de partida de toda a aprendizagem é uma necessidade, um desejo ou um 

motivo. Por isso, é necessário que o professor leve o aluno a se interessar pelo assunto 

em questão, que o impulsiona a buscar novos conhecimentos. 

 
 
 
 
 



 

Exemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O texto apresenta, de forma divertida, o discurso de um freguês indignado com o 

troco recebido, o qual se auto-intitula “diplomado” e “frequentador de academia”, logo, 

sabe “fazer conta”. 

Nele encontramos elementos que favorecem o desenvolvimento dos temas 

matemáticos: o sistema monetário e a subtração. Também apresenta a “prova dos nove”, 

que há tempos atrás era utilizada para verificar se contas estavam corretas. Hoje 

podemos realizar a prova real com o auxílio da calculadora. 

  

Música: Dezessete e Setecentos 
Luiz Gonzaga e Miguel Lima 

(1945) 
 
 

Eu lhe dei vinte mil réis pra pagar três e trezentos 
Você tem que me voltar dezessete e setecentos 

Sou diplomado, freqüentei a academia 
Conheço geografia, sei até multiplicar 

Dei vinte mango para pagar três e trezentos 
Dezessete e setecentos você tem que me voltar 

Mas eu lhe dei vinte mil réis pra pagar três e trezentos 
Você tem que voltar dezessete e setecentos 

Eu acho bom você tirar os nove fora 
Evitar que eu vá embora e deixe a conta sem pagar 

Eu já lhe disse que essa droga tá errada 
Vou buscar a tabuada e volto aqui pra lhe provar 

 



 

SUBTRAÇÃO 
 

As ideias associadas à subtração: 
 Lendo o trecho da música: “Eu lhe dei vinte mil réis pra pagar três e trezentos 
/ Você tem que me voltar dezessete e setecentos”, que ideia de subtração está neste 

trecho?  

� O ato de retirar uma quantidade de outra: 

Em outro exemplo temos: 

Saí de casa com um pacote de 60 bananadas para vender. Voltei 

com 13 bananadas. Vendi quantas bananadas? 

� 60 – 13 = 47 

 

 Em outras situações podemos encontrar diferentes ideias. Vejamos: 

� O ato de comparar quantidades: 

Hoje vendi 56 bananadas e ontem vendi 43. Hoje consegui vender 

quantas bananadas a mais do que ontem? 

� 56 – 43 =13 

� O ato de completar uma quantidade: 

� Ontem vendi 56 bananadas. Hoje já consegui vender 32. Quantas 

bananadas faltam para que eu consiga vender a mesma quantidade 

de ontem? 

� 56 – 32 = 24 

� A caixa d’água de minha casa comporta mil litros de água. Se ela 

está com 300 litros de água, quanto falta para completá-la?  

� 1000 – 300 = 700 

 

Reflita com os alunos: Quais destas três ideias são mais utilizadas no dia-a-dia? 

 

Numa subtração temos: 

� a – b = c 
                                Resto ou diferença 

                                    Subtraendo  
                                                                        Minuendo                
 

 

 



 

��VOCÊ SABIA? 
 

Até chegarmos ao atual sinal da subtração, diferentes formas e letras foram 

usadas anteriormente para representar a diferença entre dois elementos, como a letra 

grega ψ , utilizada pelo matemático Diofanto, a qual representava um sinal de operação 

invertida e truncada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�VOCÊ SABIA? 
  

SOBRE OS “NOVES FORA”  
 
Se você possui alunos que frequentaram escola até as décadas de 50 e talvez no 

início dos anos 60 provavelmente já conhecem a expressão “noves fora”.  É que, até 

estas décadas, uma vez efetuada as operações por meio de algoritmos, os alunos ainda 

eram levados a verificar seus cálculos por meio da prova real (que envolvia o uso da 

operação inversa) e da prova dos nove (que envolvia o cálculo dos “noves fora”).  Hoje, 

com o uso das calculadoras, não faz mais sentido se trabalhar tais mecanismos, a menos 

que seja por curiosidade ou, por exemplo, em séries mais elevadas, para despertar a 

curiosidade científica do porquê era válida a tal “prova dos nove”. 

Este método baseava-se no critério de divisibilidade por 9 e na observação do que 

acontecia com os restos de cada parcela ao se efetuar a operação ( propriedade dos 

restos).  Um exemplo; 

 

 

 

 

    426 
+  175 
     601 

3 

4 7 

4 + 2 + 6 = 12 1 + 2 = 3 

1 + 7 + 5 = 13 1 + 3 = 4 

6 + 0 + 1 = 7 

�SAIBA MAIS 
Sobre as quatro operações em N: 

http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0195/aberto/mt_164544.shtml 
 

Sobre a operação subtração: 
http://mathematikos.psico.ufrgs.br/disciplinas/ufrgs/mat01038041/webfolios/te

ste_aline/subtra%E7%E3o.html 
http://revistaescola.abril.uol.com.br/planos/matematica/material_dourado_sub

tracao.shtml 
 

Origem do Sinal de Subtração 
Livro: Matemática Divertida e Curiosa,  

de Malba Tahan ( Júlio César de Mello e Souza) 



 

Se, ao efetuarmos a adição dos valores colocados à esquerda (no caso, 3 + 4), 

encontrássemos o mesmo valor que havia sido colocado na parte direita e abaixo, a conta 

estaria certa.  

 

 

 

 

 

Um exemplo explorando a subtração: 

 

 

 

 

 

 

Esta prova é passível de falhas, pois há casos em que, mesmo errando a conta, é 

possível encontrarmos os dois valores da direita iguais. 

Tal como em relação a este tema, o trabalho com história de vida poderá lhe trazer 

bons frutos.  Veja o depoimento de uma pessoa nascida em 1943: 

Também aprendi a fazer contas. Contar, fazer contas, tabuada. 
Tabuada primeiro começava com o mais, um mais um dois, dois 
mais um três, um mais três quatro, até dez. Depois de vezes, e a 
gente entoava, quem passava na estrada ouvia “duas vezes um 
dois, duas vezes dois quatro, duas vezes três seis, duas vezes 
quatro oito, duas vezes cinco dez, noves fora um, duas vezes seis 
doze, noves fora três, duas...” até dez. Então a gente sabia o 
resultado, o produto da multiplicação, e os noves fora, porque do 
dez pra lá a gente ia falando, se fosse dez noves fora um, onze 
noves fora dois, doze noves fora três, treze noves fora quatro, e 
por aí vai. 

Ananias Pereira de Sousa 
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/mmo.php?t=001 

 

 

 

 

 

O SISTEMA MONETÁRIO 
 

��SAIBA MAIS 
 

Sobre a prova dos nove ou os “noves fora”: 
http://www.portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EnsMed/expensmat_icap2.pdf, 

 páginas 68-72 
Na Terra dos Noves-Fora, de Renate Watanabe, Coleção Vivendo a 

Matemática, Editora Scipione. 

    426 
+  175 
     601 

3 

4 7 

4 + 2 + 6 = 12 1 + 2 = 3 

1 + 7 + 5 = 13 1 + 3 = 4 

6 + 0 + 1 = 7 

7 

3 + 4 = 7 

    426 
-   175 
     251 

3 

4 8 

4 + 2 + 6 = 12 1 + 2 = 3 
1 + 7 + 5 = 13 1 + 3 = 4 

2 + 5 + 1 = 8 

8 

Como 3 - 4 não existe nos 
naturais, temos que fazer 

(3+9) – 4 = 8 



 

Na música de Luiz Gonzaga e Miguel Lima, percebemos que a moeda da época, 

apesar do mesmo nome da nossa atual, era outra.  Era o tempo dos “mil réis”.  

Aproveite a oportunidade para que seus alunos conheçam a história do dinheiro no 

Brasil e a sua mudança de nomes e valores ao longo da nossa história. 

 

As Primeiras Moedas 
No início do período colonial, o meio circulante brasileiro foi sendo 
formado de modo aleatório, com as moedas trazidas pelos 
colonizadores, invasores e piratas que comercializavam na costa 
brasileira. Assim, ao lado das moedas portuguesas, circularam 
também moedas das mais diversas nacionalidades, cuja 
equivalência era estabelecida em função do seu valor intrínseco 
(conteúdo metálico). 
A partir de 1580, com a formação da União Ibérica, verificou-se 
uma afluência muito grande de moedas de prata espanholas 
(reales), provenientes do Peru, graças ao florescente comércio 
que se desenvolveu através do Rio da Prata. Até o final do século 
XVII, os reales espanhóis constituíram a parcela mais expressiva 
do dinheiro em circulação no Brasil. 
As moedas portuguesas que aqui circulavam eram as mesmas da 
Metrópole, oriundas de diversos reinados. Cunhadas em ouro, 
prata e cobre, essas moedas tinham os seus valores 
estabelecidos em réis e possuíam às vezes denominações 
próprias, como Português, Cruzado, São Vicente, Tostão, Vintém. 
A moeda de 1 real, unidade do sistema monetário, era cunhada 
em cobre. 
http://portaleconomia.com.br/moedas/historiadinheironobrasil.shtml 

 

Vale destacar como a fala popular criou o plural “réis”, diferenciando-o do plural 

correto reais hoje utilizado. O pagamento em grupos de “mil réis” – que passou a ser a 

nova moeda do Brasil de 1833 até 1942 – já existia desde o século XVIII: 

 

As Primeiras Casas da Moeda 
Nas duas últimas décadas do século XVII agravou-se a situação 
de falta de moeda no Brasil, comprometendo o funcionamento da 
economia e provocando drástica redução nas rendas da Coroa. 
Inúmeras representações, pedindo solução para o problema, 
foram encaminhadas ao rei pelos governadores gerais e das 
capitanias, representantes das câmaras e membros da igreja e da 
nobreza. Em 1694, finalmente, D. Pedro II resolveu criar uma casa 
da moeda na Bahia, para a cunhagem de moeda provincial para o 
Brasil. 
Todas as moedas de ouro e prata em circulação na colônia 
deveriam ser obrigatoriamente enviadas à Casa da Moeda, para 
serem transformadas em moedas provinciais. Essa medida 



 

acarretava problemas às demais capitanias, em função das 
dificuldades e riscos do transporte. Assim, para atender às 
necessidades da população, a Casa da Moeda foi transferida em 
1699 para o Rio de Janeiro e no ano seguinte para Pernambuco, 
onde funcionou até 1702. Em 1703, por ordem de D. Pedro II, foi 
instalada novamente no Rio de Janeiro, não mais com a finalidade 
de cunhar moedas provinciais, mas para transformar o ouro em 
moedas para o reino. 
Foram cunhadas moedas de ouro, nos valores de 4.000, 2.000 e 
1.000 réis, e de prata, nos valores de 640, 320, 160, 80, 40 e 20 
réis. O conjunto de moedas de prata é conhecido como série das 
patacas, em função da denominação "pataca", atribuída ao valor 
de 360 réis. 
http://portaleconomia.com.br/moedas/historiadinheironobrasil.shtml 

 

��COM A MÃO NA MASSA 
 

Atividade 13: 
Faça um estudo de vocabulário de termos dos diferentes nomes que damos ao 

dinheiro (“mango”, “tutu”, “merreca”, “dindin” etc.) e mesmo dos “noves fora”, “voltar” (no 

sentido de troco) etc. 

Muitos alunos podem ter guardados moedas antigas ou documentos onde se 

perceba nomes diferentes para o nosso dinheiro. Utilize o material para uma discussão 

sobre inflação e juros.  

Aproveite a oportunidade para estudar os direitos do consumidor. 

 
� O primeiro passo para o desenvolvimento da atividade é fazer um 

levantamento daqueles que conhecem a música. Copie a letra num blocão e 

acompanhe a leitura a partir dele.  Faça uma segunda leitura, dessa vez pedindo que os 

alunos mostrem no blocão a parte da música que está sendo cantada. A seguir, faça um 

estudo sobre os termos desconhecidos pelo grupo e contextualize a situação (local em 

que se passa a história, moeda da época, utilização do sistema monetário etc.). Cante-a 

com seus alunos, se possível, fazendo a representação da cena. 

� Questione os cálculos realizados na canção e levante com a turma 

hipóteses de resultados. Peça sugestões de como resolver o problema, levando-os a 

realizar os cálculos corretos. Leve-os a perceber que outra forma de resolver o 

problema é através da soma: três e trezentos + dezessete e setecentos = vinte mil. 



 

� Trabalhe a escrita por extenso dos numerais/valores monetários, 

enfatizando os símbolos referentes ao dinheiro.  

� Percebendo que o freguês estava errado, qual deveria ser a atitude da 

pessoa que entregou o troco? Produza com a turma um texto coletivo, crie uma história 

para contextualizar a música (local em que se passa, quem são os personagens, o que 

foi vendido etc.) e qual o final da história.  

� Proponha reescrever a letra da música utilizando o atual sistema 

monetário. 

� Liste as músicas favoritas de seus alunos, relacionando-as com momentos 

importantes de suas vidas e o ano em que ocorreu o fato e/ou a música foi lançada. 

Aproveite para trabalhar seqüência numérica e linha do tempo das datas e há quantos 

anos ocorreu o fato ou a música foi lançada. Utilize a tabela para facilitar a visualização. 

 

Aluno Nome da música Fato relacionado à 
música 

Data do fato e/ou da 
música 

    

    

 

� Proporcione uma votação das músicas preferidas dos alunos. Motive-os a 

fazer a propaganda de sua música predileta; utilize cédula de votação e urna (pode ser 

uma caixa de sapatos encapada). Ao final da apuração, confeccione com os alunos um 

gráfico dos resultados. 

Exemplo: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��VOCÊ SABIA? 
 
Mil réis: Unidade monetária brasileira que vigorou de 8 de outubro de 1833 até 31 de 

outubro de 1942, quando foi substituída pelo cruzeiro (um mil-réis = um cruzeiro; um conto 

de réis = 1.000 cruzeiros). 

 

�SAIBA MAIS 
Sobre a história do dinheiro: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinheiro 
 

Sofre a origem do cifrão: 
http://www.bcb.gov.br/?MCIFRAO 

 
Sobre a história do dinheiro no Brasil: 

http://www.newton.freitas.nom.br/artigos.asp?cod=167 
http://portaleconomia.com.br/moedas/historiadinheironobrasil.shtml 

 
Sobre as mudanças no sistema monetário brasileiro: 

http://www.investsantos.com.br/economia/moeda.htm 
http://portaleconomia.com.br/moedas/padroesmonetarios.shtml 



 

O DINHEIRO HOJE 
 

 
 
 

É difícil imaginar um mundo sem dinheiro. Ele existe em todos os países e tem 

uma história tão antiga quanto os primeiros registros escritos da humanidade. Mas afinal, 

o que vem a ser o dinheiro? Ele pode ser muitas coisas: para a maioria das pessoas, são 

moedas, cédulas, cartões de crédito e fundos de conta bancária. Para muita gente de um 

passado não muito distante, porém, eram plumas, pedras, contas e  conchas, pois esses 

eram os objetos considerados de valor. O que caracteriza alguma coisa como dinheiro é o 

fato de que ele constitui um meio de pagamento reconhecido e aceito por determinada 

comunidade. 

 
UNIDADE MONETÁRIA: REAL 
 Para comprar ou vender alguma coisa, usamos dinheiro. Com dinheiro, 

compramos o que precisamos para comer, vestir, calçar etc. 

 No Brasil, a unidade monetária é o real, adotado a partir de julho de 1994. Seu 

símbolo é R$. 

 O real está dividido em cem partes iguais. Cada uma dessas partes chama-se 

centavos. 

 Na escrita de quantias, utiliza-se o símbolo R$, seguido do número e de uma 

vírgula para os centavos. Por exemplo: R$ 50,00 ou R$ 45,37. 



 

Linha do tempo das nossas moedas 
1112 REAL 
1942 CRUZEIRO 
1965 CRUZEIRO NOVO 
1970 CRUZEIRO 
1986 CRUZADO 
1989 CRUZADO NOVO 
1990 CRUZEIRO 
1994 REAL 

 
 

��COM A MÃO NA MASSA 
Partindo de uma notícia de jornal que apresente uma variação nos preços da cesta 

básica em várias capitais brasileiras, reproduzir esta manchete no quadro de giz. 

Perguntar se alguém imagina sobre o que a notícia trata. Comparar as hipóteses iniciais 

levantadas com as informações escritas no quadro. Comentar o significado da tabela de 

preços que indica as variações dos valores da cesta básica. Ler algumas linhas, 

mostrando como as informações devem ser interpretadas. Por exemplo: na coluna de 

preços podemos observar que o valor diminuiu ou aumenta conforme o estado. 
 

Atividade 14: 
 Depois de fazer algumas perguntas orais, propor que os alunos respondam, por 

escrito, outras perguntas em duplas ou em trios. 

� Quais são os valores das cédulas e moedas que circulam hoje no Brasil? 

� Quantas cédulas de 10 reais são necessárias para obter 100 reais? 

� Que outras cédulas e moedas podem ser utilizadas para formar 100 reais? Mostre 

pelo menos duas maneiras. 

� Escreva o que se pode comprar com cada um desses valores: 

R$1,00   R$ 10,00   R$ 100,00                R$ 1 000,00 

Propor aos alunos que façam o seu orçamento para o mês, seguindo as perguntas: 

� Quantas pessoas de sua família recebem salário mínimo? 

� Há pessoas de sua família que recebem mais de um salário mínimo? 

� Qual o salário delas? 

� Qual é a renda total de sua família? 

� Quais são os gastos necessários para manter a sua família em um mês? 

� Vai faltar ou sobrar dinheiro no final do mês? O que você faz? 



 

 
 
 

LEITURA DE TABELAS E GRÁFICOS 
 

Para realizarmos uma leitura mais globalizada, como a de jornais, revistas ou 

contas de energia elétrica, por exemplo, são necessárias a  leitura e compreensão de 

tabelas e gráficos, pois inúmeras informações divulgadas incluem dados numéricos           

(índices, taxas, etc.). 

A tabela consiste numa forma prática de organizar e apresentar informações, 

favorecendo a elaboração e a organização do raciocínio. Nela, as informações são 

apresentadas em linhas e colunas. Já a utilização do gráfico favorece a rápida 

visualização de dados ou informações, demonstrando o comportamento de um conjunto 

de variáveis que se relacionam e podem ser comparadas, utilizando-se de imagens. 

Os tipos mais comuns de gráficos são: os de barra, que são mais utilizados 

quando há uma grande quantidade de dados a ser exibidos; os de linha, mais indicados 

para a análise sobre a variação em um determinado período e os de setores, também 

conhecidos como “pizza”, indicados para mostrar a relação entre a parte e o todo.. 

 

Estar alfabetizado, neste final de século, supõe saber ler e 
interpretar dados apresentados de maneira organizada e construir 
representações, para formular e resolver problemas que impliquem 
o recolhimento de dados e a análise de informações. (PCN 
Matemática,1997, p.132 ) 
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Atividade 15: 
 

Tabelas e gráficos podem e devem ser utilizados no cotidiano escolar.  

Numa situação em que cada aluno traz sua colaboração para um lanche coletivo 

da turma, pode-se fazer uma tabela com as diferentes possibilidades de combinações. 

 
  

Comida 
 
bebida 

 
Sanduíche de 

frango 

 
Biscoito salgado 

 
Bolo de chocolate 

    



 

refrigerante Sanduíche de frango 
com refrigerante 

Biscoito salgado com 
refrigerante 

Bolo de chocolate com 
refrigerante 

 
suco de 

fruta 
Sanduíche de frango 

com suco de fruta 
Biscoito salgado com 

suco de fruta 
Bolo de chocolate com suco 

de fruta 
 

 
chá 

Sanduíche de frango 
com chá 

Biscoito salgado com 
chá 

 

Bolo de chocolate com chá 
 

 

� Num segundo momento, constrói-se um gráfico com a quantidade de pessoas que 

comeu as combinações de lanche: 
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Outras situações onde utilizar tabelas e/ou gráficos: 

 
� Tabulação de dados sobre a biografia do aluno: 

 
Ano Idade Fato 
1952 0 ano Nascimento de Maria Eugênia 
1953 1 ano Batismo na Capela de Santo Antônio 

 

� Pontuação dos times de um campeonato de futebol; 

� Variação da intenção de votos dos eleitores da turma; 

� Média de faltas ou de presença da turma num determinado período  (semana, mês 

ou bimestre); 

� Combinação de sabores de sorvete ( uma ou duas bolas, na casquinha ou no 

copo). 

� Graças ao formato, tamanhos e cores variadas, as Réguas de Cuisinare também 

podem ser utilizadas na leitura, interpretação e/ou criação de gráficos de barra. 



 

� É importante verificar se os alunos estão conseguindo ler e interpretar as 

informações apresentadas nas tabelas ou gráficos. Uma forma de alcançar tal 

objetivo, é pedir que os alunos tragam contas de consumo, com a de luz, por 

exemplo, e observem as informações nelas contidas, comparando o nível de 

consumo de cada aluno ( quem consumiu mais ou menos energia, qual o mês que 

o consumo foi maior ou menor). Mesmo os alunos que apresentam dificuldade em 

reconhecer números, poderão realizar a comparação pelo “desenho” da tabela.  

 
A GEOMETRIA E O AMBIENTE 

 
 

A geometria está presente em diferentes momentos de nosso cotidiano. Na 

natureza podemos observar a geometria no favo de mel, na espiga de milho ou na casca 

do abacaxi. Muitos artistas também se utilizam da geometria em suas obras, assim como 

também observamos figuras geométricas em trabalhos de tricô ou crochê, ou mesmo em 

mosaicos em igrejas, por exemplo. 

O ensino da geometria pode auxiliar no desenvolvimento da cognição, na 

organização espacial, desenvolvimento da coordenação motora e visual e favorecimento 

do raciocínio lógico. 

 
Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo 
de Matemática no ensino fundamental, porque, por meio deles, o 
aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite 
compreender, descrever e representar, de forma organizada, o 
mundo em que vive. (PCN Matemática,1997, p.55) 
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Atividade  16: 

� Construa com seus alunos um tabuleiro de xadrez em papelão ou emborrachado 

(E.V.A.), utilizando papel quadriculado (malha quadriculada), por exemplo. Leve-os 

a observar que o tabuleiro é um mosaico formado por quadrados.  

 

� Ainda utilizando a malha quadriculada, trabalhe as técnicas de ampliação e 

redução de desenhos. 

 

� Utilize o origami (dobradura em papel), que é uma técnica que utiliza formas como 

o quadrado, o retângulo e o círculo (origami circular). Durante as oficinas de 



 

origami, aproveite para trabalhar termos como retas perpendiculares, retas 

paralelas, polígonos, ângulo, dentre outros.   

 

� Observando um campo de futebol, uma quadra esportiva e/ou a sala de aula, leve 

os alunos a identificarem as figuram geométricas ali existentes (quantos e quais as 

retas, as curvas, quadrados, retângulos etc.). A seguir, fazer com que os alunos 

reproduzam a imagem, utilizando desenho, colagem e/ou dobradura.  

 

� Utilize o tangran nas atividades educativas. Ele pode ser confeccionado pelos 

alunos. O tangran é um jogo chinês com 7 peças: 1 quadrado, 1 paralelogramo e 5 

triângulos que, unidos, formam um quebra-cabeça, permitindo diferentes 

composições. As figuras também podem ser utilizadas para criar novas “imagens”, 

como pessoas, animais ou objetos.   
 

 
 
 

 

� Existem vários tipos de “desafios” utilizando palitos de fósforo na confecção de 

figuras geométricas, onde, trocando determinadas peças (palitos) podemos formar 

outras imagens. 

 
 

     
Tangran 



 

INTERPRETAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CALENDÁRIO 
 

Desde os primórdios dos tempos, o homem necessita registrar o tempo vivido, seja 

para planejar a colheita, calcular a gestação e o nascimento do bebê ou quando será o 

próximo período de seca. Atualmente, também precisamos estar atentos às datas de 

vencimentos do carnê, dia da consulta médica ou da reunião de trabalho. Para tal, muitas 

vezes utilizamos o calendário para a marcação de datas relevantes.  

A utilização do calendário favorece o conhecimento e a contextualização de 

conteúdos, como o reconhecimento de algarismos, sequência numérica (antecessores e 

sucessores, números pares e ímpares), adição e subtração. 
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Atividade 17: 

� Procure saber dos alunos como eles lêem e em quais situações eles utilizam o 

calendário. Mostre que os meses têm nomes e duração diferentes.  

� Compare os meses, levando-os a perceber a quantidade de semanas de cada um, 

quantos finais de semana possuem, feriados, dias de estudo e/ou trabalho. 

� Faça uma tabela com a contagem de horas (ou minutos) que cada dia/mês/ano (s) 

possui (use a calculadora para facilitar os cálculos). Aproveite para trabalhar 

noções de abreviatura (h, min, seg.). 

� Crie um calendário com seus alunos, de preferência, a cada início de mês. Juntos, 

marquem as datas relevantes, como passeios e aniversários. Crie legendas para 

tais datas, utilizando cores ou ícones. 

� Faça estimativas, tais como: “se hoje é a primeira quarta-feira do mês, dia 04, que 

dia será a terceira quarta-feira do mês?” 

 

 



 

O TEMPO NÃO PÁRA ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOUSA, Maurício de. Chico Bento. São Paulo: Globo, nº 158; fevereiro de 1993; p. 34. 
 

 

Medir o tempo sempre foi uma preocupação da humanidade. Vários foram os 

recursos utilizados. 
É provável que muitos povos tenham se servido do período entre dois 
nascentes sucessivos do sol para definir a idéia de dia.  Outros povos 
usariam o poente, ou por do sol, para dizer que um novo dia está 
começando.  Outros, ainda adotaram como início do dia o instante em 
que o sol se encontra a pino sobre suas cabeças, o momento que 
chamamos de Zênite do sol ou meio-dia. (Revista Ciência Hoje na 
Escola, nº 7, SBPC, 1999) 

 

Para atender à necessidade de marcar o tempo com medidas menores do que o 

dia e a noite, muitos instrumentos foram inventados.  Os primeiros marcadores de tempo 

foram os relógios de sol, de água e de areia (ampulhetas). Mais tarde surgiram os 

 



 

relógios mecânicos, com engrenagens mais complexas, que deram origem aos relógios 

atuais. 
O relógio marca o tempo em horas. 

Um dia tem 24 horas. 

Fazemos a divisão de cada hora em 60 partes iguais: cada uma destas partes é 

chamada de minuto.  Uma hora tem 60 minutos. 

Da mesma forma, os minutos são divididos em 60 partes iguais, chamadas de 

segundos. 

O Sistema Internacional de Medidas (SI) estabelece como unidade fundamental 

de tempo o segundo, representado pelo símbolo s. 

 

��VOCÊ SABIA? 
O SI define o segundo como sendo “duração de 9.192.631.770 períodos da radiação 
correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do 
átomo de césio 133” e acrescenta em uma nota: 
O "Comitê Consultivo para a Definição do Segundo" do Comité International des Poids et 
Mesures (CIPM) complementou a definição do segundo, em 1985, ficando então o 
seguinte texto: " Isto implica que, na aplicação, as medidas devem ser corrigidas levando 
em conta a velocidade dos átomos de césio em relação ao referencial do relógio, os 
campos magnéticos e elétricos, a troca de spins e outras eventuais perturbações". 
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Atividade 18: 

Medidas no espaço e no tempo 
Sérgio Porto 

A medida, no espaço e no tempo, varia de acordo com as 
circunstâncias.  E nisso vai o temperamento de cada um, o ofício, o 
ambiente em que vive.  Os ambiciosos de longa data vêm medindo tudo na 
base do dinheiro, pouco se importando com a existência do relógio, do 
sistema métrico e do calendário.  Mas não é precisamente a esses que 
quero me referir, mas aos outros, que medem de maneira mais prática e 
mais de acordo com os seus interesses, usando como padrão de medida 
as mais variadas coisas. 

Nossa falecida avó media na base do novelo. Pobre que era, aceitava 
encomendas de crochê e disso tirava o seu sustento.  Muitas vezes 
ouvimo-la dizer: 

- Hoje estou um pouco cansada.  Só vou trabalhar três novelos. 
Nós todos sabíamos que ela levava uma média de duas horas para 

tecer cada um dos rolos de lã.  Por isso, ninguém estranhava quando dizia 



 

que queria jantar dali a meio novelo.  Era só fazer a conversão em horas e 
botar a comida na mesa 60 minutos depois. 

Também os poetas têm se servido dessas estranhas medidas para as 
suas imagens e eu já li certa vez, não me lembro quando, nem em que 
poema, uma referência a lenços que certa moça teria chorado pelo mais 
puro dos sentimentos – a saudade. 

... ¨Fulana chorou muitos lenços” – dizia o verso, e eu achei isso 
muito lindo.  Muito mais lindo, por exemplo, do que Fulana “debulhada em 
lágrimas”, expressão vulgar, autêntico lugar comum das imagens literárias. 

Os índios, por sua vez, marcavam o tempo pela lua.  Isso é ponto 
pacífico, embora há alguns anos, por distração eu assistisse a um desses 
terríveis filmes de carnaval do Oscarito, em que apareciam diversos índios, 
alguns dos quais com relógio de pulso.  Isso aconteceu porque eram índios 
de fita brasileira.  O cinema americano seria incapaz de dar uma mancada 
dessas.  Lá, eles são muito organizados nessa coisa de “cor local”.  Fazem 
questão de dar um máximo de autenticidade a suas histórias.  Por isso, 
pegam um camarada qualquer, despem-no e pintam com iodo.  Depois 
botam uma peninha na sua cabeça e fazem o “artista” ir para a frente da 
câmera e dizer: 

- Nós daqui duas luas atacar caravana homens cara pálida. 
E pronto, está feito mais um emocionante filme sobre colonização dos 

Estados Unidos. 
Sim, os índios medem o tempo pelas luas, os ricos medem o valor 

dos semelhantes pelo dinheiro, vovó media as horas pelos novelos e todos, 
em maior ou menor escala, medimos distâncias e dias com aquilo que 
melhor nos convier. 

Agora mesmo houve qualquer coisa com a Light e a luz faltou. Para a 
maioria, a escuridão durou horas: para Raul, não.  Ele, que se prepara para 
um exame, tem que aproveitar todas as horas de folga para estudar. E 
acabe de vir lá de dentro, com os olhos vermelhos de esforço a reclamar: 

- Puxa! Estudei uma vela inteira. 
E assim vamos todos nós.  Tenho um irmão que passou uns tempos 

na Europa e de lá mandou uma carta onde informava: “Creio que passarei 
ainda uns vinte contos aqui.” 

Comigo mesmo aconteceu recorrer a tais medidas, que quase 
sempre medem melhor ou, pelo menos, dão uma idéia mais apropriada 
daquilo que queremos dizer. Foi noutro dia quando certa senhora, outrora 
tão linda e hoje tão gorda, me deu um prolongado olhar de convite ao 
pecado.  Fingi não perceber, mas pensei: 

-“Há uns quinze quilos atrás, eu teria me perdido”. 
 

 

��PARA ENTENDER O TEXTO 
 

Após a leitura e debate do texto, identificar e explorar os conceitos de medida e os 

instrumentos utilizados para essas medições. Como sugestão, levante questões tais 

como: 



 

� O que é medir? 

� O que é unidade de medida? 

� O que é uma medida? 

 
Atividade 19: 
 

    Confeccione com os alunos um primeiro relógio com dois ponteiros móveis 

para que eles possam manipular.  Peça que eles marquem no relógio e depois 

anotem, na folha onde há mostradores de relógios analógicos impressos, a hora 

que: 

� entram na escola 

� saem da escola 

� vão para o trabalho 

� acordam 

� almoçam 

� dormem 

� ... 

 

Compare a marcação do relógio digital com a do relógio analógico construído. 

Posteriormente, refaça a atividade, com um segundo relógio em que haja também 

o ponteiro para marcação dos segundos.  Levante a questão de como se registra os 

segundos no relógio digital. 

Pergunte se conhecem algum outro recurso ou instrumento para medição de 

tempo. Por exemplo, o cronômetro. 

 

��VOCÊ SABIA? 
O relógio de pulso foi inventado pelo joalheiro francês Joseph Cartier no ano de 1907, a pedido do 
aviador Santos Dumont, que queria verificar seu tempo de vôo. (Queiroz, Reis; Almeida, Bastos- 
s/d, p 96) 

 
 

Atividade 20: 
Crie situações-problema como: 

� Quantas horas eles ficam na escola? 

� Quantas horas você dorme cada noite? 



 

� Você tem que tomar um remédio de 6h em 6h, se começar a tomar às 10h, quais 

serão os outros horários do remédio? 

 
 
��VOCÊ SABIA? 
 Por que será que os remédios normalmente são tomados de 6 em 6 horas, ou de 
8h em 8h, ou de 12h em 12h? 

Observe que estes números (6, 8 e 12) são divisores de 24 (assim como 1, 2, 3, 4 
e 24) e que isto implica em que todos os dias o remédio será tomado no mesmo horário, o 
que facilita o controle da medicação.  Isto é, se a indústria farmacêutica criasse uma 
fórmula cujo intervalo de tempo fosse de 7 em 7 horas, no primeiro dia o remédio seria 
tomado às 7h, 14h e 21h. Já no segundo dia, os horários seriam 4h, 11h, 18h, portanto, 
em horários desencontrados. 
 
 
Atividade 21: 
Ofereça aos alunos uma folha com relógios impressos, com as horas marcadas, para que 

possam, após a leitura, registrarem de acordo com a notação padrão: 

 

 

 
 
 
 
Atividade 22: 
Trabalhe coletiva ou individualmente, um texto com lacunas para que os alunos 

completem a hora adequada para cada momento. 

Exemplo: 

Sr. Joaquim é pedreiro e acorda todo dia às _________ para ir trabalhar. Às 

_________ já está no ponto de ônibus, pois às __________começa o seu trabalho na 

obra. 

De ______às______ é seu horário de almoço. 

Ele sai do trabalho às _________, vai para casa, janta e às ________ já está na 

cama para dormir. 

 

 

 

11: 30 

3h  ou  15h 

11h30min 



 

Atividade 23: 
Ligando o fato ao horário, leve cada aluno a construir uma linha do tempo do seu 

dia, contando tudo o que foi feito e em que horário. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Atividade 24: 
Utilize a grade de programação de alguma emissora de TV (a revista Nós da Escola 

sempre traz as grades de programação da MultiRio) e faça questionamentos do tipo: 

� A que horas começa o programa “x”? 

� Quanto tempo dura o programa “y”? 

� Faça os ponteiros marcando a hora do programa “z”. 

 
 
Atividade 25: 
Trabalhe o significado de provérbios que falem sobre o tempo 

� Relógio que atrasa não adianta. 

� Minha corrida é contra o relógio. 

� Dar uma volta em sentido horário. 

� O tempo não pára. 

� Dar tempo ao tempo. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 

acordar começar a 
trabalhar 

almoçar começar 
a aula 

sair do 
trabalho 

terminar 
a aula 

�SAIBA MAIS 
Sobre o SI: 

http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/Si.pdf 



 

MEDIDAS 
 

 
Pintura O quarto de Van Gogh em Arles, 1889. 

 
 

 Na pintura acima, Van Gogh retrata um quarto. Para pintá-lo, o artista precisou 

calcular o espaço necessário para organizar os móveis e utensílios retratados, ele mediu 

o espaço. 

 No nosso dia-a-dia, fazemos a mesma coisa...  

Medir significa comparar uma grandeza com outra que tomamos como unidade. 

Por exemplo, podemos medir o comprimento do quarto que está acima e dizer que mede 

tantos passos, braças etc. As medidas são expressas por números reais, denominação 

histórica ligada ao fato de experimentar a medida de coisas do mundo concreto e não por 

serem mais reais do que os números naturais. 
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Atividade 26: 
Meça com os alunos, utilizando passos, palmas, pedaços de ripa etc, alguns 

comprimentos de objetos na sala de aula. Verificar-se-á que, geralmente, o resultado será 

um número não inteiro de unidades. Exprimir essa grandeza é tarefa a ser cumprida pelos 

números reais. Esse é o problema a ser discutido com os alunos. 

Provavelmente os alunos procuraram exprimir o número não inteiro através de 

expressões como palmo e meio, um terço de ripa etc. Através da divisão da ripa em 

partes iguais, podemos exprimir frações da ripa: ½ , ¼, etc., que estão  associados à 

divisão. Os números reais possibilitarão que essas divisões sejam agora realizadas.  

Nesse momento, será útil estabelecer uma discussão com os alunos sobre o 

significado da unidade ou padrão  de medida. 

 

Atividade 27: 
Peça para os alunos medirem em palmos o comprimento de suas carteiras. 

Verificar-se-á  não só que os resultados são diferentes, como também variam conforme a 

possibilidade de se esticar a mão para medir em palmos. Assim, o palmo não é um bom 

padrão de medida. Pergunte aos alunos que padrões de medida de comprimento eles 

conhecem. Uma ripa rígida será melhor, mas precisaria ser levada de um lugar a outro 

para se poder comparar comprimentos. É preciso, portanto, escolher algum padrão 

conhecido por todos para que se possa comparar comprimentos. Aproveite o momento 

para contar a história do metro cuja adoção é, inclusive, uma  das conseqüências da 

Revolução Francesa e da expansão mundial  da burguesia. 

 

Atividade 28: 
Discuta com os alunos o sistema métrico utilizando uma régua graduada em 

milímetros. Com o uso desse tipo de régua, peça para os alunos refazerem as medidas 

da atividade anterior. 

Introduza as abreviações m, dm, cm, mm.  
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As unidades de medida mais usuais são: 
Grandezas Unidade padrão Múltiplos e 

 submúltiplos: 
Outras unidades usadas: 

Comprimento metro  - m quilometro –km centímetro 
– cm milímetro – mm 

Légua 
milha 

Massa quilograma – kg tonelada – t 
quilograma – kg 

grama – g 
miligrama – mg 

 

Tempo segundo - s hora – h 
minuto -min 

 

 

Área metro quadrado – m 2 hectare – ha ( 100 m 2 ) Alqueire paulista – 24.200 m 2 

Alqueire mineiro -48.400 m 2 
 

Volume metro cúbico – m3 Decímetro cúbico - dm3 Litro – 1 �  equivale a 1d m3 

milímetro - m�� 
 



 

ANEXOS 
 
Anexo 1: 

OS 35 CAMELOS 
Chamo-me Beremiz Samir e nasci na pequenina aldeia de Khói, na Pérsia, à 

sombra da pirâmide imensa formada pelo Ararat. Muito moço ainda, empreguei-me, como 

pastor. Todos os dias, ao nascer do sol, levava para o campo o grande rebanho e era 

obrigado a trazê-lo de volta ao abrigo antes de cair a noite. Com receio de perder alguma 

ovelha tresmalhada e ser, por tal negligência, severamente castigado, contava-as várias 

vezes durante o dia. 

Fui, assim, adquirindo, pouco a pouco, tal habilidade em contar que, por vezes, 

num relance calculava sem erro o rebanho inteiro. Tornei-me habilíssimo nessa arte. 

Um belo dia, não longe dali, encontrei perto de um antigo abrigo de peregrinos, 

três homens que discutiam acaloradamente ao pé de um lote de camelos. Por entre 

pragas e impropérios gritavam possessos, furiosos: 

- Não pode ser! 

- Isto é um roubo! 

- Não aceito! 

Eu, logo procurei informar-me do que se tratava. 

- Somos irmãos - esclareceu o mais velho - e recebemos, como herança, esses 35 

camelos. Segundo a vontade expressa de meu pai, devo receber a metade, o meu irmão 

Hamed Namir uma terça parte e ao Harim, o mais moço, deve tocar apenas a nona parte. 

Não sabemos, porém, como dividir dessa forma 35 camelos e a cada partilha proposta 

segue-se a recusa dos outros dois, pois a metade de 35 é 17 e meio. Como fazer a 

partilha se a Terça parte de 35 também não são exatas? 

- É muito simples - disse-lhes. - Encarrego-me de fazer, com justiça, essa divisão, 

se permitirem que eu junte aos 35 camelos da herança este belo animal que, em boa 

hora, aqui nos trouxe! - Vou, meus amigos, fazer a divisão justa e exata dos camelos que 

são agora, como vêem, em número de 36.  

 



 

 

Voltei-me para o mais velho dos irmãos, e 

continuei: 

- Deverias receber, meu amigo, a metade de 35, 

isto é, 17 e meio. Receberás a metade de 36 e, 

portanto, 18. Nada tens a reclamar, pois é claro 

que saíste lucrando com esta divisão! 

E, dirigindo-me ao segundo herdeiro, continuei: 

- E tu, Hamed Namir, deverias receber um terço de 

35, isto é, 11 e pouco. Vais receber um terço de 

36, isto é , 12. Não poderás professar, pois tu 

também saíste com visível lucro na transação. 

E disse, por fim, ao mais moço: 

- E tu, jovem Harim Namir, Segundo a vontade de 

teu pai, deverias receber uma nona parte de 35, 

isto é, 3 e tanto. Vais receber a nona parte de 36, 

isto é, 4. O teu lucro foi igualmente notável. Só tens

a agradecer-me pelo resultado!  

E concluí com a maior segurança e serenidade: 

- Pela vantajosa divisão feita entre os irmãos Namir - partilha em que todos três 

saíram lucrando - couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo e 4 ao terceiro, o que 

dá um resultado (18 + 12 + 4) de 34 camelos. Dos 36 camelos, sobraram, portanto, dois. 

Um, como sabem, é meu , outro toca por direito a mim, também, por Ter resolvido, a 

contento de todos, o complicado problema da herança! 

- Sois inteligente, ó calculista! - exclamou o mais velho dos três irmãos. - 

Aceitamos a vossa partilha na certeza de que foi feita com justiça e eqüidade! 

E assim, termina mais uma história com final feliz! 

Fonte: "O homem que calculava", de Malba Tahan.  



 

Anexo 2: 
 

MÚSICA 
 
 Meu chapéu 
O meu chapéu tem três pontas 
Tem três pontas o meu chapéu 
Se não tivesse três pontas 
Não seria o meu chapéu. 
 
 
PARLENDA 
 
Uni duni te 
Salamê minguê 
Um sorvete colorê 
O escolhido foi você 
 
 
QUADRINHA 
Um, dois, três, 
Quatro, cinco,seis, 
Sete, oito, nove, 
Para doze faltam três 
 
 
TRAVA LÍNGUA 
Três pratos  
De trigo 
Para três tigres 
Tristes. 
 
 
PIADA 
 O doente 
 
Um homem vai ao médico e pergunta: 
_ Doutor, meu caso é grave? 
Ele responde: 
_ Você só tem três minutos de vida! 
_ E o que o senhor pode fazer por mim? 
_ Em três minutos pode ser um miojo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 3: 
SALA DOS FUMANTES 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 4: 
 
 
 

A Calculadora 
 

A calculadora é rápida 
Não precisa esperar 

É só apertar as teclas 
E o resultado ela vai dar 

 
Porém é uma máquina 

Que não serve para pensar 
Se não houver uma lógica 

De nada vai adiantar 
 

E para o raciocínio usar 
Todo o processo 

O homem vai precisa entender 
Para que a matemática 

Muitas coisas 
Possa esclarecer 
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Anexo 5: 

Música: Noves Fora 
Raimundo Fagner / Belchior 

 
Meus Deus, o que é que eu faço 
Tua beleza tá me carregando pelo braço 
Ai, ai, meu Deus, o que é que eu faço 
Tua beleza tá me carregando pelo braço 
 
Da laranja eu quero um gomo 
Do limão quero um pedaço 
E da menina mais bonita 
Quero o beijo e o abraço 
 
É tudo ou nada, noves fora nada 
É tudo ou nada, noves fora nada 
 
Já rezei até pro meu santo 
na terra de Canindé 
Que me dê amor bem grande 
Que pequeno não dá pé 
 
É tudo ou nada, noves fora nada 
É tudo ou nada, noves fora nada 
 
A tua falta somada à minha vida tão diminuída 
Mas a dor multiplicada pelo fator despedida 
Deixou minha alma muito dividida 
Em frações tão desiguais 
E desde a hora que você foi embora 
Sou um zero e nada mais 
 
Um, dois, três, ene infinito 
do meu lado esquerdo você que é demais 
http://www.itarget.com.br/clients/raimundofagner.com.br/noves_fora.htm 



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABREU, Ana Rosa (et all). Alfabetização: livro do aluno. Brasília: FUNDESCOLA/SEF – 
MEC, 2000. 3v. n. 1.  
 
ALMEIDA, José Augusto de. Luiz Gonzaga para Alfabetização de Adultos – curso de 
formação de alfabetizadores. Disponível, em 30/09/06, no endereço 
http://www.cereja.org.br/arquivos_upload/LuizGonzaga_JoseAugustoAlmeida.pdf 
 
ARAÚJO, Mairce da Silva. Alfabetização tem conteúdos?. In: GARCIA, R. L. (org.). A 
Formação da Professora Alfabetizadora: reflexões sobre a prática. 3ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2001.  
 
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetizando sem o bá-bé-bi-bó-bu. São Paulo: Scipione, 
1998. 
 
D´AMBRÓSIO, Ubiratan. Do saber matemático ao fazer pedagógico: o desafio da 
educação. Palestra de abertura do 2ª EEMAT-RJ/ SBEM-RJ – Macaé, 1999. Disponível 
em 13/10/2006 no endereço http://vello.sites.uol.com.br/macae.htm. 
 
FONSECA, Maria da Conceição F. R. Educação matemática de jovens e adultos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 
 
FOURINHO, Cristina. A Educação Musical e a Música de Massa. Disponível, em  out. 
2006, no endereço http://www.ufba.br/~anacrist/Musicamassa.htm 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do 
Oprimido. 6ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
 
GIOVANNI, J. R. ; GIOVANNI JUNIOR. Matemática: pensar e descobrir. São Paulo: 
FTD,1998. 
 
KULESZA, Wojciech Andrzej. Alfabetização de adultos em ciências e matemática. 
João Pessoa: Edtora Universitária / UFPB.,  2001. 
 
LONGEN, A . Descobrindo a vida- Matemática . São Paulo ; Editora do Brasil, 2001 
 
QUEIROZ, T. D. ; REIS, B. A . C. dos ; ALMEIDA, M. C. M ; BASTOS, A . L. de F. 
Alfabetização de Jovens e Adultos: uma abordagem socioconstrutivista e 
interdisciplinar. São Paulo : Editora Didática Paulista. 

REAME, E. Matemática Criativa. São Paulo: Saraiva, 2001 
 
PEREZ, Carmen Lúcia Vidal. Leituras do Mundo / Leituras do Espaço: um diálogo entre 
Paulo Freire e Milton Santos. In: GARCIA, Regina Leite (org.). Novos olhares sobre a 
alfabetização. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2004. 
 
PONTE, João Pedro. À procura da mistura perfeita. Palestra disponível nos Anais 
LeiMat 2003. 
 



 

RANGEL, Annamaria Píffero. Construtivismo: Apontando falsas verdades. Porto 
Alegre: Mediação, 2002. 
 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Cadernos da TV Escola: PCN na Escola-
Matemática 2. Brasília: MEC,1998. 
 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares  
Nacionais:Matemática. Brasília: MEC/SEF,1997. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE 
MÚSICA. Música na escola: instrumentos e expressão sonora. Rio de Janeiro: 
Prefeitura do Rio de Janeiro, 2001. 
 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares  
Nacionais:Matemática. Brasília: MEC/SEF,1997 
SOUZA, Júlio César de Mello e. Matemática Divertida e Curiosa. 15ª ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2001. 
 
TEBEROSKY, Ana. Aprendendo a escrever: Perspectivas psicológicas e implicações 
educacionais. 3ª ed. São Paulo: Ática, 2003. 
 
VILLELA, L. M. A.; MONJELLOS, E. G. Matemática: habilidades básicas. Programa de 
Qualificação e Requalificação Profissional. Rio de Janeiro: GEP/ SENAI, 1998. 
 
WEISZ, Telma; SANCHEZ, Ana. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. 2. ed. 
São Paulo: Ática, 2002. 
  
Figuras 
 
Figura 1 
http://www.pd-crianca.com.br/musica/teresinhadejesus.html 
 
Figura 2 
http://homepage.mac.com/cosongo/cuentos/invento.htm 
 
Figura 3 
http://sudoku.hex.com.br/imagens/sudoku.gif 

 

Revista Nova Escola 
Edição Nº 159 - Janeiro/Fevereiro de 2003 
 
Edição Nº 168 - Dezembro de 2003 
 
ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA- Wojciech Andrzej 
Kulesza – Escola Zé Peão / Sintricom 
 
VIVER E APRENDER Educação de Jovens e Adultos – Guia do Educador – Ação 
Educatica  
 
Site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio 


