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O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática nas Escolas – GEPEME – UNE-
MAT possui como objetivo: Discutir e refletir sobre as possibilidades didático-pedagógicas da 
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colas” para melhorar os processos de ensino e aprendizagem, bem como os pro-
cessos formativos dos Professores que Ensinam Matemática na Educação Básica.
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PRODUTO EDUCACIONAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO

 O presente Livro de Sequências Didáticas foi elaborado como Produto 
Educacional do Curso de Aperfeiçoamento intitulado: “Formação Continuada 
de Professores que Ensinam Matemática no município de Lucas do Rio Verde na 
perspectiva das Habilidades da BNCC” institucionalizado na Pró-Reitoria de Extensão 
e Cultura (PROEC) da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT por meio do 
PARECER Nº. 611/2019-PROEC de 08 de novembro de 2019.

O referido Curso de Aperfeiçoamento foi uma parceria do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação Matemática nas Escolas – GEPEME/UNEMAT com a Secretaria 
Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde – SMEC com o intuito de desenvolver 
ações formativas envolvendo as Habilidades das cinco unidades temáticas (números, 
álgebra geometria, grandezas e medidas e estatística e probabilidade) contidas na Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC/DRC para capacitar os professores que ensinam 
Matemática no município de Lucas do Rio Verde a estarem implementando em suas 
práticas didático-pedagógicas, sequências didáticas convergentes com as habilidades 
da BNCC com os alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.

O Curso de Aperfeiçoamento foi coordenado pelo Professor Dr. Márcio Urel 
Rodrigues – Líder do GEPEME/UNEMAT com o apoio dos membros do referido grupo 
que está vinculado ao Campus da UNEMAT no município de Barra do Bugres/MT.

O Curso de Aperfeiçoamento com carga horária de 280 horas foi desenvolvido 
em formações presenciais e a distância no ambiente virtual de aprendizagem do 
GEPEME em: http://www.matematicanaescola/ava/  do Laboratório de Mídias Digitais 
– UNEMAT – Barra do Bugres/MT, entre fevereiro e novembro de 2020 e constituiu 
como um espaço importante para a formação continuada dos professores em serviço 
nas escolas se aperfeiçoarem para implementarem em suas práticas pedagógicas 
as habilidades de Matemática contidas na BNCC desde os anos iniciais do Ensino 
Fundamental.

Considerando o fato de que até o ano de 2020 a BNCC deverá ser implementada 
em todas as escolas do Brasil, com a realização do presente curso, a UNEMAT se 
consolidará como IES pioneira no estado de Mato Grosso em iniciativas que promovem 
a formação continuada de professores que ensinam Matemática na perspectiva da 
BNCC, pois a materialização da presente obra contribuirá para que a 
habilidades da BNCC seja uma realidade da prática dos professores que 
ensinam Matemática nas escolas do município de Lucas do Rio Verde/MT.

Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento Docente
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APRESENTAÇÃO

 A aprovação e homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi 
uma grande conquista da educação brasileira, pois passamos a ter um documento 
normativo como política de Estado, que visa garantir “os direitos de aprendizagem” de 
todos os estudantes brasileiros.

Ciente de seu papel no cenário educativo estadual, a Universidade do Estado 
de Mato Grosso – UNEMAT por meio do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Matemática nas Escolas – GEPEME elaborou uma parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação de Lucas do Rio Verde – com o intuito de desenvolver ações formativas 
envolvendo as Habilidades das cinco unidades temáticas (números, álgebra, geometria, 
grandezas e medidas e, estatística e probabilidade) contidas na Base Nacional 
Comum Curricular - BNCC, para capacitar os professores que ensinam Matemática a 
estarem implementando em suas práticas didático-pedagógicas, sequências didáticas 
convergentes com as habilidades da BNCC com os alunos dos anos iniciais e finais do 
Ensino Fundamental.

O presente livro de sequências didáticas é a materialização de uma parceria 
de sucesso entre o GEPEME-UNEMAT e Secretaria Municipal de Educação de Lucas 
do Rio Verde. O sucesso foi proveniente da premissa de que o investimento na 
formação continuada de professores que ensinam Matemática seria fundamental 
para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas em sala de aula e da melhoria da 
aprendizagem dos alunos da rede municipal por meio das habilidades contidas na 
BNCC desde os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Considerando o fato de que no ano de 2020, a BNCC deveria ser implementada 
em todas as escolas do Brasil, a presente parceria se consolida como uma importante 
iniciativa que promoção da formação continuada de professores que ensinam 
Matemática nas escolas do município de Lucas do Rio Verde/MT na perspectiva da 
BNCC.

 
 

A presente obra foi o resultado de um trabalho consistente de 
discussão das práticas pedagógicas existentes nas nossas escolas, pois 
durante todo o ano letivo de 2020, os professores que ensinam Matemática 
no 3º ano do Ensino Fundamental em Lucas do Rio Verde estiveram juntos 
no processo de elaboração das sequências didáticas, do planejamento, 
dos encaminhamentos metodológicos para a materialização do presente 
material.

Todas as 28 sequências didáticas elaboradas neste Caderno Didático 
de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental estão coerentes com 
as diretrizes pedagógicas da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
e com o Documento de Referência Curricular de Lucas do Rio Verde. Para 
a construção de cada uma das sequências didáticas das 28 habilidades, 
norteamo-nos para a elaboração de atividades com características da problematização.
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 A proposta é que as sequências didáticas apresentadas no presente livro, sirvam 
como um suporte a prática pedagógica dos professores que ensinam Matemática no 3º 
ano do Ensino Fundamental na rede municipal de Lucas do Rio Verde/MT para garantir 
as aprendizagens esperadas e essenciais dos alunos. Assim sendo, os professores(as) 
poderão realizar o planejamento a partir das sequências didáticas envolvendo as 
referidas habilidades.

Parabéns colegas professores (as) que ensinam Matemática em Lucas do Rio 
Verde no 3º ano, pela audácia em fazer diferente para melhorar o processo de ensino 
e aprendizagem das nossas crianças!

Nobres professores (as) que ensinam Matemática no Município de Lucas do Rio 
Verde/MT, recebam o nosso carinho e respeito de sempre. Abraços

Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
Líder do GEPEME/UNEMAT - Barra do Bugres/MT

Professora Cleusa Terezinha Marchezan De Marco
Secretária Municipal de Educação – Lucas do Rio Verde/MT
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CAPÍTULO I – SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DAS HABILIDADES DA BNCC PARA 
O ENSINO DE MATEMÁTICA NO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
marcio.rodrigues@unemat.br 

Profa. Ms. Ana Claudia Lemes de Morais
anaprof@unemat.br

Profa.  Ms. Vanessa Suligo Araújo Lima
vanessa.lima@unemat.br

Neste capítulo apresentamos uma breve sistematização a respeito dos 
fundamentos teórico-metodológicos das sequências didáticas elaboradas pelos 
professores que ensinam Matemática no 3º ano do Ensino Fundamental no município 
de Lucas do Rio Verde/MT.

Inicialmente realizamos a Contextualização da BNCC e da DRC de Lucas do Rio 
Verde, na qual focamos nos direitos de aprendizagem dos alunos. Após, apresentamos 
o foco apresentado pela BNCC para Matemática no ensino fundamental que é o 
Letramento Matemático. Elencamos também as oito Competências Específicas de 
Matemática para o Ensino Fundamental que serão fundamentais para os alunos 
atingirem o Letramento Matemático. Em seguida, mostramos as cinco Unidades 
Temáticas de Matemática contidas na BNCC e a maneira como as 28 habilidades do 3º 
ano do ensino fundamental estão distribuídas nelas. Para finalizar o presente capítulo, 
apresentamos nossas compreensões a respeito das possibilidades das sequências 
didáticas envolvendo as Habilidades da BNCC para o 3º ano do Ensino Fundamental.

1.1 Contextualizando a BNCC e as DRC de Lucas do Rio Verde
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), relativa à Educação Infantil e ao 

Ensino Fundamental, foi homologada pelo Ministério da Educação (MEC) no final de 
2017.

A BNCC é um documento de caráter normativo que define 
[...] o conjunto orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais que todos os alunos 
devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, de modo a que 
tenham assegurados seus direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento, em conformidade com o que 
preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). 
Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens 
essenciais definidas na BNCC devem concorrer para 
assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 
dez competências gerais, que consubstanciam, no 
âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento (BRASIL, 2017, p. 8)

A BNCC está estruturada de modo a explicitar as competências que 
os alunos devem desenvolver ao longo de toda a Educação Básica e em 
cada etapa da escolaridade, como expressão dos direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento de todos os estudantes, ou seja, o referido documento 
explicita que aprender é um direito de todos os estudantes.
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A BNCC é um documento plural, contemporâneo, e estabelece com clareza o 
conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, 
crianças, jovens e adultos, têm direito. Com ela, redes de ensino e instituições 
escolares públicas e particulares passam a ter uma referência nacional obrigatória 
para a elaboração ou adequação de seus currículos e propostas pedagógicas. Essa 
referência é o ponto ao qual se quer chegar em cada etapa da Educação Básica, 
enquanto os currículos traçam o caminho até lá.” (BRASIL, 2017, p. 23)

Considerando esses aspectos a BNCC trata da obrigatoriedade de as escolas 
criarem condições para que todos os estudantes – sejam crianças, jovens e adultos 
– exerçam o direito de se apropriar de aprendizagens essenciais e indispensáveis. 
Como a BNCC define as competências pretendidas para os alunos e as habilidades 
específicas que devem ser dominadas em cada etapa do ensino. Além das diretrizes 
da BNCC, para elaboração da presente obra consideramos também as orientações 
contidas no Documento de Referência Curricular (DRC) da Secretaria Municipal de 
Educação de Lucas do Rio Verde homologado no início de 2019.

Para a área da Matemática, a BNCC explicita que a Matemática se relaciona com 
a formação integral, com a formação de indivíduos capazes de exercer a cidadania, 
pois “o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação 
Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas 
potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades 
sociais” (BRASIL, 2017, p. 263).

1.2 Letramento Matemático no Ensino Fundamental
A BNCC afirma que o Ensino Fundamental deve ter compromisso com o 

desenvolvimento do Letramento Matemático. Mas afinal, o que é Letramento 
Matemático?

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)  apresenta a seguinte 
definição de Letramento Matemático: 

Letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e 
interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar 
matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas 
para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer 
o papel que a matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos, 
engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e 
tomar as decisões necessárias.

Nesta perspectiva, a BNCC afirma que a etapa do Ensino Fundamental 
deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático 
e apresenta a seguinte definição de Letramento Matemático:

[...] são as competências e habilidades de 
raciocinar, representar, comunicar e argumentar 
matematicamente, de modo a favorecer o 
estabelecimento de conjecturas, a formulação e 
a resolução de problemas em uma variedade de 
contextos, utilizando conceitos, procedimentos, 
fatos e ferramentas matemáticas. É também o 
letramento matemático que assegura aos alunos 
reconhecer que os conhecimentos matemáticos 
são fundamentais para a compreensão e a atuação 
no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual 
da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento 
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do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser 
prazeroso (fruição)” (BRASIL, 2018,p. 264).

Na BNCC - Letramento Matemático é o produto (fim) e os Processos Matemáticos 
são os procedimentos metodológicos (caminho).

Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de 
desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas 
privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto 
e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o Ensino Fundamental. Esses 
processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de 
competências fundamentais para o letramento matemático (raciocínio, representação, 
comunicação e argumentação (BRASIL, 2018, p. 264).

O Letramento Matemático consiste na aplicação prática da matemática, tendo, 
como base, técnicas diferentes para se chegar à solução de um problema, a explicação 
para determinado fato ou a predição de algo. Não se restringe às fórmulas, mas se 
expande para a capacidade de analisar, interpretar e entender um problema/situação 
e como usar a matemática para solucioná-lo.

O Letramento matemático se refere à capacidade do indivíduo de entender 
de que forma é possível aplicar esse conhecimento para a resolução de problemas, 
portanto, é a capacidade do indivíduo formular, empregar e interpretar a matemática 
em uma variedade de contextos. Assim sendo, O letramento matemático é importante 
para raciocinar de forma lógica e compreender o mundo ao redor. Assim se formam 
cidadãos construtivos, engajados e reflexivos, capazes de tomar decisões mais 
assertivas. Desse modo, também se desenvolvem profissionais mais qualificados e 
criativos, capazes de apresentar grandes ideias e inovações.

Quando o Letramento Matemático é desenvolvido, os estudantes conseguem 
empregar a matemática e seu vários elementos de uma forma prática, empregando-a 
sob diferentes contextos escolares e cotidianos. Desta maneira, o Letramento 
Matemático deve ser despertado em cada aluno em sala de aula para que se tenha a 
capacidade de formular, empregar e resolver interpretar diversos tipos de problemas 
da matemática em diferentes contextos. Assim, o indivíduo passa a utilizar conceitos, 
procedimentos, fatos e ferramentas da matemática para descrever, explicar e até 
mesmo predizer fenômenos.

Em sala de aula, o letramento matemático permite alcançar 
diversos benefícios (Compreensão da aplicação da matemática; Melhor 
raciocínio lógico; Maior interesse dos estudantes; Praticidade para mediar 
o conhecimento; Melhor aproveitamento das aulas e do conteúdo), que 
auxiliam o desenvolvimento educacional dos estudantes e favorecem a 
atuação do professor.

Com essa visão a Base apresenta o Letramento Matemático no 
Ensino Fundamental, como um meio de num futuro próximo puder, 
quem sabe, fazer com que os alunos não apresentem dificuldades graves 
no decorrer de sua vida estudantil, quanto à construção do pensamento 
lógico – abstrato, bem como para um melhor desempenho dos mesmos 
frente às dificuldades impostas pela realidade da nova sociedade que, cada 
vez mais exige cidadãos críticos, argumentativos e pensantes capazes, de 
acompanhar a rápida evolução presente no nosso dia a dia. 

A presente obra foi desenvolvida com o objetivo de subsidiá-lo(a) no processo 
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de letramento matemático dos estudantes do terceiro ano do Ensino Fundamental. 
Para tanto, são apresentadas sequências didáticas para o ensino e a aprendizagem 
da Matemática. As sequências didáticas são procedimentos de organização do 
trabalho pedagógico, encadeados ou interligados, para tornar o processo de ensino 
e aprendizagem mais eficiente. Assim, são apresentadas 28 sequências didáticas 
voltadas ao 3° ano do Ensino Fundamental.

1.3 Competências Específicas de Matemática para o Ensino Fundamental
A BNCC apresenta 10 Competências Gerais desde a Educação Infantil, até o Ensino 

Médio que podem ser encontradas em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Em 
articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Matemática propõe que 
se assegure aos alunos o desenvolvimento das seguintes competências específicas:

Considerando as competências fundamentais do letramento matemático 

(raciocínio, representação, comunicação e argumentação) e a articulação 
com as competências gerais da BNCC, a redação final integra os anos iniciais 
e finais do Ensino Fundamental e apresenta oito competências específicas 
para o componente curricular de Matemática, as quais apresentamos, a 
seguir no Quadro.

A ideia central do desenvolvimento de competências é contextualizar 
os conteúdos dados em salas de aula de forma que os alunos apliquem 
os conhecimentos adquiridos em seu cotidiano fora da escola. Para que 
nossos estudantes desenvolvam as competências acima explicitadas se faz 
necessário um trabalho coerente e conciso com a utilização de situações-
problema do cotidiano do aluno direcionadas pedagogicamente em sala 
de aula para estimular os alunos à construção do pensamento lógico – 
matemático de forma significativa e a convivência social.

1.4 Unidades Temáticas de Matemática contidas na BNCC
A BNCC propõe para a área da Matemática no Ensino Fundamental – anos iniciais 
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e finais – cinco unidades temáticas:
1. Números;
2. Álgebra;
3. Geometria;
4. Grandezas e Medidas;
5. Probabilidade e Estatística
Essas cinco unidades temáticas serão as responsáveis pelo desenvolvimento das 

ideias fundamentais da matemática na BNCC, pois:
A Base leva em conta que os diferentes campos que 
compõem a Matemática reúnem um conjunto de ideias 
fundamentais que produzem articulações entre eles: 
equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, 
representação, variação e aproximação. Essas ideias 
fundamentais são importantes para o desenvolvimento do 
pensamento matemático dos alunos e devem se converter, 
na escola, em objetos de conhecimento. (BNCC, 2017, p. 266)

As 5 Unidades Temáticas organizam os Objetos de Conhecimento (conteúdos, 
conceitos e processos) relacionados às suas respectivas Habilidades (aprendizagens 
essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares).

Na presente obra, apresentamos 28 sequências didáticas voltadas ao 3° ano do 
Ensino Fundamental das cinco unidades temáticas contidas na BNCC. Este material foi 
desenvolvido com o objetivo de subsidiá-lo(a) no processo de letramento matemático 
dos estudantes do terceiro ano do Ensino Fundamental. Para tanto, são apresentadas 

sequências didáticas para o ensino e a aprendizagem da Matemática. 
As sequências didáticas são procedimentos de organização do trabalho 
pedagógico, encadeados ou interligados, para tornar o processo de ensino 
e aprendizagem mais eficiente. Assim, são apresentadas 28 sequências 
didáticas voltadas ao 3° ano do Ensino Fundamental das cinco unidades 
temáticas contidas na BNCC, conforme consta na Figura, a seguir:

Com base na Figura apresentada anteriormente, no presente 
livro temos: 9 (nove) sequências didáticas sobre a unidade temática de 
números; 2 (duas) sequências didáticas da unidade temática – álgebra; 
5 (cinco) sequências didáticas da unidade temática – geometria; 8 (oito) 
sequências didáticas da unidade temática grandezas e medidas e 4 (quatro) 
sequências didáticas da unidade temática – estatística e probabilidade. 
Todas destinadas ao 3° ano do Ensino Fundamental, somando 28 
sequências didáticas. 
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As habilidades expressam as aprendizagens essenciais de cada etapa da 
escolarização. Dominando as habilidades previstas para cada ano escolar, em um 
processo de ensino e aprendizagem sempre norteados pelas competências mais 
gerais, espera-se que os alunos concluam a educação básica dotados das competências 
pretendidas.

1.5 Sequências Didáticas das Habilidades da BNCC para o 3º ano do Ensino 
Fundamental

Nos meios didáticos uma proposta pedagógica com foco na sequência didática já 
esteja consolidada, no entanto, ressaltamos neste momento nossas compreensões a 
respeito das sequências didáticas apresentadas no presente livro didático.

Respaldamos teoricamente em Zabala (1998, p.18) , que concebem as 
“sequências didáticas como um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 
articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e 
um fim, conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”.

As sequências didáticas se constituem em uma alternativa de organização das 
aulas que se contrapõe ao secular modelo tradicional de ensino, pois “[...] é uma 
maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade 
didática” (ZABALA, 1998, p. 20).

Com base no referido referencial, compreendemos que:
- As sequências didáticas pressupõem um trabalho pedagógico, organizado 

em uma determinada ordem, durante um determinado período estruturado pelos 
professores;

- As sequências didáticas são planejadas e orientadas com o objetivo de promover 
uma aprendizagem específica e definida;

- As sequências didáticas são sequenciadas com intenção de oferecer desafios 
com graus diferentes de complexidade para que as crianças possam ir paulatinamente 
resolvendo problemas a partir de diferentes proposições;

- As sequências didáticas possibilitam aos alunos a construção de conhecimentos 
acerca de um tema específico de maneira gradual, ao longo de um certo tempo, 
obedecendo um grau de complexidade crescente, que permite ao professor perceber 
a evolução do grupo, a partir dos conhecimentos que as crianças possuem.

- As sequências didáticas oportunizam aos professores a possibilidade deles 
abordarem sobre um determinado tema (Habilidade da BNCC), oferecendo atividades 
às crianças, levando em conta o que elas já sabem (conhecimentos prévios) 
e o que precisam aprender (Habilidades da BNCC).

Considerando esses aspectos, acreditamos que as sequências 
didáticas contribuem com as práticas pedagógicas dos professores 
que ensinam Matemática por possibilitar a realização de intervenções 
eficazes e enriquecedoras, de modo a incorporar às aulas estratégias 
mais desafiadoras e que proporcionem aos alunos efetivamente as 
aprendizagens essenciais para cada etapa escolar.

Com base na explicitação das bases teóricas que norteiam a nossa 
compreensão da organização do ensino por meio de sequências didáticas, 
destacamos que as sequências didáticas propostas no presente livro 
didático poderão ser modificadas de acordo com a necessidade de se 
adequá-las à realidade de cada sala de aula e/ou comunidade escolar, 
aumentando o nível de complexidade ou explorando outros conceitos 
que não foram elencados. Cabe aos professores (as) que ensinam matemática no 3º 
ano do Ensino Fundamental terem iniciativa e criatividade para que esta prática seja 
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efetivada.
As Sequências didáticas se constituem como o eixo organizador da presente 

obra, pois apresentamos sequências didáticas organizadas em torno das cinco 
Unidades Temáticas propostas pela BNCC – Números, Álgebra, Geometria, Grandezas 
e Medidas, Probabilidade e Estatística – que procuram integrar diferentes objetos de 
conhecimento ao longo do 3º ano do Ensino Fundamental. 

Cada sequência didática é constituída por sete atividades (situações problemas/
exercícios) propostas articuladas as habilidades previstas na BNCC. Todo o conteúdo 
está de acordo com os conhecimentos, competências e habilidades estabelecidas pela 
(BNCC) para o ensino da Matemática, no 3º ano do Ensino Fundamental.

Um dos princípios adotados para elaboração das atividades das sequências 
didática é que os alunos aprendem Matemática fazendo Matemática. Para isso, é 
preciso que as situações propostas sejam contextualizadas e focadas nas aplicações 
dos conceitos matemáticos estudados, pois para desenvolverem o letramento 
matemático, os estudantes precisam compreender de que maneira a matemática 
pode ser aplicada, tanto para a resolução de problemas em sala de aula como para a 
solução daqueles do dia a dia. Afinal, ele entende a dinâmica do processo e descobre 
como utilizar o conhecimento de um modo mais prático.

Adotamos essa postura porque acreditamos que a resolução de um problema 
é um ponto de partida para a construção dos conhecimentos matemáticos dos 
alunos no Ensino Fundamental, uma vez que a BNCC explicita que o ensino pautado 
em resolução de problemas é fundamental para o desenvolvimento do Letramento 
Matemático dos estudantes. No entanto, ressaltamos que cabe aos professores ao 
trabalharem com situações-problema com seus alunos, certificarem-se de que eles 
conseguiram compreender a situação colocada. 

Destacamos ainda a importância das crianças reconhecerem desde pequenas, 
a necessidade de compreender o contexto, a situação-problema apresentada. Para 
isso, uma forma dos professores despertar o letramento matemático é propondo 
problemas rotineiros para que eles descubram como utilizar os cálculos e as técnicas 
para facilitar situações comuns do dia a dia, além da exploração de diferentes formas 
de raciocínio matemático, pois não existe apenas um caminho na matemática para 
se chegar a um determinado resultado e cada um dos estudantes pode ter facilidade 
com uma dessas técnicas.

Sendo assim, os professores devem promover atividades interativas (desafios 
interessantes e que exijam raciocinar de forma ativa e estratégica), pois 
aprender fazendo é uma das melhores opções para que os estudantes 
possam observar, na prática, a aplicação das técnicas. 

Caro professor (a) que ensina Matemática no 3º ano do Ensino 
Fundamental, a decisão sobre como trabalhar as sequências didáticas 
em sua prática pedagógica cabe exclusivamente a você e ao grupo de 
educadoras da escola. O importante é adaptar e utilizar as atividades 
e situações problemas das habilidades de cada uma das 28 sequências 
didáticas, recorrendo a outros materiais quando necessário, para 
poder planejar bem as suas aulas de matemática no 3º ano do Ensino 
Fundamental.

Todas as sequências didáticas relacionadas às 28 habilidades que 
chega às suas mãos, foi produzido por vocês que ensinam Matemática 
no 3º ano do Ensino Fundamental e será fundamental para a melhoria 
dos processos de ensino e de aprendizagem de matemática, pois as sequências 
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didáticas estão alinhadas a BNCC e ao DRC de Lucas do Rio Verde/MT e representam 
as aprendizagem essenciais que as crianças de 8 anos (alunos do 3º ano) precisarão 
experimentar para se apropriarem dos conhecimentos elencados para este período.
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CAPÍTULO 2 – SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DA UNIDADE TEMÁTICA – 
NÚMEROS – 3º ANO

Profa. Leidimar Brito da Silva Cunha
leidymarbrito@hotmail.com

Profa. Linei do Nascimento
lineigama@gmail.com

Profa. Maridelma Francisca de Jesus Corrêa
maridelmafcorrea@gmail.com

Profa. Rosa Maria de Jesus Moura
flor3595@hotmail.com

Profa. Silvana Teresina Menuzzi Denig
silvanat34@hotmail.com

No 3º ano, os números podem ser encontrados como indicadores de quantidade, 
ordem ou ser usados em outras situações, pois é possível notar a presença dos números 
em diversos momentos e objetos do nosso cotidiano. Em Matemática, os alunos devem 
identificar que os números estão presentes em diversas situações, como um recurso 
para a contagem, além de aprenderem o nome e a escrita de cada numeral. Devemos 
também calcular a soma dos números de forma exata ou aproximada, empregando 
métodos diferenciados, como agrupamentos, estimativas, contagem de unidade a 
unidade, entre outros do nosso sistema numérico

No 3º ano os alunos precisam identificar que o nosso sistema numérico é 
chamado de sistema decimal, pois organiza-se na base 10, além de ser posicional, 
ou seja, o valor do número muda dependendo da posição em que se encontra. A 
partir disso, trabalha-se utilizando os termos unidade, dezena, centena e unidade de 
milhar. Uma forma de contagem exata ou aproximada é utilizar o método chamado 
agrupamento. A dezena é o agrupamento de 10 unidades, assim como a centena é o 
agrupamento de 100 unidades.

No 3º ano os alunos precisam aprender a ideia de adição, como: somar, 
juntar, adicionar e acrescentar desenvolver, pois além da adição ser uma operação 
matemática, ela também pode ser exemplificada com situações cotidianas ao 
somarmos a quantidade de meninos e meninas na classe, a quantidade de livros de 
cada criança e ao realizarmos compras (o valor de um produto soma-se ao valor de 
outro, totalizando uma quantia), etc.

No 3º ano os alunos necessitam desenvolver raciocínios de subtração, como: 
comparar, tirar, restar, faltar, pois a subtração é uma operação utilizada no cotidiano 
das pessoas, e não apenas para resolver situações-problema na escola. Ela está 
presente quando calculamos o troco na realização de compras; quando materiais ou 
alimentos faltam para a quantidade de pessoas presentes; entre outros. Enfim, no 3º 
ano os alunos devem avançar no conhecimento de valores numéricos, bem como na 
associação entre eles. Isso será feito na apresentação da centena e na resolução de 
situações-problema que envolvam adição e subtração de números até ordem unidade 
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de milhar (4ª ordem). 
No 3º ano, os professores (as) poderão utilizar diversos recursos didáticos para 

abordar os conteúdos de uma maneira prática na unidade temática dos Números e 
com isso, facilitar a aprendizagem dos alunos, como: Material Dourado; dinâmicas, 
atividades orais e escritas, ábacos, reta numérica, desafios e materiais concretos.

Para o 3º ano, a BNCC apresenta nove habilidades (aprendizagens essenciais) em 
relação a Unidade temática dos Números que os alunos deverão adquirir, apresentadas 
quadro a seguir:

Com base no quadro apresentado acima, explicitamos a seguir, sequências 
didáticas das nove habilidades da Unidade temática Números para o 3º ano do Ensino 
Fundamental.
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Leia atentamente a notícia abaixo e complete: 

Últimas notícias sobre o Coronavírus no Brasil e no mundo
Brasil confirma mais 39 mortes por Coronavírus e número de óbitos chega a 

240. Há 6.836 pessoas infectadas, segundo o Ministério da Saúde. São Paulo tem 
óbitos à espera de confirmação da Covid-19. ONU alerta para maior crise 
desde a Segunda Guerra. As informações contidas na notícia acima trazem 
informações sobre uma pandemia causada pelo Coronavírus. 

Fonte: texto adaptado pela autora

Escreva por extenso os números que estão indicando:
Mortes: ________________________________________________
_______________________________________________________

Óbitos: ________________________________________________
_______________________________________________________

Pessoas infectadas: _______________________________________
_______________________________________________________

2.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF03MA01

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a 
ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros 
numéricos e em língua materna.
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A professora entregou quatro cartões com algarismos para os alunos de sua 
turma. Veja quais foram os algarismos dos cartões: 

Represente 3 números diferentes que podem ser escritos com esses 4 algarismos:

Durante uma campanha de vacinação contra a gripe, um hospital fez o controle 
dos números de pessoas que foram vacinadas. A tabela a seguir mostra o controle 
feito de 2016 a 2019. 

Em qual desses anos houve o MAIOR e o MENOR número de pessoas vacinadas?

A) (    ) 2016 e 2019              B) (    ) 2017 e 2018
C) (    ) 2018 e 2016              D) (    ) 2019  e 2017  

Carla nasceu em 1990 e seu filho Guilherme nasceu em 2009. De acordo com 
essa afirmação responda: 

a) Quantos anos Carla é mais velha que Guilherme?
_______________________________________________________

b) Qual será a idade de Carla em 2026? 
_______________________________________________________

c) Escreva por extenso o ano de nascimento de Carla:
_______________________________________________________
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O quadro numérico abaixo está todo bagunçado e faltando números.
Organize e complete o quadro com os números que estão faltando e depois 

responda:

a) Quantos números são pares? ___________
b) Quantos números são ímpares? _________

Relacione os números representados nos ábacos aos que estão escritos abaixo:
 

Os amigos da sala de Bruna compraram algumas rifas para ajudar a escola.
Observe o número da rifa que cada um comprou:

De acordo com as rifas de cada um, responda:

a) Quem comprou a rifa que tem o número MAIOR?
_______________________________________________________
b) Escreva esse número por extenso: 
_______________________________________________________
c) Escreva os números das rifas na ordem crescente.
_______________________________________________________
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A diretora de uma escola de Lucas do Rio Verde arrecadou 1.210 reais em dinheiro 
vendendo algodão doce e pipoca na festa junina do município.

No número 1210, o valor posicional do algarismo 2 é:

A) (    )     20         B) (    ) 2      C) (    ) 2000     D) (    ) 200

Segundo as informações do ministério da saúde, no Brasil há 6.836 pessoas 
infectadas pelo COVID-19. 

Observe o número em destaque no texto e complete os espaços 
que estão abaixo dos monstrinhos “Coronavírus” com a decomposição do 
número e depois escreva como se lê o número composto. 

 
Lemos: _________________________________________________
_______________________________________________________

2.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF03MA02

(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração 
decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural 
de até quatro ordens.
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Observe o ônibus que Leyla utiliza para chegar à escola:

a) Escreva como se lê o número escrito no ônibus ao lado: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) Que algarismo desse número está ocupando a casa das unidades?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

c) Como ficaria a escrita desse número se trocássemos o algarismo da CENTENA 
pelo algarismo da UNIDADE?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

As turmas de 3º ano de uma escola, resolveram fazer um campeonato de 
matemática. 

Observe como cada representante das turmas fizeram a decomposição do 
número 6.432. 

PINTE na tabela abaixo o nome do aluno (a) que acertou a resposta:
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Decomponha os números no quadro a seguir:

Observe a imagem e responda:

a) Represente nas formas abaixo o valor das CÉDULAS ao lado: 

COMPOSTA: ___________________________________________________
_____________________________________________________________

DECOMPOSTA: _________ + _________+ _________+ _________

b) Em um montante de R$ 500 reais, quais notas poderemos ter:

A) (  )  05 notas de R$ 50 reais ou 05 de R$ 100 reais 
B) (  ) 10 notas de R$ 50 reais ou 10 de R$ 100 reais 
C) (  ) 10 notas de R$ 50 reais ou  05 notas de R$ 100 reais 
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Observe o Material Dourado, abaixo.
 

Utilizando o Material Dourado, componha 5 diferentes números, organizado-os 
no quadro de valores e escrevendo como se lê, assim como no exemplo abaixo. 
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Observe as figuras abaixo:

Sabendo que cada carrinho de supermercado tem 4 rodas. Quantas rodas terão 
os quatro carrinhos juntos?

A) (    ) 8 rodas          B) (    ) 10 rodas          C) (    ) 16 rodas          D) (    ) 12 rodas 

Maria brincando de feira com seus colegas, organizou as frutas em prateleiras. 
Em cada prateleira colocou 5 frutas. Existem DUAS maneiras diferentes de encontrar o 
total de frutas. Calcule e explique como você encontrou o total dessas frutas.

CÁLCULO:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS Habilidade - 
EF03MA03

 (EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação 
para o cálculo mental ou escrito.
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Em cada saco ao lado há 15 moedas.

________ + ________ + ________ = ________

Qual é o total de moedas que há nos três sacos? Marque a resposta correta:

A) (    ) 18 moedas                           B) (    ) 36 moedas
C) (    ) 54 moedas                           D) (    ) 45 moedas

Observe abaixo a quantidades de moedas que Maria Clara juntou.

Quanto ela tem no total?

A) (   ) R$ 0,60
B) (   ) R$ 1,80
C) (   ) R$ 0,90
D) (    ) R$ 1,00

Calcule mentalmente quantas rodas tem nos carros: 

A) (    ) 32
B) (    ) 28
C) (    ) 29
D)(    ) 21 
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Laura coleciona tampinhas. Sua coleção hoje possui 5 vezes a quantidade abaixo:

a) Quantas tampinhas Laura tem? __________________________

Pedro também é um colecionador. Ele coleciona carrinhos.  No seu armário ele 
tem 4 vezes a quantidade de carrinhos abaixo. 

b) Quantos carrinhos faltam para Pedro alcançar a mesma quantidade de peças 
da coleção de Laura?____________________________________________________

Observe o exemplo da tabela abaixo e depois calcule mentalmente cada número 
com as somas.
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Descobrindo números na reta numérica. Cada criança está escondendo um 
número na reta abaixo.

Descubra que números são esses e anote no retângulo ao lado. 

Cleber é ciclista e participa de vários campeonatos. Observe a reta abaixo com 
atenção.

A reta numérica acima ilustra o percurso feito em um de seus treinos. 
A distância já percorrida por Cleber (grifada de azul) é de?

A) (    ) 7 km           B) (    ) 3,5 km          C) (    ) 3 km           D) (    ) 4,5 km

2.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF03MA04

(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos 
da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e 
também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-
os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda.
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Patricia nasceu no ano 1995 e tem 25 anos de idade. Fernanda nasceu no ano 
2015 e tem 5 anos.

Bárbara tem 5 anos a mais que Patricia e 25 a mais que Fernanda.

a) Marque na reta abaixo o ano que Bárbara nasceu. 

Desenhe uma reta e coloque o número maior no início da reta. Neste caso, o 27. 
depois dê um “pulinho” para cada unidade adicionada e anote o resultado que você 
encontrou, como no exemplo.

Observe a reta numérica abaixo.

Os números que correspondem ao menino e à cesta de basquete 
são, nessa ordem:

A) (    ) 1310 e 1330
B) (    ) 1315 e 1320
C) (    ) 1320 e 1330
D) (    ) 1300 e 1400
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No Hospital Sírio Libanês havia 6400 pacientes internados com suspeitas de 
COVID - 19. Observe a tabela e veja que 4800 pacientes ganharam alta em três dias, 
como mostra a tabela.

a) Quantos pacientes ainda ficaram no hospital?
________________________________________________________________
b) Represente na reta o número de pacientes que receberam alta no DOMINGO.

A Copa do Mundo é o evento esportivo mais assistido em todo o mundo. Ela 
acontece a cada 4 anos.

a) Em 2002, foi sediada pela Coreia Sul e Japão. Complete o quadro com os anos 
em que os países sediaram a Copa.

 a) Qual país foi antecessor da África do Sul em sediar a Copa do 
Mundo?

_______________________________________________________
b) Qual país sucede ao Brasil em sediar a Copa do Mundo?
_______________________________________________________
c) A próxima Copa do Mundo será no Oriente Médio: Catar. Em que 

ano será?
_______________________________________________________
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Seu Francisco cultivava hortaliças na chácara. Ele tem em 12 canteiros com 20 
pés de alface em cada um. Infelizmente houve um temporal e ele perdeu 6 canteiros 
de alface. 

 
De acordo com as informações, responda: 

a) Antes do temporal, quantos pés de alface tinha na chácara do seu Francisco? 
________________________________________________________________

b) Quantos pés de alface foram perdidos no temporal?
__________________________________________________________

c) Quantos pés de alface sobraram para o senhor Francisco vender?
__________________________________________________________

d) Sabendo que ele vende um pé de alface a R$ 2,00. Quanto ele vai 
receber pelos pés de alface que sobraram? 

__________________________________________________________

2.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF03MA05

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e 
escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e 
subtração com números naturais.
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Os alunos do 3º ano da Escola Eça de Queiros resolveram fazer uma campanha 
de arrecadação de brinquedos para doar para as crianças de um orfanato. Começaram 
a campanha no mês de março. 

Veja na tabela abaixo a quantidade de brinquedos que eles conseguiram 
arrecadar até o mês de setembro e depois responda as questões.

a) Qual a diferença de brinquedos arrecadados entre os meses de ABRIL e 
JUNHO?

________________________________________________________________
b) Calcule a diferença entre o mês que MAIS arrecadou com o mês que MENOS 

arrecadou?
________________________________________________________________
c) Quantos brinquedos faltam para o mês de MAIO ter a mesma quantidade de 

brinquedos do mês de AGOSTO? 
________________________________________________________________
d) Calcule mentalmente o valor aproximado dos dois meses que MENOS 

arrecadou brinquedos.
________________________________________________________________

Para a preparação do lanche de uma escola são utilizadas as seguintes quantidades 
de ingredientes. 

Some e anote na tabela os quilogramas gastos em cada dia da semana e 
depois responda:
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a) Quantos kg de alimentos foram utilizados: 

Segunda – feira: ___________________________________________________

Sexta - feira: ______________________________________________________

b) Quantos kg foram preparados durante a semana? 
________________________________________________________________

c) Qual a diferença em kg de alimentos preparados na segunda-feira  e sexta-
feira?

________________________________________________________________

Numa festa aniversário, o palhaço distribuiu 282 sorvetes e ainda ficou com 18. 

a) Quantos sorvetes ele tinha?
 CÁLCULO: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

A mãe de Magali resolveu fazer uma torta de maçãs. Pediu para que Magali fosse 
a feira comprar: 30 maçãs verdes, 25 de maçãs fuji e 28 maçãs gala. No caminho de 
volta Magali encontrou seis colegas de escola que lhe pediram maçãs e ela ficou com 
vergonha de negar. 

A Magali e seus colegas comeram: 12 maçãs verde, 5 maçãs fuji e 8 maçãs 
gala. 

Agora responda:
a) Quantas maçãs Magali comprou ao todo? 
CÁLCULO:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Com quantas maçãs Magali chegou em casa?
CÁLCULO:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Veja como Plinio fez essa subtração.
 

a) Agora faça você esse mesmo cálculo usando algarismos.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

A mãe de Luiza comprou uma camiseta e uma bermuda por R$ 80,00. 

a) Se a camiseta custou R$ 38,00, qual o preço da bermuda? 
CÁLCULO:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Ronaldo quer comprar um celular que custa 340 reais. Ronaldo possui 80 reais.
a) Quantos reais ele ainda precisa para comprar o celular?

CÁLCULO: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Caio ganhou uma nota de R$ 50,00 do seu pai para comprar brinquedos. 
Observe os valores dos brinquedos e depois responda:

 

a) Se Caio comprar um AVIÃO quanto ele terá de troco?
_______________________________________________________

b) Se Caio comprar uma PIPA e uma BOLA, quanto terá de troco?
_______________________________________________________

c) Se Caio comprar um TANQUE DE GUERRA e uma BOLA quanto ele 
terá de troco?

_______________________________________________________

2.6 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF03MA06

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração 
com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar 
e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo 
exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.



39

Para o dia das mães, as professoras do 3º e 4º ano tiveram que confeccionar 105 
buques de flores. Elas fizeram em dois dias. No primeiro dia elas fizeram 62 buquês.

a) Quantos buques elas fizeram no segundo dia?
     CÁLCULO:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Uma fábrica de álcool em gel produziu 875 frascos do produto na segunda-feira 
e 598 na frascos na quinta-feira. 

a) Qual a diferença de frascos produzidos na segunda-feira e quinta-feira? 
     CÁLCULO:
________________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

A professora de educação física organizou as turmas dos 3º anos 
para a gincana da Escola. Foram formadas 6 fileiras de meninos, com 17 
meninos em cada uma e 6 fileiras de meninas, com 15 meninas em cada 
uma.

Responda:

a) Qual o total de meninos? ________________________________

b) Qual o total de meninas? ________________________________

c) Nessa gincana tinham mais meninos ou meninas? _____________

d) Qual a diferença em números de meninos e meninas?
_______________________________________________________
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Observe as imagens abaixo e responda as situações problemas:

 
André comprou os cinco pacotes de caneta acima para dividir com seus amigos 

de classe Paulo e Ana. 
a) Quantas canetas André comprou? ___________________________________

André ficou com as canetas azuis, deu as vermelhas para Paulo e as pretas para 
Ana. 

a) Com quantas canetas André ficou? __________________________________
b) Com quantas canetas Ana ficou? ____________________________________

Se Ana juntar suas canetas com as canetas de Paulo, eles ficarão com a mesma 
quantidade de canetas que André? ________________________________________

O Futebol Clube da Vila promoveu entre seus associados a eleição da mascote 
do time. Não houve votos nulos e nem votos brancos. Observe no quadro o número 
de votos dos dois candidatos à mascote e calcule o que pede: 

a) Quantas pessoas votaram?
_______________________________________________________

b) Quantos votos FALTAM acrescentar em SUPER RED para igualar ao 
SUPER LANTERNA?

_______________________________________________________
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Em um jogo de boliche, Manoel derrubou 5 pinos: 3 vermelhos e 2 brancos. João 
conseguiu derrubar 7 pinos:  2 vermelhos e 5 brancos. Os pinos vermelhos equivalem 
a 20 pontos e os brancos a 10 pontos cada. 

a) Quem conseguiu o maior número de pontos? 
Cálculo Manoel:   Cálculo João:
________________________________________________________________                                 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Neste parque há 5 fileiras de árvores. Em cada fileira há 6 árvores. Quantas 
árvores existem no total? 

       
CÁLCULO:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Existem _____________ árvores no total.

2.7 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF03MA07

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 
4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas iguais e elementos 
apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias 
de cálculo e registros.
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Joana e Márcia são amigas de Carlos. Ontem a professora passou um desafio e 
pediu que resolvessem o seguinte problema:

a) No jardim de dona Elza existem 8 vasos com 3 flores em cada vaso. Quantas 
flores têm ao todo nos vasos de dona Elza? 

A) (    ) 11 flores
B) (    ) 24 flores
C) (    ) 18 flores
D) (    ) 16 flores

Seu Bernardo foi no pomar e colheu essa quantidade de laranjas em um dia.  Se 
ele colher todos os dias essa mesma quantidade de laranjas. Quanto ele colherá em 
5 dias? 

CÁLCULO:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Um prédio tem 7 andares e a cada andar existem 12 janelas. Quantas 
janelas existem no prédio todo? 

 

A) (    ) 84 janelas                   B) (    ) 39 janelas
C) (    ) 64 janelas                   D) (    ) 99 janelas
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Em uma festa de aniversário, todas as crianças ganharam o mesmo número de 
balões, veja abaixo 4 destas crianças. Nessa festa haviam exatamente 36 crianças. 

a) Quantos balões foram distribuídos?
    CÁLCULO:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pedro e Marcelo foram ao boliche. Pedro derrubou 5 garrafas amarelas e 2 
vermelhas; Marcelo derrubou 4 verdes e 10 amarelas. Qual a quantidade de pontos 
cada jogador fez sabendo-se que as garrafas amarelas valem 5 pontos, as vermelhas 4 
pontos e as verdes 6 pontos?

Cálculo Pedro:    Cálculo Marcelo:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Uma empresa comprou 6 caixas com 60 máscaras para ser usada durante o 
período de pandemia do Covid-19. Essas máscaras foram distribuídas igualmente 
entre quatro lojas. Quantas máscara receberá cada loja?

   CÁLCULO:
   ____________________________________________________
   ____________________________________________________
   ____________________________________________________

Agora é sua vez.
Elabore uma situação problema usando a imagem ao lado:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Marli mora em um sítio e, recentemente comprou algumas mudas de árvores 
frutíferas que devem ser distribuídas igualmente em canteiros do mesmo tamanho.

                                                 
a) Quantas mudas Marli deve plantar se quiser distribuí-las em 4 

canteiros?
_______________________________________________________

b) E se fossem distribuídas em 5 canteiros? Será que a Marli 
conseguiria dividi-las igualmente em todos os canteiros?

_______________________________________________________

2.8 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF03MA08

 (EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número 
natural por outro (até 10), com resto zero e com resto diferente de zero, 
com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio de 
estratégias registros pessoais.
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As salas de aula da Escola Menino Deus estão sendo pintadas, tornando o 
ambiente mais harmonioso. São 48 salas e a cada dia, três salas são pintadas. 

ATENÇÃO!

Se 18 salas já foram pintadas. Quantos dias são necessários para que os pintores 
terminem o trabalho? 

CÁLCULO: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

A mãe de Ana quer organizar os livros ao lado em 3 prateleiras. Ajude ela 
organizando de modo que, em cada prateleira fique com o mesmo número de livros. 

CÁLCULO:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Quantos livros ficaram em cada prateleira? ____________
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O professor Fernando lançou um desafio aos alunos: Tiago, Paulo, Larissa e 
Josiane. Distribuiu entre os alunos 45 peças de material dourado que representam 
a unidade. Depois ele solicitou que dividissem em grupos de 08 peças, marcando o 
tempo de 5 minutos para realizar a atividade. 

- Paulo foi o 1º a terminar. 
- Larissa em 2º lugar. 
- Josiane, em 3º lugar.
Mas Tiago ainda não terminou. Vamos ajudá-lo!

a) Quantos grupos Tiago vai conseguir organizar? ________________________ 

b) Sobraram peças? Quantas? ________________________________________

A frutaria Delicia recebeu essas frutas e precisa distribuí-las em cinco caixas 
igualmente.

 

Quantas frutas serão colocadas em cada caixa? __________________________

Sobraram frutas para encaixotar? Quantas? _____________________________

Rita ganhou essa caixa de bombons ao lado da sua mãe. Ela ficou com 15 
bombons e dividiu o restante com as suas primas, Aninha e Julia. 

a) Quantos bombons Rita ganhou de sua mãe?
_______________________________________________________

b) Com quantos bombons cada uma de suas primas ficou?
_______________________________________________________
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José fez 48 pipas. Janaina fez um quarto ( 1⁄4 ) desta quantidade, quantas pipas 
Janaina fez?

CÁLCULO:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Vanessa providenciou um estoque de sabonetes para sua loja. Ela comprou 5 
caixas contendo 8 sabonetes em cada uma. Ela abriu as caixas e distribuiu o total de 
sabonetes em 4 banheiros existentes na loja.

CÁLCULO:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 Quantos sabonetes ficaram em cada banheiro?  ____________________

2.9 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF03MA09

 (EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um 
número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, 
quinta e décima partes.



48

Mariana ganhou a sua primeira mesada e decidiu que não vai gastar tudo. Ela vai 
guardar a METADE do valor na sua poupança.

 
Divida as cédulas acima e descubra quanto ela vai guardar. 
_______________________________________________________________

Na festa de aniversário de Mario teve três tipos de refrigerantes para servir aos 
convidados. No total eram 9 refrigerantes. Um terço desses refrigerantes eram de 
Coca-Cola e o restante de outros tipos.  

 Quantas Coca-Cola tinham no aniversário? ____________________________

Um supermercado decidiu doar 50 cestas básicas para 10 instituições diferentes. 

 Faça um desenho para representar esta distribuição em quantidades 
iguais. 

DESENHO:

 Cada instituição vai receber _____________ cestas básicas. 
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Preencha o quadro com os valores correspondentes:

     

Observe a coleção de Marcos. 
 

Isso mesmo! Marcos coleciona barquinhos de brinquedo.

Complete com o que está faltando:

a) Marcos possui __________ barquinhos na coleção.

b) A METADE da sua coleção é de __________ barquinhos.

c) Dividindo os barquinhos por 5 ele terá ______ barquinhos, que corresponde a 
quinta parte dos 20 barquinhos.  
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CAPÍTULO 3 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DA UNIDADE TEMÁTICA – 
ÁLGEBRA – 3º ANO

Profa. Ely Regina Silva Arruda
ely.aarruda@gmail.com

Profa. Itamara Maria Gadini
Itamara2rinaldi@gmail.com

Profa. Mariclei Soares
mariprominas@hotmail.com

No 3º ano, o foco da álgebra está no desenvolvimento do pensamento algébrico 
que permeia toda a Matemática. Ela é essencial na vida cotidiana, pois agrupar, 
classificar e ordenar favorece o trabalho com padrões, em especial se os alunos 
explicitam suas percepções oralmente, por escrito ou por desenho.

No 3º ano, os alunos devem identificar os padrões compostos em uma sequência 
e conseguir dar continuidade obedecendo um padrão correto. Os padrões constituem 
uma forma pela qual os alunos mais novos conseguem reconhecer a ordem e organizar 
seu mundo, revelando-se muito importantes para explorar o pensamento algébrico. A 
identificação de regularidades ou padrões é fundamental para o desenvolvimento do 
pensamento algébrico dos alunos do 3º ano, pois por meio das experiências escolares 
com busca de padrões, eles deverão ser capazes de identificar o termo seguinte em 
uma sequência e expressar a regularidade observada em um padrão.

Para o 3º ano, a BNCC apresenta duas habilidades (aprendizagens essenciais) 
relacionadas a Unidade temática Àlgebra que os alunos deverão adquirir, apresentadas 
no quadro, a seguir:

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Identificação e descrição de 
regularidades em sequências 
numéricas recursivas

(EF03MA10) Identificar regularidades em 
sequências ordenadas de números naturais, 
resultantes da realização de adições ou 
subtrações sucessivas, por um mesmo número, 
descrever uma regra de formação da sequência 
e determinar elementos faltantes ou seguintes.

Relação de igualdade

(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade 
para escrever diferentes sentenças de adições 
ou de subtrações de dois números naturais que 
resultem na mesma soma ou diferença.

Com base no quadro apresentado acima, explicitamos a seguir sequências 
didáticas relacionadas as  duas habilidades da Unidade temática de Álgebra para o 3º 
ano do Ensino Fundamental.
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Vejam estas camisas de futebol! Elas são de Ronaldo.
Marque um X nos números que faltam na sequência:

A) (    ) 4 -6 -18       B) (    ) 12 – 15 – 19      C) (    ) 13 – 16 -17      D) (    ) 11 – 13 - 16

Na Escola Municipal Olavo Bilac as salas de aula são identificadas por números. 
Porém alguns deles se apagaram com o tempo. Observe:

Felipe se prontificou para colocar os números que estão faltando. 
Explique como você descobriu a organização dos números: 
__________________________________________________________

Analise a reta numérica abaixo e faça o que pede: 

 
a) Preencha os espaços F e G. 

b) Que número está posicionado no ponto de interrogação? 
__________________________________________________________ 

c) Entre qual das letras da reta numérica está posicionado o número 3 25
0?____________________________________________________________

d)Quantos números naturais estão posicionados entre as letras B e C?
__________________________________________________________

3.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF03MA10

(EF03MA10) - Identificar regularidades em sequências ordenadas de 
números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações 
sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de formação 
da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes.
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Felipe mora em uma rua onde as casas estão enumeradas de acordo com a reta 
numérica abaixo:

 
a) Qual é o número da casa de Felipe? 
________________________________________________________________

b) Quantos números há entre os números 55 e 64?
________________________________________________________________

c) Escreva como lemos o número da casa de Felipe:
________________________________________________________________

d) Enzo mora na 3ª casa DEPOIS de Felipe. Qual é o número da casa de Enzo?
________________________________________________________________

Yan quer planejar suas férias. Para isso ele imprimiu o calendário do mês de 
agosto. Porém a impressora estava com problema, faltando algumas datas. Complete 
os dias que estão faltando do mês de agosto.  

Carla, Pedro e Simão estão lendo um livro de romance com 120 páginas. 
Todos estão bem empolgados. 

Veja na tabela o progresso da leitura de cada um deles e anote as páginas 
que estão faltando.

Anote quantas páginas cada um deles leu por dia, a partir do 2º dia:

a) Carla leu ________ páginas.

b) Pedro leu _______ páginas.

c) Simão leu _______ páginas.
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Descubra a lógica dessas sequências e anote os números que faltam. Depois que 
você descobrir a lógica, invente a sua sequência. 
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Clara tem 750 figuras do personagem Naruto. Para ter essa quantidade ela 
ganhou algumas da sua madrinha e depois comprou o restante. Calcule e descubra 
quantas figurinhas ela comprou. 

 

A Escola Vinícius de Moraes e a Escola Olavo Bilac, receberam a mesma quantidade 
de litros de álcool em gel para o combate ao COVID – 19. Porém os produtos tinham 
marcas de fabricantes diferentes.

Observe a quantidade de cada escola, e descubra quantos litros de álcool em gel 
Tropical Aromas, a escola Vinícius de Moraes recebeu.

 

3.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF03MA11

(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes 
sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais que 
resultem na mesma soma ou diferença.
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Enquanto auxiliava seu pai na produção de blocos de concreto, Carlos ficou 
curioso para descobrir o peso de alguns blocos de concreto. Então seu pai lançou lhe 
um desafio.

Organizou dois blocos menores e um maior, que juntos pesavam 24 kg. E pediu-
lhe que descobrisse o peso de cada um. Dica: os dois menores possuem o mesmo 
peso e o maior tinha o peso dos dois menores juntos. 

 

a) Como você resolveria esta situação? Escreva abaixo sua resolução.

_______________________________________________________________

Um caminhão saiu do depósito com 820 caixas de brinquedos para entregar em 
quatro lojas. 

Complete a tabela de acordo com o saldo de caixas depois das entregas.

 

Gabriel e Maria tinham a mesma quantidade de frutas, porém eram 
frutas diferentes. 

Observe a quantidade que cada um deles tinha e descubra quantas 
ameixas o Gabriel possuia?

Escrevam a sentença para expressar a situação:
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 Escreva em números o valor que está faltando nessa soma:

Gabriel tinha no banco até o mês de agosto o valor R$ 350,00. Em setembro 
Gabriel não olhou nada do banco, mas fez algumas aplicações. Em outubro ao olhar 
seu saldo, descobriu que o valor aumentou para R$ 795,00. 

a) Crie uma expressão que explique essa situação problema e depois encontre o 
valor do rendimento de Gabriel no mês em que ele não olhou no banco.

___________+____________ = __________
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CAPÍTULO 4 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – 
GEOMETRIA – 3º ANO

Profa. Edina Donato da Silva
edinadonato@gmail.com

Profa. Gisleyne Modenez Duarte
gisleynemd@hotmail.com

Profa. Marilete Zampieron
mariletezam@gmail.com

Profa. Rosicleide Nogueira de Souza
rosicleidengs@hotmail.com

No 3º ano, os alunos devem buscar a exploração espacial por meio do 
direcionamento e localização: direita, esquerda, em cima, embaixo, na frente, atrás 
etc. As figuras e formas geométricas estão presentes na vida da criança desde muito 
cedo. Tal fato fomenta a construção da percepção e experiências com os objetos, 
representações e localizações.

No 3º ano as crianças devem associar as formas geométricas espaciais aos 
objetos à sua volta, pois tudo tem forma, além de conhecer os nomes oficiais de cada 
forma. Para isso, utilizaremos figuras geométricas planas físicas, desenhos e material 
concreto para a construção de figuras. 

Para o 3º ano, a BNCC apresenta cinco habilidades (aprendizagens essenciais) em 
relação a Unidade temática Geometria que os alunos deverão adquirir, apresentadas 
no quadro, a seguir:

Com base no quadro acima, explicitamos a seguir as sequências didáticas 
das cinco habilidades da Unidade temática de Geometria para o 3º ano do Ensino 
Fundamental.
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Ana Paula mora na cidade de São Paulo. Seu pai comprou um novo apartamento 
no prédio Laranja Center, o mais alto daquele bairro. Para não se perder, Ana Paula 
utiliza alguns métodos para facilitar o acesso ao seu apartamento.

                              

                                                                 
a) Quantos prédios têm a direita DE SEU apartamento?____________________
b) Quantos prédios tem a esquerda DE SEU apartamento?__________________
c) Ao lado DE SEU apartamento existe dois prédios na cor?__________________
d) Da janela DE SEU apartamento ela observa no centro da praça uma________

Um grupo de amigos resolveram fazer um campeonato de Batalha Naval na 
escola. Para isso eles tinham que pontuar o tabuleiro com navios, assim como nas 
coordenadas abaixo. Exemplo: B6 e C6. 

Agora é com você! Siga as coordenadas abaixo e veja como os navios 
ficam distribuídos no tabuleiro. 

A) H1, I1 e J1                        B) F3                         C) L3 e M3 

4.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - 
EF03MA12

(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos 
ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de 
objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base 
em diferentes pontos de referência.
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Observe a figura ao lado e indique em que posição está a roda traseira do carro. 

A) (    ) D3
B) (    ) B3
C) (    ) C4
D) (    ) B2

Na sala do 3º ano foi feito um levantamento para ver onde cada criança poderia 
sentar, segundo à necessidade de cada um. Portanto a sala ficou assim:

Complete as frases com as palavras destacadas de acordo coma posição de cada 
criança.

Á DIREITA      Á FRENTE      Á ESQUERDA      ATRÁS      ENTRE

a) André está sentado _____________de Leonardo.

b) Liliane está sentada _____________de Cristhian.

c) Magaly está sentada _____________de Liliane.

d) Cintia está ________________Leonardo e Magaly.

e) Rafael está ________________de Leonardo.
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Jeferson está na cafeteria e precisa ir até ao shopping. Coloque-se no lugar do 
Jeferson e descreva o caminho até o shopping, fazendo um trajeto que passe pela 
pizzaria. Ao descrever o trajeto use os termos:  vire à direita, vire à esquerda, siga em 
frente. 

Descreva o trajeto:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Paulinho está treinando para ser jogador de futebol, ele chutará a bola na trave 
mais próxima dele. Observe e responda qual das duas traves está mais próxima de 
Paulinho? 

A) (    ) A trave da direita.

B) (    ) A trave da esquerda.
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Observe como a professora de Miguel distribui os alunos em sala de aula .Kerllon 
é o aluno mais próximo da porta e Ana Clara está sentada bem à em frente da mesa 
da professora. Kauan está sentado na quarta carteira da fila de Ana Clara. Localize as 
carteiras de Kerllon, Ana Clara e Kauan. 

Kerllon está sentado na:

A) (   ) fila 1, primeira carteira 
B) (   ) fila 1 , terceira carteira
C) (   ) fila 1, segunda carteira

Ana Clara está sentada:
A) (   ) 1 fila , terceira carteira
B) (   ) 1 fila , segunda carteira
C) (   ) 2 fila , primeira carteira

Kauan está sentado:
A) (   ) 3 fila  última carteira 
B) (   ) 4 fila, terceira carteira 
C) (   ) 1 fila, última carteira
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No dia-a-dia observamos diversas formas geométricas em objetos que estão a 
nossa volta. 

Veja alguns exemplos. 

A lata de atum está representada por qual forma geométrica?
A) (    ) esfera
B) (    ) cilindro
C) (    ) pirâmide
D) (    ) cubo

Vocês já ouviram falar no CUBO MÁGICO DADO? 

 Este cubo além de ser uma figura geométrica 
espacial, ele também é um jogo de lógica, assim como o 
CUBO MÁGICO que vocês conhecem.

Para fazer uma análise desse sólido, olhe para ele e 
complete a tabela abaixo com os elementos que pedem:

4.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - 
EF03MA13

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico 
e nomear essas figuras.
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Escreva pelo menos um nome de um objeto que se pareça com os sólidos 
geométricos abaixo:

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Vocês conhecem todos os objetos relacionados abaixo? Observe com muito 
cuidado antes de fazer a atividade.        

                 

           
Agora que você observou, marque abaixo apenas os sólidos que estão 

na imagem.       
           
A) (    ) esfera, cone, cubo, paralelepípedo, cilindro
B) (    ) cone, esfera, cubo, pirâmide, bloco retangular
C) (    ) bloco retangular, esfera, triangulo, cubo, quadrado
D) (    ) cubo, triângulo, quadrado, cilindro, pirâmide

Em nosso meio muitos objetos se parecem com os sólidos que estudamos 
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na matemática. O colchão que usamos todos os dias é um exemplo disso. 

   

Assinale abaixo o nome do sólido que esse colchão representa.

A) (    ) cubo
B) (    ) paralelepípedo
C) (    ) pirâmide
D) (    ) esfera

Observe as imagens, e escreva abaixo o nome da figura geométrica que ela 
representa. 

 

As lixeiras são comuns nas escolas, nos comércios e instituições. Elas possuem 
vários formatos que representam os sólidos. Assinale abaixo o sólido que mais se 
assemelha a estas lixeiras:
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A Torre de Pisa está situada na Itália atrás da catedral da cidade italiana de Pisa. 
Esta estrutura é a terceira mais antiga na praça dessa catedral. Olhe para ela e marque 
a planificação que se parece com à Torre de Pisa.

   

A caixa de presente abaixo é representada por um sólido geométrico 
que estudamos na matemática. Observe bem esse sólido e anote qual 
dessas planificações o representa.

4.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - 
EF03MA14

(EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas 
espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as 
com suas planificações.
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Ana abriu e recortou as partes de uma caixa de creme dental, desprezando suas 
abas.

 
De quantas partes é composta essa caixa?

A) (    ) 4                                B) (    ) 5
C) (    ) 3                                D) (    ) 8

Identifique as figuras espaciais representadas pelas planificações. Escreva o 
nome delas e a quantidade de faces, vértices e base que possuem.
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Marque a forma planificada que tem a forma semelhante às pirâmides do Egito: 

   
      
A forma da pirâmide apresentada acima trata-se de uma figura geométrica 

espacial denominada pirâmide. Olhe para essa pirâmide e descreva seus elementos:

a) Número de faces: ______________

b) Números de vértices: ___________

c) Número de arestas: ____________

Identifique as características dos sólidos e preencha a tabela:
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Já conhecemos várias figuras planas! Agora vamos relembrar algumas delas, 
colocando o nome e contando os seus lados na figura do robozinho. Para isso complete 
a tabela com o que se pede.

Julia foi ao aniversário de sua prima e ganhou como lembrancinha uma caixa de 
balas na forma de uma pirâmide. Chegando em casa Julia desmontou a caixa.

Qual planificação que Julia obteve da caixa?

 

A) (   )  figura 02 C) (    ) figura 03         

B) (    ) figura 04 D) (    ) figura 01

4.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF03MA15

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, 
retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados 
(quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices.
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Observe cada figura geométrica abaixo e a alternativa que corresponde a um de 
seus elementos corretamente: 

a) (    ) 4 lados.           a) (    ) 4 lados            a) (    ) 3 lados
b) (    ) 3 vértices.          b) (    ) 2 vértices           b) (    ) 4 vértices
c) (    ) 5 ângulos.          c) (    ) 3 ângulos            c) (    ) 5 ângulos

Na figura abaixo temos a imagem de um MOSAICO CARIMBRÁS. Observe com 
muita atenção esse mosaico e responda:  

Observe o desenho da Chapeuzinho Vermelho:

a) Qual o nome das formas geométricas que você vê no desenho?
__________________________________________________________

b) Quantas figuras geométricas tem no desenho?
__________________________________________________________

c) A figura do telhado representa que figura geométrica? Ela possui 
quantas faces, arestas e vértices?

__________________________________________________________
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Assinale com X cada atributo que o polígono apresenta:

 

A professora Gisleyne lançou um desafio para sua turma. O desafio consistia em 
desenhar numa malha quadriculada algumas figuras planas.  Vamos participar desse 
desafio? 

Desenhe na malha quadriculada abaixo: um triângulo, um quadrado, um 
retângulo, um paralelogramo e um trapézio. 
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Observe as figuras abaixo e diga qual delas conseguimos colocar uma sobre a 
outra, igualmente.

a) O que significa congruência?
________________________________________________________________

b) O que figuras congruentes precisam ter em comum?
_______________________________________________________

c) Quais das figuras ao lado são congruentes? 
_______________________________________________________

Observe o desenho na malha quadriculada e marque qual das figuras 
abaixo é congruente com as figuras que formam o barco. 

    

4.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF03MA16

(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e 
desenhos em malhas quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de 
tecnologias digitais.



72

Maria observou as figuras geométricas e decidiu colorir aquelas consideradas 
congruentes da mesma cor. Ajude Maria nessa tarefa.   

 

Identifique se há pares de retângulos congruentes, compare, registrando nos 
quadros em branco abaixo das figuras o perímetro de cada figura em centímetros, 
depois leia as questões com atenção e assinale a alternativa correta:

a) (     ) Os retângulos A e D são congruentes, mas não têm o mesmo 
perímetro. 

b) (   ) Os retângulos B e C não são congruentes e têm o mesmo 
perímetro. 

c) (    ) Nenhum dos retângulos apresentados é congruente a outro, 
mas A e B têm perímetro igual e C e D também.

d) (   ) Os retângulos C e D têm o mesmo perímetro, por isso são 
congruentes.
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Nas imagens abaixo existem várias figuras planas. Coloque abaixo de cada uma 
delas a quantidade de figuras congruentes. 

Rosane brincando com o quebra-cabeça Tangram conseguiu montar o desenho 
abaixo. Observe bem o desenho e marque a opção das letras que indicam as formas 
que possuem congruência entre si.

A) (    ) C e E; F e G
B) (    ) A e B; D e E
C) (    ) B e G; F e A
D) (    ) C e B; A e B

A professora Silvana lançou um desafio aos seus alunos do 3º ano. No desafio 
eles deveriam observar as imagens ao lado e verificar o que estas imagens tem em 
comum entre elas. Comece a sua análise verificando se elas são CONGRUENTES, a 
medida do PERÍMETRO e o tamanho da ÁREA.  Considere que cada quadradinho tem 
1 cm de lado.

Minha análise: _________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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CAPÍTULO 5 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – 
GRANDEZAS E MEDIDAS – 3º ANO

Profa. Debora Maria Gonçalves Santos de Oliveira
deborapereiraoliveira@outlook.com 

Profa. Enelsi Meister
enelsimeister@gmail.com

Profa. Juliana Zanatta Sauer
julianazanattasauer@gmail.com

Profa. Noeli Virgino Araujo
noelivirginioaraujo@gmail.com

Profa. Simone Fernandes de Sousa Alves
Simonef.alves@hotmail.com

Profa. Valdelides Rodrigues da Silva
valbenhur@gmail.com

Em relação as Grandezas e Medidas, as crianças do 3º ano lidam no dia a dia 
com diversas situações do cotidiano, pois elas comparam alturas “sou mais alto do 
que você”, massas “minha mochila é mais pesada do que a sua”, distância “sua casa 
é mais longe do que a minha da escola”. A partir desses conhecimentos, é possível 
aprofundar os conceitos de grandezas e medidas em diversas situações vivenciadas.

No 3º ano, os alunos já vivenciam a passagem do tempo, seja para acordar e 
realizar suas atividades de casa e aula, seja para comer, recrear ou brincar. Neste ano, 
os alunos deverão aprender a reconhecer e contar o tempo (relógio e calendário), pois 
o tempo rege as atividades e compromissos do nosso dia a dia. 

No 3º ano, os alunos devem aprender as grandezas de comprimento, massa 
e capacidade relacionando cada uma delas com sua respectiva unidade de medida. 
Para isso, os professores (as) devem utilizar diferentes materiais de medida de 
comprimento, de capacidade e de massa, comparando objetos com diferentes 
tamanhos, formas e “pesos”. Além disso devem ser introduzidos aos alunos o 
conhecimento sobre o sistema monetário brasileiro, pois a compra e a venda 
fazem parte da vivência humana e as crianças sempre veem seus pais fazendo 
diversas compras e pagamentos

As crianças de 8 anos se interessam pelas medições, sejam elas 
convencionais ou não, pois ao utilizarem réguas, fitas métricas, trena, palmos, 
passos, palitos ou caixinhas, eles aprendem que medir é comparar o que se 
escolheu como unidade com aquilo que se quer medir. E todas as experiências 
as levarão a identificar que: (i) Medir é eleger uma unidade e determinar 
quantas vezes esta cabe no objeto medido; (ii) O instrumento usado como 
medida deve ser adequado ao tamanho do que se quer medir. Por exemplo: 
não é adequado medir uma sala usando caixinhas de fósforo. 

Para o 3º ano, a BNCC apresenta oito habilidades (aprendizagens 
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essenciais) em relação a Unidade temática grandezas e medidas que os alunos deverão 
adquirir, apresentadas no quadro, a seguir:

Com base no quadro acima, explicitamos a seguir, as sequências didáticas das 
oito habilidades da Unidade temática Grandezas e Medidas para o 3º ano do Ensino 
Fundamental.
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Alguns instrumentos usamos para medir, pesar e ver as horas. Abaixo temos três 
instrumentos que servem para pesar, você conhece? Escreva abaixo o nome desse 
instrumento.

  
Onde encontramos este objeto? Ele serve para:
________________________________________________________________

Circule ao lado somente o que se pode usar com esse instrumento.
________________________________________________________________

Gabrielle faz aulas de balé no Centro de Artes Coppélia. Sua aula tem início às 
15:00 horas, e término às 17 horas e 30 minutos.

Quantas horas Gabrielle fica na aula de balé?

A) (    ) 2 horas    B) (    ) 3 horas 
C) (    ) 2 horas e 30 minutos  D) (    ) 1 hora e 30 minutos

5.1 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF03MA17

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da 
unidade de medida utilizada.
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No sitio, vovô João observou que o comprimento das árvores equivale a 10 pés 
dele, que equivale a 1 metro. E percebeu também que a distância entre uma árvore 
e outra é de 20 pés. Qual é a distância em metros entre a mangueira e a laranjeira? 

A) (    ) 1 metro           B) (    ) 6 metros
C) (    ) 2 metros         D) (    ) 8 metros

A figura a seguir mostra as massas corporais (pesos) de Marli, Carlos, Giovana e 
Guilherme. 

 

Qual deles tem a MENOR massa corporal (peso)? 
A) (    ) Guilherme.        B) (    ) Carlos          C) (    ) Giovana         D) (     ) Marli.

Julia e Maria foram ao sítio do seu Pedro para comprar: 1 litro de banha e 1 litro 
de leite. 

Marque um X no instrumento que seu Pedro utilizou para medir a banha 
e o leite. 

   (     )                                                   (    )                                                                
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O mapa abaixo mostra a distância da casa de Gabrielle até o Centro de Artes 
Coppélia. A casa dela está representada pelo ponto PRETO e a distância em ROXO.

Qual a distância em metros da casa até o Centro de Artes Coppélia?

A) (    ) 100 metros
B) (    ) 200 metros
C) (    ) 300 metros
D) (    ) 150 metros

Observe os diálogos nos quadrinhos abaixo:

Agora responda:
a) Para medir a quantidade de água que unidade de medida foi utilizada 

no 3º quadrinho?
__________________________________________________________

b) Qual a medida utilizada no 1º quadrinho?
__________________________________________________________

c) Em qual dos quadrinhos temos a representação da medida de massa/
peso?

__________________________________________________________
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Pedro quer encher a piscina do bebê bem rápido. Marque um X no objeto ele 
deve utilizar. 

Fernando participa da equipe da natação da escola onde estuda. Quanto menor 
o tempo utilizado nas provas, melhor foi o desempenho de Fernando. 

CIRCULE o instrumento que é utilizado para medir o tempo das provas de natação 
e escreva o nome dele.

 
Luana ficou doente e sua mãe a levou ao médico. Chegando lá o 

médico mediu sua temperatura e viu que ela estava com febre. Qual dos 
instrumentos abaixo o médico utilizou?

 CIRCULE o instrumento correto e escreva o nome dele.

5.2 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF03MA18

(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais 
apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade.
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Dona Amália foi até a loja comprar 3 metros de tecido para costurar um lindo 
vestido de casamento. 

Marque um X no instrumento de medida que a vendedora usou para medir o 
tecido. 

 
Observe com muita atenção esse mês do ano. 

Com base nesse mês do calendário, complete: 

A) Se ontem foi dia 12, hoje é dia _________e amanhã será dia____

B) O calendário observado é do mês de _________, que é o ________
mês do ano. 

C) Em que dia da semana foi o 1º dia do mês? 
_______________________________________________________

D) Há quantos domingos?
_______________________________________________________

E) Esse mês têm quantos dias?
_______________________________________________________

F)Quantos dias têm uma semana?
_______________________________________________________
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Enumere cada situação apresentada abaixo com os instrumentos correspondentes:

( 1 ) tempo de um banho                         ( 2 ) comprimento de uma pasta dental   
                  
( 3 ) altura de uma porta                          ( 4 ) peso de um cachorro                           

Leia o texto com atenção e escreva por extenso as medidas de cada lacuna.

Rotina de uma mamãe

Judite acordou as 6 ________, preparou o café da manhã com 1 ________ de 
leite e mais ou menos 250 ________ de pão. Depois do café preparou seus filhos 
para ir à escola que fica à 300 __________ da sua casa, aproveitando para passar 
no mercado. No mercado comprou 1,5 _______ de carne, 2 ________ 
de óleo e 500 _________ de café que deu 32 _________. Entre escola e 
mercado ela gastou uns 30 _________, voltou para casa e já foi cuidando 
do restante de seus afazeres que não são poucos. 

Essa é a rotina de uma mamãe!
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A professora pediu para que os alunos fizessem uma medida usando uma régua 
com os seguintes objetos:

De acordo com a imagem, qual é o tamanho da borracha?
A) (    ) 4 cm  B) (    ) 9 cm
C) (    ) 5 cm  D) (    ) 14 cm

Fabiana levou seus filhos ao médico para saber se eles estão se desenvolvendo e 
crescendo adequadamente. 

Observe a cena e responda:

a) Qual dos filhos de Fabiana é o mais alto? 
__________________________________________________________

b) Pra você qual a diferença de altura entre Paloma e Luan?
__________________________________________________________

c) Qual a diferença de altura entre os filhos mais ALTO e o mais BAIXO?
__________________________________________________________

d) Se Leonardo tem 1,50 m de altura, qual a altura aproximada da sua mã
e?__________________________________________________________

5.3 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF03MA19

(EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando 
unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais 
(metro, centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de medida.
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A professora Joana lançou um desafio na sala valendo uma caixa de bombom. 
No desafio cada aluno deveria estimar a medida de cada lado da imagem abaixo e 
depois medir. Ganharia o desafio quem chegasse mais próximo da medida real. Vamos 
participar do desafio? 

ESTIMATIVA:                                    MEDIDA REAL
LADO A: _____________  LADO A: ____________
LADO B: _____________  LADO B: ____________
LADO C: _____________  LADO C: ____________         
LADO D: _____________   LADO D: ____________
LADO E: _____________   LADO E: ____________ 

Agora que você já mediu responda:
a) Qual a diferença da medida do lado A para a medida do lado E?
________________________________________________________________

b) Qual a medida do MENOR lado?
________________________________________________________________

c) Entre os lados B e C existem diferenças? Qual?
________________________________________________________________

Observe as imagens abaixo e marque um X naquelas que medem mais de 1 
metro:
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O professor João Carlos fez a medição da altura de alguns alunos da sala de aula. 
O resultado foi colocado num quadro para que os alunos pudessem visualizar. 

Na tabela abaixo coloque em ordem o nome e as alturas desses alunos, do mais 
baixo ao mais alto. 

A professora pediu a Ana e Carla que marcassem uma medida usando uma régua.
De acordo com a imagem, Ana marcou?

A) (    ) 5 m
B) (    ) 5 cm
C) (    ) 3 cm
D) (    ) 4 m

Para saber a altura de uma escada sem utilizar um instrumento de medida, 
Ronaldo utiliza uma estratégia interessante. Ele sabe que a escada é formada 
por 7 degraus de 10 centímetros de largura e que o intervalo entre eles é de 
30 centímetros de largura. 

a) Como você acha que Ronaldo calculou a altura da escada?
_________________________________________

b) Encontre uma estratégia e calcule a altura dessa escada. 
CÁLCULO:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Pyetra resolveu fazer uma torta para comemorar os aniversariantes na escola. 
Entre os ingredientes utilizados para fazer a torta encontre aquele que é vendido em 
quilogramas e marque um X.

Mariana vendia leite na sua cidade e certa vez ela precisou utilizar algumas 
estratégias para medir em litros. Então quando ela tinha dúvida da medida de uma 
garrafa diferente, ela tomava como exemplo um recipiente menor para encontrar a 
medida do maior. 

Então observe as garrafas de leite e responda as perguntas:

Somando todas essas garrafas, quantos litros de leite temos no total? 

A) (    ) 8 litros e meio   C) (    ) 10 litros
B) (    ) 15 litros    D) (    ) 9 litros.

Olhando para as garrafas de leite da Mariana, descubra quantas 
garrafas de meio litro ela precisa para encher a garrafa de 5 litros?

________________________________________________________________

5.4 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF03MA20

(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades 
de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, 
quilograma, grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos 
e embalagens, entre outros.
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Você vai ao supermercado comprar 1 kg de café, porém só há pacotes de 500 g. 
Quantos pacotes você pre¬cisa levar para comprar 1 kg de café? 

A) (    ) 3 pacotes                 B) (    ) 5 pacotes
C) (    ) 4 pacotes                 D) (    ) 2 pacotes

A professora Maria depois de ter trabalhado a medida de massa resolveu avaliar 
seus alunos com o seguinte desafio: Estime quanto pesa cada objeto. Você pode 
utilizar os valores abaixo.

Julia comprou um aquário para sua filha. O aquário tem capacidade para 50 litros 
de água, porém Julia já colocou água até a metade do aquário e entregou três jarras 
para que sua filha termine de encher o aquário. 

Qual maneira ela pode fazer para terminar de encher o aquário com 
água? 

   
Marque um X na opção que indica a melhor maneira de Julia encher 

o aquário, usando as três medidas:
A) (    ) 4 jarras de 5 litros, 1 jarra de 3 litros e 2 jarra de 4 litros
B) (    ) 3 jarras de 5 litros, 2 jarras de 3 litros e 1 jarra de 4 litros
C) (    ) 2 jarras de 5 litros, 3 jarras de 3 litros e 2 jarra de 4 litros
D) (    ) 1 jarras de 5 litros, 4 jarras de 3 litros e 3 jarra de 4 litros



87

Observe a capacidade das embalagens de amaciante e depois responda às 
questões.

 
a) Quantos litros possui a embalagem com mais amaciante?
________________________________________________________________

b) Quantos litros possui a embalagem com menos amaciante?
________________________________________________________________

c) Quantas embalagens de 500ml precisamos para encher a embalagem de 2 
litros?

________________________________________________________________

Complete a unidade de medida mais adequada para indicar o “peso” aproximado 
de alguns animais. 
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A figura do cavalo foi construída com o quebra cabeça tangram. Observe bem 
cada uma das peças do quebra cabeça e responda: 

a) Quantas figuras A cabem na figura B? ___________

b) Quantas vezes a figura C cabe na figura A? ________

c) Quantas vezes a figura C cabem na figura B? ________

Observe bem as figuras planas e responda:

 

A) (    ) As figuras A, D e F são iguais;
B) (    ) As figuras B e F; C e E são iguais;
C) (    ) As figuras A e D; C e E são iguais;
D) (    ) Todas as figuras são diferentes.

5.5 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF03MA21

 (EF03MA21) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de 
faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos.



89

Suzana está pensando sobre quantos quadradinhos cabem em uma das faces do 
cubo mágico. Ela já descobriu e você, será que consegue? O seu desafio será maior 
que o dela. 

Descubra quantos quadradinhos cabem em DUAS faces desse Cubo Mágico.

A) (    ) A figura A, D e F são iguais;
B) (    ) As figuras B e F; C e E são iguais;
C) (    ) as figuras A e D; C e E são iguais;
D) (    ) Todas as figuras são diferentes.

Observe, pense e responda: 
Quantos triângulos são necessários para cobrir o RETÂNGULO.

 
A) (    ) 2 triângulos;                 B) (    ) 5 triângulos;
C) (    ) 4 triângulos;                 D) (    ) 3 triângulos.

Pyetra desenhou as flores abaixo usando as figuras geométricas. Quantos 
quadrados ela usou para desenhar as flores?

A) (    ) 21
B) (    ) 12
C) (    ) 23
D) (    ) 17
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Observe a área das figuras abaixo e depois responda:     
 

 
  

a) Qual dessas figuras possuem áreas iguais? ___________

b) Qual delas possui a área MAIOR? ___________

O senhor Marcos estava terminando um piso da sua casa. Ele resolveu fazer 
com ladrilhos nas cores vermelho e laranja. Na montagem ele percebeu que vai faltar 
algumas peças para completar a sua obra. 

Observe a imagem do piso e descubra quantos ladrilhos ele precisa comprar 
para ele completar esse piso?

 

A) (    ) faltam 8 peças;
B) (    ) faltam 16 peças;
C) (    ) faltam 10 peças;
D) (    ) faltam 14 peças.
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São 3 horas da tarde e depois que a aula começou já se passaram 30 minutos. 
Tirando esses 30 minutos ainda faltam 45 minutos para terminar a aula.   

CIRCULE a alternativa que apresenta os relógios com a hora do início e do término 
da aula:

 

Observe o convite abaixo e responda:

O aniversário de Kamila terá quanto tempo de duração?
A) (    ) 3hs e 30min
B) (    ) 4hs e 30 min
C) (    ) 2hs e 30 min
D) (    ) 1h e 30 min.

5.6 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF03MA22

(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando 
relógios (analógico e digital) para informar os horários de início e 
término de realização de uma atividade e sua duração.
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Gabrieli viajou para casa da sua mãe que mora no Paraná e ficou lá por 5 dias. 
Quantas horas Gabrieli ficou na casa da sua mãe?

A) (    ) 145 horas
B) (    ) 100 horas
C) (    ) 120 horas
D) (    ) 200 horas

Mariana vai para a escola todos os dias de bicicleta. Ela sai de casa as 6h25min, 
20 minutos depois ela chega na escola. Marque no relógio o horário de chegada.  

Um ônibus da viação Mato Grosso demora 4hs e 30min para cumprir a rota de 
Cuiabá à Lucas do Rio Verde. Nesse tempo não estão contadas as paradas que o ônibus 
faz. 

Ao sair o relógio da rodoviária marcava exatamente: 

Pense e responda:

a) Se o ônibus saiu nesse horário, qual é o horário previsto para 
chegar na cidade de destino?

_______________________________________________________

b) Considerando que o veículo fez duas paradas de 15min cada uma, 
que horas ele chegará ao seu destino?

_______________________________________________________
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A professora do 2°ano, aplicou a prova para a sua turma e estipulou o tempo 
de 2 horas, para que os alunos terminassem. O relógio está marcando o horário que 
terminou a prova. Então, que horas começou a prova?

A) (    ) As 12 horas.
B) (    ) As 14 horas.
C) (    ) As 13 horas.
D) (    ) As 11 horas.

Observe os relógios abaixo e pense. Se Roberto começou uma atividade no 
horário que está marcando o relógio ANALÓGICO e terminou no horário que está 
marcando o relógio DIGITAL. 

Quanto tempo Roberto gastou para fazer a atividade exatamente?

A) (    ) 1h12min
B) (    ) 2h11min
C) (    ) 1h21min
D) (    ) 2h21min
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Ana Paula foi até a cozinha da casa de sua avó para verificar as horas.
Observe o horário que o relógio da cozinha marcava e marque um X no horário 

correto.

A) (   )  10 horas.    B) (   ) 2 horas e 10 minutos.
C) (   ) 10 horas e 12 minutos.  D) (   ) 10 horas e 10 minutos.

Observe os relógios abaixo e escreva os horários que cada um está marcando.

5.7 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF03MA23

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e 
reconhecer a relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos.
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Observe os relógios que Luís marca o tempo que ele gasta do caminho da sua 
casa até a escola. O primeiro relógio marca a hora que ele saiu e o segundo marca a 
hora em que ele chegou à escola. 

Assinale a alternativa que indica o tempo que ele leva para ir à escola. 

A) (    ) 1 h e 15 min.
B) (    ) 1 h e 30 min. 
C) (    ) 2 h e 15 min. 
D) (    ) 2 h e 30 min.

Na aula de Educação Física, a professora Simone fez uma corrida em volta do 
ginásio com todos os alunos, porém os 3 (três) primeiros a terminar a corrida foram: 

Agora responda:
a) Qual o tempo feito pelas crianças em segundos?
_______________________________________________________
b) Marque como ficou a sequência no pódio colocando o nome de 

cada um no seu respectivo lugar.
_______________________________________________________



96

Os horários estão representados em dois modelos de relógios. 
Preste muita atenção, responda e complete o que está faltando: 

a) Que horas está marcando o relógio 1? ____________

b) O relógio 2 está marcando ______horas e ______ minutos.   

c) O valor 28 do relógio 2 corresponde a:
    (   ) Minutos
  (   ) Segundos
  (   ) Horas

Leia o convite do aniversário de Fernanda e responda. Se agora são exatamente 
12:30, quanto tempo falta para começar a festa?

A) (   )  4 horas
B) (   )  2 horas 
C) (   )  3 horas
D) (   ) 4 horas e 30 minutos.
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A leitura do relógio depende do turno, se é de manhã, de tarde ou a noite, certo? 
Antes do meio dia, por exemplo lemos: 1h, 2h, 3h até chegar as 11 horas da manhã. 
Depois do meio-dia lemos: 13h, 14h até chegar 24 horas. A partir da tarde podemos 
ler de duas formas 13h ou 1 hora da tarde. 

Lembrando disso, escreva como podemos ler as horas dos relógios abaixo:
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A senhora Luzia foi a feira comprar frutas e legumes. Ela comprou: 2 kg de batata, 
1 kg de cebola, 1 kg de abóbora, meio kg de tangerina, meio kg de goiaba, 2 kg de 
laranja e 3kg de limão. 

Observe os preços das frutas e legumes e calcule quanto ela gastou. 
A) (    ) R$ 20,50 B) (    ) R$ 27,50
C) (    ) R$ 18,00 D) (    ) R$ 19,20

Solange pediu para sua filha sacar no caixa eletrônico o valor de R$ 200,00 
(duzentos reais). 

Marque um X em UMA das possibilidades de notas que poderiam ser 
sacadas.

Lembrando que as cédulas possíveis são:  

A) (    ) 2 notas de 50 reais, 3 de 20 reais e 1 de 10 reais;
B) (    ) 1 nota de 100 reais e 4 notas de 50 reais; 
C) (    ) 3 notas de 50 reais, 2 notas de 20 e 1 nota de 10 reais;
D) (    ) 1 nota de 100 reais, 2 de 50 reais e 1 de 20 reais.

5.8 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF03MA24

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação 
e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em 
situações de compra, venda e troca.
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Gilberto, pai de Rogério está fazendo um orçamento para comprar um tablete. 
Descubra o valor desse aparelho completando as lacunas abaixo:

 
Escreva como se lê o valor do tablete:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

O calor do nosso estado exige que a gente se hidrate muito. Além de água potável 
a água de coco é uma ótima opção. 

Circule APENAS as notas que pagam o valor de 8 águas de coco. 
 

Some e marque abaixo quantos reais cada criança tem:

__________________      __________________     __________________  

Qual das crianças têm mais dinheiro?
__________________________________________________________

Quanto em dinheiro Ana Paula tem a mais que Anderson?
__________________________________________________________

Quanto as três crianças têm juntas?
__________________________________________________________
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Carlos prometeu uma bicicleta para seu afilhado. Ele comprou a bicicleta abaixo 
na promoção.

Para comprar a bicicleta Carlos entregou 6 notas de R$ 100,00, quanto a moça 
do caixa voltou de troco? 

A) (    ) R$ 54,00  B) (    ) $ 36,00       
C)  (    ) R$ 64,00  D) (    ) R$ 46,00

Até aqui você resolveu diversos problemas. Agora chegou a sua vez! Olhe para as 
figuras abaixo e crie um probleminha envolvendo essas imagens.

MEU PROBLEMA:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________
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CAPÍTULO 6 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – 
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE – 3º ANO

Profa. Carla Regina Schneider
carlasc1990@gmail.com

Profa. Elaine Maria dos Santos Silva
elainemariasilva96@gmail.com

Profa. Ivonete Escobar Barros Meurer
ivoneteescobar@gmail.com

Profa. Maria Vianei Correa Palmieri
mv74correa@gmail.com

Profa. Marli Borges Macedo Lopes
marliblopes@gmail.com

No 3º ano, os conceitos de estatística devem ser desenvolvidos por meio 
de atividades contextualizadas em que se faz necessário registrar ou comunicar 
informações coletadas, ou ainda, que se pretende conhecer as informações em gráficos 
e tabelas. Quando as informações registradas ou lidas são do campo de experiências 
dos alunos, estes se apresentam capazes de compreender e interagir com elas. 

A estatística pode ser aprendida pelas crianças desde o início da escolarização, 
o que lhes dará suporte para formular conclusões de situações vivenciadas, como:  
brincadeiras de que mais gostam; se há mais meninas ou meninos; alimentos prediletos 
(quais e quantos de cada); o que querem ser quando crescer etc. Assim, no 3º ano 
as crianças terão uma primeira oportunidade de avançar na análise de informações 
coletadas, de organizá-las também interpretá-las. 

Em relação a Probabilidade, no 3º ano, os cálculos de probabilidade não devem 
ser introduzidos, pois só serão estudados depois. O foco nessa etapa educacional está 
nas questões acerca de acontecimentos mais ou menos prováveis, provenientes de 
experiências com lançamentos de dados, de moedas e outras diversas situações do 
cotidiano, para que eles discutam suas hipóteses e analisem suas respostas. 
São leituras que constituem formas de ajudá-los a analisar possibilidades 
e previsões para diferenciar as possibilidades entre “certeza”, “talvez” e 
“impossível”.

No 3º ano, os conceitos de estatística devem ser desenvolvidos por 
meio de atividades contextualizadas em que se faz necessário registrar ou 
comunicar informações coletadas ou que se pretende conhecer em gráficos 
e tabelas, pois quando as informações registradas ou lidas são do campo de 
experiências dos alunos, estes se apresentam capazes de compreender e 
interagir com as mesmas.

Para o 3º ano, a BNCC apresenta quatro habilidades (aprendizagens 
essenciais) da Unidade temática Estatística e Probabilidade que os alunos 
deverão adquirir, apresentadas a seguir:
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Com base no quadro acima, explicitamos a seguir, as sequências didáticas das 
quatro habilidades da unidade temática de Estatística e Probabilidade para o 3º ano 
do Ensino Fundamental.
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Num sorteio as chances estão relacionadas à quantidade que temos de cada 
objeto. Quanto mais quantidade, mais chances o objeto ser sorteado. Olhe para a 
quantidade que tem de cada objeto abaixo e responda:

Num sorteio qualquer, qual das imagens abaixo tem mais chance de ser sorteada?

A) (    ) triângulo
B) (    ) pac - man
C) (    ) coração
D) (    ) carinha

Explique a sua escolha:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Há algum tempo Pedro vem juntando moedas no seu cofrinho. Na 
última contagem que ele fez, haviam as seguintes quantidades:

Ao tentar tirar moedas do cofrinho, qual delas tem mais chances de 
sair?

A) (    ) 1 real
B) (    ) 50 centavos
C) (    ) 10 centavos
D) (    ) 5 centavos

6.1 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF03MA25

(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os 
resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores 
chances de ocorrência.
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Na brincadeira de jogar dados, existe a possibilidades de sair os números de 1 
até 6. Na jogada abaixo, a soma dois dados foi 5. Quais as outras possibilidades de sair 
jogadas em que dois dados somem 5?

 
Desenhe abaixo as possibilidades que você encontrou.

A palavra abaixo está escrita em cartões. Se colocá-los sobre a mesa virados para 
abaixo, qual das letras dessa palavra tem mais chance de sair ao ser virada para cima? 
Explique a sua resposta.

 

EXPLICAÇÃO: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Daniel, Ricardo e João encontraram um baralho velho faltando cartas. Decidiram 
brincar de adivinhar cartas. Cada um deveria adivinhar que carta iria sair quando o 
jogador tirasse uma carta do monte. 

Abaixo tem as cartas e as quantidades de cada uma.

 
a) Nessa brincadeira, qual das cartas possui a MENOR chance de tirar 

do monte?
_______________________________________________________
b) Quais das cartas possuem a MESMA chance de ser tirada do 

monte?
_______________________________________________________
c) Qual carta possui MAIOR chance de ser tirada do monte?
_______________________________________________________
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Marcela está brincando de jogar dado com seu amigo Lucas. Ao jogar os dois 
amigos irão observar o número que aparece na face voltada para cima do dado. 
Pensando nisso, responda as questões abaixo:

a) Quais resultados podem ser obtidos com o lançamento do dado?
________________________________________________________________
b) Quais resultados ímpares podem ser obtidos?
________________________________________________________________
c) Quais resultados pares podem ser obtidos?
________________________________________________________________
d) Qual resultado tem maior chance de ocorrer: par ou ímpar?
________________________________________________________________

Para ensinar a ideia de chance e possibilidades aos seus alunos do 3º ano, a 
professora Marilete levou para sala bolinhas com quatro cores e quantidades 
diferentes. 

Vamos fazer a atividade que ela fez com seus alunos?
Primeiro conte as bolinhas acima e responda quantas tem de cada cor:

a) Azul: _________  b) Amarelo: ______
c) Vermelho: ______  b) Verde: ________             

Como a professora ensinou, num sorteio a maior chance está no 
objeto que têm maior quantidade. De acordo com a professora, marque 
nas bolinhas abaixo as suas chances de sair em 1º, 2º, 3º e 4º lugar.
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Após observar o aumento mensal na conta de luz de sua residência, um 
consumidor colocou em um gráfico os valores dos pagamentos realizados nos últimos 
quatro meses. 

Se o aumento observado prosseguir mensalmente, quanto esse 
consumidor deverá pagar no mês de junho?

A) (    ) R$ 59,00
B) (    ) R$ 62,50
C) (    ) R$ 76,50
D) (    ) R$ 100,50

6.2 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF03MA26

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em 
tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas.
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Dias atrás foi feita uma pesquisa na internet sobre “Qual a sua atividade preferida 
no fim de semana?”. Essa pesquisa foi feita com as crianças que estão fora da escola 
desde março devido a pandemia do Coronavírus em 2020. 

Olhe para o gráfico e faça um relato sobre suas conclusões dessa pesquisa.

RELATO: _________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Na gincana da escola que acontece anualmente tiveram duas atividades que os 
alunos participaram mais. Veja na tabela abaixo quais foram:

 
Some os resultados da tabela e depois responda:

a) Qual atividade está em primeiro lugar na preferência dos alunos?
__________________________________________________________

b) Quem participou mais das atividades, meninos ou meninas?
__________________________________________________________
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O gráfico acima mostra a produção de sucos em uma fábrica. Escreva na tabela a 
produção desses sucos e depois responda:

 
a) Qual suco foi MAIS produzido? _____________
a) Qual foi MENOS produzido? ______________
b) Quantos mililitros foram produzidos de suco de manga? _____________
c) Quantos mililitros foram produzidos de suco de uva? ________________

A turma da professora Marilda ganhou o prêmio de melhor turma ao jogar duas 
partidas de boliche. 

Observe como ficou as pontuações das partidas.

 
Anote os pontos na tabela e depois responda: 
a) Quem fez menos ponto na 1ª partida? _________________________
b) Quantos pontos a turma fez na 2ª partida? _____________________
c) Quantos pontos André fez na 2ª partida? _______________________
d) Em qual partida a turma teve um melhor desempenho? _____________

e) Quantos pontos Karina fez nas duas partidas? ____________________
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Em uma campanha de arrecadação de alimentos enlatados, foram arrecadados 
diversos produtos. 

Veja o gráfico abaixo.

A quantidade total de produtos enlatados é:

A) (    ) 9 000
B) (    )    900
C) (    )      90
D) (    )   100

O dono de uma fábrica de presentes sorteou alguns presentes para crianças de 
uma comunidade carente.

Observe o gráfico e responda:

Qual foi a criança que ganhou mais brinquedos?

__________________________________________________________

Qual foi a criança que ganhou menos brinquedos?

__________________________________________________________
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A professora Suzana foi fazer a chamada da turma e solicitou que João contasse 
a quantidade de meninos presentes na aula. João contou 15 meninos e Sofia contou 
17 meninas. 

A professora informou que na sua lista são 40 alunos, sendo 19 meninos e 21 
meninas. 

Como tarefa ela solicitou que os alunos organizassem esses dados na tabela 
abaixo:

De acordo com sua organização na tabela responda, quantos meninos 
e meninas faltaram?

A) (    ) 4 meninos e 2 meninas

B) (    ) 5 meninos e 3 meninas

C) (    ) 4 meninos e 4 meninas

D) (    ) 6 meninos e 4 meninas

6.3 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF01MA27

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em 
tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo 
resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior 
e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para 
compreender aspectos da realidade sociocultural significativos.
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Numa pesquisa sobre a merenda, foram pesquisados o sabor preferido do suco 
na nossa região. 

Acompanhe o resultado dessa pesquisa no gráfico abaixo, analise, conte os votos 
e preencha a tabela conforme modelo.

 
De acordo com os dados do gráfico e da tabela responda:
Quantas pessoas a MAIS gostam do suco de laranja em relação ao suco de caju. 
________________________________________________________________

Sabemos que existe uma enorme miscigenação no estado de MT. Numa certa 
região da baixada cuiabana foi feita uma pesquisa em duas escolas sobre “cor/raça”. 
Podemos verificar o resultado na tabela abaixo.

 

a) Qual a cor/raça que predomina nas escolas?
_______________________________________________________

b) Quantos BRANCOS estudam nas duas escolas?
_______________________________________________________

c) Quantos NEGROS estudam na escola 2?
_______________________________________________________
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A escola de Junior organizou uma excursão de visita ao zoológico. Após a visita, a 
professora Marli fez uma pesquisa para saber qual o animal preferido dos estudantes. 
Participaram da pesquisa todos os estudantes que foram visitar o zoológico. Observe 
o gráfico abaixo e responda as perguntas.

a) Quantos estudantes participaram da excursão?
______________________________________________________________ 

b) Quantos votos teve a mais no macaco, comparado à capivara?
______________________________________________________________

Na biblioteca da Escola Eça de Queirós tem 70 livros e esse número cresce 
sempre que um aluno faz uma doação. Observe o gráfico com os gêneros dos livros 
e marque um X na alternativa que indica os livros de MAIOR e MENOR frequência, 
respectivamente:

A) (    ) Histórias e curiosidades
B) (    ) Aventura e colorir
C) (    ) Histórias e colorir
D) (    ) Histórias e animais
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Alguns dados do gráfico anterior não possuem seus valores claramente 
divulgados. Sabendo que ao todo são 70 livros, quantos são os livros de:

a) Aventura: ________________

b) Animais: _________________

c) Didáticos: ________________

Foi realizada uma pesquisa no 3º ano da manhã e da tarde para ver quantos 
alunos moram em comunidades fora da cidade de Lucas do Rio Verde.

Olhe para esses dados na tabela, elabore e responda uma pergunta relacionada 
a esses dados.

PERGUNTA
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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A turma do 3º ano fez uma pesquisa na escola sobre as lendas do folclore. 
Na pesquisa foi perguntado “Qual a lenda que você mais gosta?” Você encontra o 
resultado da pesquisa na imagem abaixo.

Agora é a sua vez!  
Organize esses dados em uma tabela e depois construa um gráfico, assim como 

você aprendeu com a sua professora.

6.4 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF03MA28

(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um 
universo de até 50 elementos, organizar os dados coletados utilizando 
listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos 
de colunas simples, com e sem uso de tecnologias digitais.
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O gráfico abaixo é resultado de uma pesquisa sobre coleta de jornais velhos por 
alunos durante uma semana. A finalidade era coletar esses jornais, pesá-los e depois 
reciclá-los. 

Leia a tabela e responda:

Qual o dia da semana que mais conseguiram jornais?
________________________________________________________________
Quantos quilogramas de jornal coletou a mais de segunda para terça?
________________________________________________________________

Organize esses dados em uma tabela.

Assistir Netflix na quarentena passou a ser rotina de muitas pessoas que não 
puderam voltar ao seu trabalho. Pesquisando sobre os gêneros mais assistidos 
chegamos ao seguinte resultado:

Construa um gráfico que represente esses dados.
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Silmara é dona de uma cantina dentro de uma escola. Ela fez uma pesquisa com 
a turma do 5º ano para saber qual era o suco preferido deles. Veja abaixo a resposta 
dos alunos que participaram da pesquisa:

 De acordo com essa tabela: 
a) Faça um pequeno texto falando sobre o resultado dessa votação.
TEXTO: __________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Construa uma outra tabela para organizar melhor os dados dessa primeira 

tabela.

A psicóloga Marcia perguntou para um grupo de crianças a que horas eles vão 
dormir durante a semana. Observe o quadro, complete os espaços em branco e 
responda:

 
a) Qual é o horário de maior frequência em que as crianças dormem?
__________________________________________________________
b) Qual o total de crianças entrevistadas?
__________________________________________________________
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Utilize a tabela a seguir para realizar essa pesquisa na sua sala. 
Depois da pesquisa, organize esses dados em uma nova tabela e responda as 

perguntas abaixo: 

a) Qual a brincadeira foi MAIS votada?  _________________________________
b) Qual brincadeira foi MENOS votada?  ________________________________
c) Quantos alunos votaram? _________________________________________

Agora que você aprendeu a fazer uma pesquisa, pegue o resultado da pesquisa 
anterior e construa um gráfico de barra ou de coluna na malha quadriculada abaixo. 
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CAPÍTULO 7 – ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DAS 
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS

Profa. Ms. Ana Claudia Lemes de Morais
anaprof@unemat.br

Neste capítulo apresentamos alguns encaminhamentos metodológicos para 
auxiliar na implementação das sequências didáticas na Prática do Professor (a) que 
ensina Matemática no 3º ano do Ensino Fundamental no município de Lucas do Rio 
Verde/MT.

O ensino de Matemática deve despertar nos alunos o interesse e uma participação 
ativa, condições fundamentais para a aprendizagem, pois entendemos que o aluno 
deve assumir o papel de protagonista e o professor a função de mediador nesse 
processo. Assim sendo, a nossa intenção foi sistematizar as sequências didáticas em 
que as crianças experimentem o objeto de aprendizagem e em que o professor é um 
mediador, um informante experiente que os estimula a avançar, mas não vem com 
as respostas prontas, pois a memorização, pura e simples, perde espaço e a reflexão 
ganha importância nesse cenário. 

Além disso, defendemos que as aulas de Matemática sejam momentos que 
levem os alunos a refletirem e se posicionarem frente a questões ligadas ao cotidiano 
e realidade, pois o conceito matemático deve ser explorado como uma ideia 
representativa de algo que está inserido no mundo em que vivemos. Desta forma, 
a Matemática pode ser vista como vida real e não como uma disciplina distante e 
restrita ao mundo acadêmico.

As orientações metodológicas propostas neste livro didático foram elaboradas 
visando possibilitar aos professores que ensinam matemática no 3º ano do Ensino 
Fundamental, discussões e reflexões a respeito das sequências didáticas proposta, 
pois concebemos a como sendo um ponto de partida para que outras atividades 
possam ser inseridas.

Esperamos que este livro de sequências didáticas possa contribuir para a prática 
pedagógica dos professores que ensinam Matemática no município de Lucas do Rio 
Verde/MT, possibilitando o desenvolvimento das habilidades da BNCC/DRC em sala de 
aula, com o objetivo de envolver os alunos no processo de aprendizagem, 
contextualizando o conteúdo com o intuito de tornar as aulas mais 
atrativas e dinâmicas.

7.1 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF03MA01 - 
NÚMEROS

O desenvolvimento desta habilidade requer do professor um 
trabalho com atividades que explorem a leitura, a escrita e comparações 
entre valores e quantidades até a ordem de milhar (4º ordem), o que 
não impede de avançar para ordens superiores, se por ventura, o 
aluno já dominar a escrita e leitura até essa ordem. É importante que a 
leitura, a escrita e comparação dos números naturais aborde também 
a representação dos mesmos na reta numérica, seus antecessores e 
sucessores, complementados pela compreensão de trocas na base 10. 

Para esse trabalho é importante que as atividades selecionadas ou 
elaboradas utilizem os mais diversos recursos, que abordem os números em textos, em 
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placas, em cartazes, em documentos e ambientes relacionados ao contexto dos alunos. 
Enfim em todos os modos visuais que os números se apresentam, esclarecendo a 
estes as diferenças entre os números como símbolos e os números como quantidades. 
Exemplo: Números representados como símbolos não aceita operações, não posso 
somar dois números de celulares para encontrar um outro número de celular.  No 
desenvolvimento das atividades espera-se que alunos consigam representar, escrever 
e assimilar quantidades, estabelecendo relações entre elas. O trabalho com esta 
habilidade é indispensável para que o aluno construa sua base sobre os números e 
consiga evoluir mais facilmente nas próximas etapas. 

7.2 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA02 - NÚMEROS
O desenvolvimento desta habilidade prevê uma ampliação do senso numérico 

para que alunos utilizem estratégias diversas de raciocínio para o cálculo mental. As 
características previstas relacionam-se com a composição e decomposição na base 10 
em todas as classes e ordens pertencentes até à unidade de milhar. Nesse trabalho é 
importante a compreensão do sistema de numeração como posicional, o que implica 
na posição que o algarismo ocupa, complementado pela compreensão do dispositivo 
de troca a cada 10 unidades em cada ordem que compõe a classe das unidades, 
dezenas, centenas e unidade de milhar.  

Para o trabalho com essa habilidade é importante que alunos conheçam a 
evolução dos números na história, que comparem os números e as quantidades que 
representam, que produzam escritas numéricas contextualizadas. Nesse contexto 
os materiais manipulativos são recursos indispensáveis para a construção do senso 
numérico, valores posicionais e suas trocas na base 10. Assim o professor pode fazer 
uso do ábaco, do material dourado, de cartões numéricos, da calculadora, de textos 
diversos e rótulos, da produção de textos que envolvam os números atravessando as 
demais áreas do conhecimento e promovendo atividades interdisciplinares.  

7.3 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA03 - NÚMEROS
O desenvolvimento desta habilidade relaciona-se à compreensão da adição 

como fatores que podem ser substituídos pela multiplicação, percebendo a evolução 
das quatro operações fundamentais. A compreensão sobre como os fatos básicos 
evoluem para multiplicação através da soma de fatores, contribui para a construção 
do pensamento aritmético e de operações futuras. Nessa habilidade 
estratégias com a soma de fatores retira do aluno a necessidade de 
memorizar, auxiliando em cálculos mentais que podem ser utilizados na 
resolução de outras situações que envolvam a soma de fatores.

Para o trabalho com essa habilidade é importante que o professor 
estimule o cálculo mental, valendo-se de recursos como composição e 
decomposição dos números, da estratégia de acrescentar unidades para 
arredondar valores e, posteriormente subtrair os valores adicionados, 
trabalhando a adição e a subtração, seja na forma de situações problemas 
ou ainda na reta numérica.

7.4 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA04 - NÚMER 
OS

O desenvolvimento desta habilidade propões atividades de ampliação do 
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pensamento numérico com a utilização da reta numérica. Momento em que o 
aluno poderá construir relações dos números naturais aos pontos da reta numérica, 
observando números que vem antes e depois de um ponto nessa reta, observando 
intervalos entre eles, fortalecendo os processos de contagem e a organização dos 
números na forma de contagem ascendente e descendente.

Esse trabalho pode ser desenvolvido a partir da construção de retas pelos alunos, 
da manipulação de instrumentos de medida para mensurar medidas de comprimento, 
assimilando assim essa habilidade a outras habilidades da unidade temática grandezas 
e medidas. Entende-se que a adição e a subtração dos números nessa reta através da 
descoberta de intervalos entre um número e outro contribui para a construção do 
senso numérico e de contagens. É importante que as atividades abordem sequencias 
numéricas no contexto social e em situações reais, na qual entram também os desafios 
e jogos que provoquem situações de marcar e/ou descobrir números na reta.

7.5 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA05 - NÚMEROS
 No desenvolvimento dessa habilidade sugere-se um trabalho de ampliação 

para situações que envolvam a adição e a subtração, de modo que sejam articulados 
os mais diversos recursos e procedimentos de cálculo mental ou escrito. As atividades 
nesse contexto deverão surgir a partir de situações significativas e próximas dos alunos, 
articulando recursos de leitura, de imagens, de jogos, de materiais manipulativos, de 
leitura de rótulos, placas e imagens, sempre incentivando os alunos para a utilização 
de estratégias próprias e/ou convencionais para a resolução de problemas e atividades 
ministradas. 

 As situações reais são bem-vindas para o desenvolvimento dessa habilidade. 
Elas podem propor desafios, situações-problemas e outras propostas que envolvam a 
investigação pelo aluno. O trabalho com painel de soluções trata-se de uma estratégia 
interessante para que alunos percebam que algumas situações permitem outros 
caminhos para a solução e principalmente para a construção do conhecimento a 
partir do erro. Contudo não se deve deixar de lado a construção do algoritmo para a 
resolução dos cálculos. Quando se exige diversos recursos pode-se trabalhar também 
o caminho inverso, ou seja, ao invés de apresentar um problema, poderia o professor 
estimular seus alunos a elaborar problemas, seja por imagens disparadoras ou ainda, 
palavras e números chaves. Para o desenvolvimento dessa habilidade muitas são as 
possibilidades de ampliar a sua visão quanto as situações que envolvem a 
subtração e a adição.    

7.6 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA06 - 
NÚMEROS

Como complemento da habilidade anterior, propõe-se nessa 
habilidade os diferentes modos de resolver situações com a adição 
e subtração, prevendo uma ampliação da visão do aluno quanto 
às diversas situações que podem surgir na vida de cada um. Nesse 
momento são sugeridas situações de adição e subtração que envolvam: 
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, 
envolvendo do mesmo modo que a anterior, os mais diversos recursos.

Para o desenvolvimento das atividades, sugere-se que um trabalho 
com a junção de objetos, com materiais ou em situações problemas, 
o trabalho com situações de acrescentar (ingredientes, por exemplo) e de separar 
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objetos de outros, de comparações das quantidades e de completar quantidades 
faltantes (do quanto falta). Nesse contexto, além dos recursos citados, sugere-se que 
inclua as situações com cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. Que as 
atividades possam esclarecer o quanto a adição e a subtração estão presentes em 
diversas situações do dia a dia. 

Muito importante lembrar que além de resolver problemas, a habilidade propõe 
a elaboração de problemas, que nesta habilidade fica mais explicito a necessidade 
de trabalhar atividades a produção pelo aluno. Momento em que o professor 
conseguirá perceber como as situações trabalhadas são compreendidas pelo aluno, 
pois, ao elaborar um problema o mesmo traduz parte da sua compreensão de outras 
situações, possibilitando ao professor possíveis intervenções. Nessa proposta muitos 
são os recursos que podem disparar a produção pelo aluno, como exemplo: catálogos 
e revistas com preços; objetos; imagens; tabelas e gráficos, entre outros muitos que 
possam fomentar sua criatividade dos alunos. 

7.7 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA07 – NÚMEROS
O desenvolvimento dessa habilidade pressupõe o domínio das habilidades 

anteriores que viabiliza a construção do pensamento aritmético. Desse modo, o 
trabalho com a multiplicação e a divisão aumenta o nível cognitivo do estudante 
a partir do momento que o mesmo é desafiado a utilizar situações de operações 
com valores e/ou quantidades maiores. Nesse nível espera-se que o aluno consiga 
assimilar a adição de fatores à multiplicação, desse modo facilitando a articulação 
de situações mais complexas da fase. Espera-se então que haja a compreensão da 
relação da adição com os fatos básicos da multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, sem a 
exigência da memorização, mas sim, de como a mesma se constitui.  Ao propor a 
relação da adição com a multiplicação é importante que a divisão faça parte desse 
contexto como operação inversa da multiplicação.  

Para o trabalho com essa habilidade é importante que o aluno conheça o 
algoritmo da multiplicação e da divisão, iniciando com a manipulação de materiais 
manipulativos, nas formas de aumentar valores/quantidades (multiplicando) e 
distribuir (dividindo), ao mesmo tempo, possibilitando a construção do algoritmo 
de ambas as operações. A construção de um quadro numérico auxilia o aluno na 
compreensão dos fatores da adição transformados em fatos da multiplicação, esse 
quadro poderá ser construído na sala, ou ainda, no próprio caderno do 
aluno. O importante é entender que a adição de maior complexidade pode 
ser substituída pela multiplicação com intuito de dinamizar o processo do 
cálculo e apresentar outras alternativas de chegar a uma solução, como a 
multiplicação quadrangular, por exemplo. A resolução de problema nesse 
contexto, trata-se de uma estratégia importante para o pensar, o resolver, 
o compreender e também elaborar situações, principalmente se as estas 
fazem parte do cotidiano dos alunos, ou seja, de situações próximas a ele 
e ao contexto que vive. As situações criadas por eles tornam-se bem mais 
interessante pois possibilita ao professor um olhar sobre o que o aluno 
está pensando. As situações devem ir além do raciocínio lógico, elas devem 
possibilitar ao aluno, oportunidades para fazer um retrospecto e encontrar 
outros caminhos para a solução. Assim as situações que envolvem a venda, 
o troco, a multiplicação e a divisão em parcelas trazem maior significados 
aos alunos. Muitos recursos podem ser trabalhados nessa habilidade seja para resolver 
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situações, como para criar situações, contemplando ambos os objetivos da habilidade. 

7.8 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA08 - NÚMEROS
O desenvolvimento dessa habilidade sugere um aprofundamento da divisão no 

sentido de perceber quando elas são exatas e não exatas. De entender principalmente 
que a ideia de divisão se relaciona à repartição e à distribuição de valores e/ou objetos, 
que possam ser distribuídos igualmente e ainda ter sobras.  Cabe ainda trabalhar a 
operação inversa para a melhor compreensão do resto (divisão não exata) e ainda a 
ideia da divisão como medida (quantos cabem?). 

Novamente a resolução e a elaboração de problemas podem contribuir para 
a construção cognitiva do aluno, principalmente se estas forem desafiadoras e 
interdisciplinares. No trabalho com a resolução de problemas, principalmente na 
divisão, é importante que se valorize o processo de construção cognitiva do aluno e 
não apenas o resultado final. Nesse contexto, os jogos, os materiais manipulativos, 
o desenho e o registro das suas compreensões são grandes aliados para o ensino da 
divisão na matemática. 

7.9 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA09 - NÚMEROS
O trabalho com esta habilidade refere-se ainda à operação de divisão, contudo 

na forma racional, saindo um pouco dos números naturais e conhecendo os números 
fracionários, assim chamados nessa fase. Nessa habilidade o trabalho do professor 
torna-se muito importante porque além de verificar o conhecimento do aluno quanto 
ao processo de dividir, ele propõe uma ampliação para a forma de fração e também 
da aplicabilidade dos termos relacionados a ela como: metade, um terço, um quarto, 
um quinto e um décimo, todos associados à ideia de divisão. 

Assim, para o desenvolvimento desse pensamento na forma fracionária é 
imprescindível o uso de materiais manipulativos e de exemplos com os mais diversos 
recursos e atividades como: barbantes, ingredientes, pessoas, alimentos, dinheiro 
entre outros que possam esclarecer o conceito. A abordagem da divisão na forma de 
fração nessa fase trata-se de um embasamento inicial do conceito, espera-se que essa 
aprendizagem seja maior compreendida nos anos seguintes, contudo nada impede o 
professor de dar início a partir de divisões simples que pressuponha a compreensão 
da fração e seu algoritmo, sempre relacionados à exemplos práticos e significativos.   

7.10 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA10 - 
ÁLGEBRA

O desenvolvimento dessa habilidade requer que o aluno identifique 
e possa descrever regularidades percebidas em intervalos numéricos de 
sequencias. Tendo dominado as etapas anteriores, entende-se que nesse 
nível o aluno seja capaz de reconhecer em situações as regularidades em 
que os números se estabelecem e com isso pensar sobre as regras de 
formação da sequência, seja como adição ou subtração de valores. Esses 
padrões ampliam-se depois em outros anos para a observação dessas 
regularidades na geometria, que envolve a mesma lógica dos números, 
contudo com elementos da geometria na forma de desafios. 

Para esse trabalho o professor pode propor sequencias na reta 
numérica com elementos faltantes para que alunos descubram a 
regularidade e/ou o intervalo. Pode-se ainda, propor outras situações e cenários 
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diferentes que proponham a ausência ou a sequência de números, valendo-se da 
adição (forma crescente) ou a subtração (forma decrescente) de números, de modo, 
que percebam na adição um crescimento e na subtração uma diminuição de valores. É 
importante que a descoberta de regularidades e/ou padrões pelo aluno seja valorizada 
em todas as formas que o mesmo apresentar, elas servem de base para a construção 
do pensamento algébrico, só assim o professor poderá rever e realizar as intervenções 
necessárias. 

7.11 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA11 - ÁLGEBRA
Nessa habilidade, a ideia de igualdade é utilizada para a escrita de sentenças. 

Trata-se do início da álgebra no ensino fundamental. O trabalho com essa habilidade 
deve propor aos alunos desafios que possibilitem o trabalho com as operações adição 
e subtração, considerando a operação inversa para encontrar os valores que descubra 
a relação de igualdade. 

Para o trabalho com essa habilidade, o professor deve propor situações 
desafiadoras e contextualizadas, que apresentem a soma ou a subtração de diferentes 
modos, contudo com o mesmo resultado, como: 12 + 24 = 18 + 18, ou ainda, 50 – 20 
= 70 – 40. Um material manipulativo interessante par esse trabalho seria a balança de 
dois pesos.      

7.12 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA12 - GEOMETRIA
O desenvolvimento dessa habilidade requer do professor o trabalho com 

conceitos relacionados a localização e movimentação de pessoas e objetos, sempre 
a partir de uma referência. Prevê que alunos, a partir de atividades desenvolvidas, 
consigam descrever e representar itinerários, trajetos e movimentação de objetos e 
pessoas, incluindo mudanças de direção e sentido. Essa habilidade vem complementar 
as aprendizagens adquiridas no 2º ano, aumentando um pouco mais os níveis de 
dificuldades, com a localização e movimentação mais complexos.

Para o trabalho com essa habilidade muitas são as atividades que podem ser 
propostas. O ambiente escolar, por exemplo, trata-se de um espaço propício para 
explorações. Esse trabalho pode começar com a exploração de direções a partir do 
próprio corpo do aluno e a partir disso aumentar o nível de dificuldade. As atividades 
para a exploração dessa habilidade devem explorar a localização de casa, de comércios 
e de outros locais e ainda, desenhar trajetos relacionados aos mesmos. A 
produção de mapas locais, mapas de tesouro e itinerários contribui muito 
no desenvolvimento dessa habilidade e também a construção de itinerário 
pelo professor a partir de uma referência para que o aluno percorra, 
verificando assim o conhecimento do aluno quanto as direções e sentidos. 
Outras formas de trabalho podem ser vivenciadas a partir da descrição da 
localização de objetos pelos alunos. Os materiais manipulativos também 
contribuem no desenvolvimento dessa habilidade, o professor ao fazer uso 
de objetos, de malhas pontilhadas e quadriculadas favorecem uma maior 
compreensão dos conceitos de: à direita, à esquerda, entre, para frente, 
para trás, em cima, embaixo, acima, ao lado, entre outros que descrevem 
a localização e movimentação de objetos ou pessoas.

7.13 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA13 - 
GEOMETRIA
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O desenvolvimento dessa habilidade sugere que o professor trabalhe as figuras 
geométricas espaciais, realizando a associação delas com objetos do cotidiano, 
identificando e nomeando as figuras trabalhadas nessa etapa como: cubo, prisma 
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera. 

A identificação e nomeação destes sólidos pelos alunos relacionam-se com o 
conhecimento dos elementos que compõem cada uma delas como suas faces, arestas, 
vértices, formas arredondadas ou não, seja da forma verbal, em atividades escritas, 
ou ainda, em atividades interdisciplinares.  

Para o trabalho com essa habilidade é importante que o professor apresente 
aos alunos essa relação, mostrando-lhes todos os sólidos existente do ambiente e 
suas características. Os diversos materiais manipulativos, como embalagens vazias, 
sólidos pedagógicos, as malhas e os jogos, auxiliam muito no desenvolvimento dessa 
habilidade. Além de propor essas relações seja com objetos físicos ou desenhos, o 
professor pode trabalhar o desenho a partir dos elementos de cada sólido estudado, 
explorá-los e incentivar a utilização destes para a construção de outras imagens, de 
obras de artes e explorá-los em todos os elementos estudados, principalmente no 
reconhecimento das três dimensões, formalizando os sólidos geométricos espaciais. 

7.14 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA14 - GEOMETRIA
O desenvolvimento dessa habilidade propõe ao professor a continuidade do 

trabalho com os sólidos geométricos, dessa vez assimilando-os as suas planificações. 
Depois de reconhecidos todos os elementos dos sólidos nas suas dimensões, o 
professor deverá apresentar aos seus alunos as suas planificações para que os mesmos 
descrevam os elementos e também consigam identificar as suas planificações.

Para o desenvolvimento dessa habilidade o professor poderá propor a montagem 
e a desmontagem desses sólidos, como as embalagens, por exemplo. O trabalho com 
os materiais manipulativos ajuda o aluno identificar essas planificações e também 
entender a confecção das mesmas, se estas atividades também abordarem conceitos 
de medidas, criando assim, um elo com as habilidades de grandezas e medidas. As 
atividades que desafiam o aluno perceber as faces planas de um sólido em objetos 
do cotidiano e a criação de moldes a partir da proposta de desenhos, também são 
importantes nessa etapa, pois ampliam o vocabulário geométrico destes. 

7.15 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA15 – 
GEOMETRIA

O desenvolvimento dessa habilidade trabalha o aprofundamento 
dos elementos que constituem as figuras planas, ou seja, depois de 
conhecidos os sólidos e suas planificações, as atividades voltam-se para 
a classificação e comparação das diversas formas do triângulo e dos 
quadriláteros, procurando reconhecer e analisar as suas características. 
O que não impede que o professor comece o estudo da geometria pelas 
figuras planas.  

Para o trabalho com esta habilidade é importante que o professor 
trabalhe com recortes das figuras planas trabalhadas nessa etapa, que 
trabalhe o agrupamento delas a partir da quantidade de lados iguais, porém 
com medidas diferentes, classificando-as em triângulos e quadriláteros. 

O conceito de perímetro também pode ser desenvolvido nesse 
momento, assimilado à habilidade de grandezas e medidas. São diversos recursos 
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didáticos possíveis de trabalhar essa habilidade, a construção de um dicionário 
geométrico trata-se de uma atividade muito interessante nessa etapa, porque o aluno 
poderá criar outras figuras planas a partir das trabalhadas e também nomeá-las. Os 
desenhos em malha e a criação de padrões, também fazem parte do desenvolvimento 
dessa habilidade, eles contribuem para que o professor perceba como seus alunos 
estão vendo e entendendo as figuras planas estudadas. Essa classificação pode ser 
exercitada a partir de atividades interdisciplinares com a arte, com os quebra-cabeças, 
com o tangram, com os mosaicos, as cerâmicas, os ladrilhos e também os elementos 
encontrados na natureza. Desse modo, levando-os a descrever, representar, analisar e 
também colocar no papel as suas compreensões. 

7.16 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA16 – GEOMETRIA
O desenvolvimento dessa habilidade pressupõe um aprofundamento da 

habilidade anterior, sugerindo que o professor trabalhe a percepção do aluno quanto 
ao reconhecimento de figuras congruentes, trabalhando a sobreposição de desenhos 
em malhas, ou ainda, a partir de recursos tecnológicos. 

A princípio é preciso entender que o conceito de congruência está relacionado 
as suas formas e tamanhos, ou seja, ainda que elas estejam em posições distintas, 
elas podem possuir a mesma forma e tamanho. A visualização é muito trabalhada 
nessa habilidade, já que para perceber essa congruência o aluno utilizará diferentes 
estratégias para o reconhecimento destas figuras congruentes. 

Para o trabalho com essa habilidade é importante que o professor faça o uso de 
malhas quadriculadas, pontilhadas ou triangulares, tanto para desenhar, quanto em 
atividades de reconhecimento dos seus elementos que traduzem essa congruência. 
Estes materiais potencializam as estratégias de reconhecimento do conceito pelos 
alunos, favorecendo as mais diversas formas de identificá-las como iguais, seja pela 
contagem das unidades da malha ou ainda pela medida dos seus lados. 

A ideia de quantas figuras cabem em outra, auxiliam no conceito de sobreposição, 
nesse sentido as imagens criadas a partir do tangram também ajudam o professor 
desenvolver essa habilidade junto aos seus alunos. Nessa fase esse conceito de 
congruência é a base principal para outros que serão apresentados nos anos 
subsequentes e também muito abordado em avaliações da matemática e concursos.

7.17 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA17 – 
GRANDEZAS E MEDIDAS

O desenvolvimento dessa habilidade prevê a identificação pelo 
aluno de quais unidades de medidas utilizar ao trabalhar as medidas de 
comprimento, de capacidade e de massa, além das diversas maneiras 
de representá-las. Ao trabalhar esse reconhecimento das unidades 
ele também deverá compreender que dentro das unidades bases 
representadas, existem outras que apresentam mensurações maiores e 
menores. 

Para o desenvolvimento desse trabalho é importante que o professor 
realize um diagnóstico com seus alunos, percebendo quais as medidas 
que os mesmos conhecem. Desse modo levar materiais concretos e 
instrumentos de medidas como: fita métrica, trena, balança, Becker e 
outros, auxilia na compreensão desse conceito. Distinguir entre uma 
unidade e outra trata-se de um passo inicial para o sucesso das habilidades a seguir. 
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Por isso, o reconhecimento a partir de experimentações auxilia no desenvolvimento 
da mesma. Essas experimentações podem ser a partir de medidas dos objetos 
encontrados no contexto escolar, de produtos e embalagens e também de seus 
colegas, fazendo uso dos instrumentos adequados para cada uma delas. 

7.18 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA18 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

O desenvolvimento dessa habilidade está relacionado às escolhas de medidas e de 
instrumentos mais adequados a elas, ou seja, o professor deverá trabalhar atividades 
que permitam essa escolha, entre tantas unidades estudadas. Especificamente nessa 
habilidade acrescenta-se o trabalho com a unidade de tempo e aprofunda as unidades 
de comprimento e capacidade. 

Para esse trabalho, as escolhas sugeridas pelo professor podem ser com a 
assimilação de instrumentos para as medidas desejadas e também por intermédio 
de situações-problemas do dia a dia em que essas unidades se apresentam.  Muito 
próxima da habilidade anterior, nesta, pode-se aumentar o nível de dificuldade no que 
diz respeito as unidades de comprimento e massa e trabalhar a introdução de tempo 
para que escolham nas situações colocadas, os instrumentos e medidas corretas para 
realizar uma mensuração. Nesse contexto é importante que o professor proporcione 
aos seus alunos à utilização de instrumentos de medida de comprimento, (régua, 
trena e fita métrica) de capacidade (copos graduados, garrafas de diferentes medidas) 
e de tempo (relógios analógicos e digitais, cronômetros, ampulhetas), desse modo 
auxiliando-os na melhor compreensão do conceito.  

7.19 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA19 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

O desenvolvimento dessa habilidade propõe um trabalho com as estimativas, as 
medições e comparações de comprimentos, abordando aquelas que já são padronizadas 
e as não padronizadas, aquelas que procuramos assimilar as padronizadas e que do 
mesmo jeito podem auxiliar na medição. Especificamente, nesta habilidade, trabalha-
se o metro, o centímetro e o milímetro e os instrumentos de medidas relacionados a 
elas.

Para o trabalho com esse conceito é interessante que o professor resgate 
na história alguns episódios que contribuíram para a formalização 
do Sistema Internacional de Unidades (SI) que define um padrão de 
cada grandeza, atendendo ao requisito da habilidade de “medidas não 
padronizadas”. Explicar aos alunos o percurso para se chegar às unidades 
de medidas que temos hoje. O trabalho com instrumentos de medidas 
de comprimento, como réguas, trenas, metros e outros são bem-vindos 
para o desenvolvimento dessa habilidade. Contudo sugere-se que antes 
de utilizar estes instrumentos trabalhe com o aluno a estimativa, ou seja, 
qual a hipótese dele sobre o comprimento de determinado objeto. É na 
estimativa que o professor poderá descobrir o que estes alunos conhecem 
e pensam sobre o tema e também é na estimativa que alunos construirão 
seu conhecimento a partir dos erros cometidos ao estimar.  

Atividades que permitam a comparação entre uma unidade de 
grandeza e outra também são indispensáveis para que o aluno saiba 
diferenciar entre as medidas menores que envolve o milimetro e equivalência o 
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centímetro (comprimidos, parafusos e outros), as intermediárias que envolve o 
centímetro e equivalências com o metro  (objetos escolares e alturas) e as maiores 
que envolvem o metro e equivalências com o quilômetro para mensurar as distâncias. 
As atividades práticas são essenciais para que o aluno desenvolva a competência de 
estimar, mensurar e comparar as medidas de comprimento.    

7.20 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA20 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

O desenvolvimento dessa habilidade propõe um trabalho com as estimativas, as 
medições e comparações da unidade de massa e de capacidade, abordando aquelas 
que já são padronizadas e as não padronizadas. Especificamente, nesta habilidade, 
trabalha-se o litro, o mililitro, o grama e o miligrama, junto aos seus instrumentos de 
medidas e recursos possíveis de reconhecimento delas como os rótulos e embalagens 
e outros. 

Para o trabalho com esse conceito é interessante que o professor também 
faça um resgate na história alguns episódios que contribuíram para a formalização 
do Sistema Internacional de Unidades (SI) que define um padrão de cada grandeza, 
atendendo ao requisito da habilidade de “medidas não padronizadas”. Explicar aos 
alunos como as situações problemas da história contribuíram para a formalização 
das unidades de massa e de capacidade. O trabalho com instrumentos também é 
necessário para o desenvolvimento dessa habilidade. Contudo sugere-se que antes 
de utilizar estes instrumentos trabalhe com o aluno a estimativa, ou seja, qual a 
hipótese dele sobre o peso e/ou a capacidade de cada produto apresentado, pois, é na 
estimativa que o professor poderá descobrir o que estes alunos conhecem e pensam 
sobre o conceito, proporcionando ao aluno a construção do conhecimento a partir 
dos erros cometidos ao estimar.  As atividades que permitam as relações entre litro e 
mililitro (1l equivale a 1000ml) e entre o quilograma e o grama (1 kg equivale a 1000 g) 
podem ser exploradas de várias maneiras, utilizando recursos próximos e conhecidos 
pelos alunos. O desenvolvimento desse conceito envolve o trabalho com as atividades 
práticas utilizando balanças analógicas, balanças digitais, colheres e copos e colheres 
graduados, beckers e outros vasilhames graduados, que por sua vez, são essenciais 
para que o aluno desenvolva a competência de estimar, mensurar e comparar as 
medidas de massa e de capacidade. Com isso a leitura de rótulos de embalagens, 
bulas de remédios, auxiliam esse trabalho, além de promover um trabalho 
interdisciplinar com a área de linguagem.  Assimiladas à habilidade 
EF03MA09 ajudam na melhor assimilação de ambas as habilidades. 

7.21 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA21 – 
GRANDEZAS E MEDIDAS

O desenvolvimento dessa habilidade sugere um trabalho de 
comparação visual ou por superposição de áreas de faces de objetos, 
de figuras planas ou de desenhos. Trata-se de um trabalho que pode ser 
realizado junto com a habilidade EF03MA16 de Geometria. Desta vez 
acrescentando a observação das figuras planas em objetos do cotidiano, 
contudo olhando para medidas como perímetro e área, no sentido apenas 
de comparar, sem expressá-las em números. Nesse contexto o quadradinho 
da malha quadriculada é utilizado como uma unidade de medida de área 
(não padronizada) permitindo a superposição e comparação. 
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Para o trabalho com essa habilidade é importante a utilização de imagens 
dispostas em malhas quadriculadas possibilitando as comparações e possibilidades de 
superposição pelos quadradinhos, o que não impede a representação destas imagens 
pelo aluno, usando os recursos de malha pontilhada. É importante também que os 
alunos trabalhem com recortes de figuras geométricas, que sejam apresentados 
as mais diferentes imagens, que aprendam a criar padrões em malha pontilhada e 
mensurá-las, que exploram o tangram e a ideia de quantos cabem, às cerâmicas, 
aos ladrilhos, aos diferentes mosaicos sempre criando elos com a arte da área de 
linguagem e também os elementos encontrados na natureza. Nesse momento é 
importante também que alunos realizem medições de superfícies familiares, tais como 
o chão da sala de aula, usando, por exemplo, folhas de jornal. Também é interessante 
que observem superfícies recobertas por outras, como, por exemplo, uma parede 
recoberta por azulejos, ou o chão com ladrilhos, e contem quantos azulejos ou ladrilhos 
foram usados para recobrir a superfície observada. Desse modo, desenvolvendo o 
olhar do aluno para as diversas formas encontradas, permitindo comparações visuais 
e superposições. 

7.22 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA22 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

O desenvolvimento dessa habilidade aborda especificamente o trabalho com o 
tempo, nas mais diversas unidades de medidas. Desse modo, trabalhando a leitura e o 
registro e a duração de eventos, seja em relógios digitais ou analógicos. Nesta entram 
também o trabalho com o calendário, datas em dias, semanas, meses, bimestres, 
semestres e ano, que também se configuram como tempo.

Para o trabalho com esta habilidade é importante que o professor trabalhe 
com situações significativas e que utilize recursos como: relógio analógico, digital, 
calendários, cronômetros e ampulhetas. A construção do relógio analógico, permite 
que o aluno relacione nele os horários sugeridos pelo professor. As situações-
problemas para essa habilidade devem fomentar o início e término de eventos, com 
análises próximas do seu cotidiano, como horários de entrada e saída de escolas, de 
cinemas, de teatros, de eventos que participam constantemente. Interessante também 
que se trabalhe a organização de rotinas pelo aluno, que ele possa produzir textos 
que abordem sua rotina diária a cada hora do dia, que construa convites e que saiba 
distinguir o presente, o passado e o futuro em situações, trabalhando de 
forma interdisciplinar com a área de Ciências da Natureza e Linguagens.

7.23 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA23 – 
GRANDEZAS E MEDIDAS

O desenvolvimento dessa habilidade vem complementar a habilidade 
anterior, no sentido de criar relações entre as unidades de medida 
de tempo, como 1h = 60 min, 1 min = 60s e que 1 dia possui 24 horas. 
Trabalhando a leitura em relógios analógicos e digitais, promovendo a 
relação das unidades relacionadas acima. Abordando também a semana, 
os meses, o bimestre, o semestre e ano, ou seja, trazendo a área de 
Ciências da Natureza para formalizar esse trabalho com o tempo.  

Para o trabalho com essa habilidade é preciso uma continuidade 
com a habilidade anterior, no sentido de enfatizar as relações entre as 
unidades de medidas, segundos, minutos e horas. Nessa habilidade sugere-se também 
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a indicação dessas unidades em relógios construídos pelos alunos, do reconhecimento 
das horas em relógios reais, da resolução de problemas envolvendo a leitura destes 
relógios. Importante também explorar eventos ocorridos em sala de aula, a organização 
de rotinas para definição de horários para atividades realizadas. Trabalhar também a 
construção por eles de situações problemas e a socialização das mesmas. 

7.24 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA24 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

O desenvolvimento desta habilidade propõe que o professor trabalhe as cédulas 
e moedas do Sistema monetário brasileiro, bem como as situações de equivalências 
entre as cédulas e moedas de um mesmo valor. 

O trabalho com esse objeto de conhecimento requer um trabalho com as cédulas 
e as trocas possíveis com outras que definam um mesmo valor. Nesse contexto é 
possível trabalhar também as situações – problemas de compra, de venda e troca, 
de analisar valores, utilizar a noção de desconto e troco, de parcelamentos simples 
e de valores cobrados a mais (juros). Além de resolver problemas, os alunos podem 
também criar situações problemas de acordo com suas compreensões sobre o assunto. 
uma maneira diferente de verificar o que eles estão entendendo sobre o conceito e 
também sobre as quatro operações. O trabalho com dinheiro fictício é muito lúdico e 
auxiliam muito no trabalho com as trocas, abrangendo várias habilidades da unidade 
temática Números. Nesse trabalho sugere-se a utilização de materiais manipulativos 
como revistas de lojas, catálogos com informações de preços para a resolução e criação 
de problemas. Entende-se que trazer o lúdico com jogos e cenários de compra e venda 
em mercados e feiras, também auxilia esses alunos. a questão da Educação Financeira 
também ensina e incentiva os alunos quanto a reserva de valores, aos conceitos de 
gastar e economizar.  

7.25 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA25 – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

O desenvolvimento dessa habilidade sugere um trabalho com a ideia de 
possibilidades de ocorrência na análise de eventos variados. Trata-se do início da 
probabilidade na vida escolar do aluno. De compreender e identificar o porquê que 
em eventos alguns objetos possuem maiores ou menores chances de ocorrer. 

Para esse trabalho é importante que se trabalhe as mais variadas 
situações e recursos didáticos como: objetos, lançamento de dados e 
de moedas para identificação das possibilidades. É indicado também a 
situação de jogos que trabalhem dois dados para a soma dos números 
sorteados nas faces, aproveitando para exercitar o raciocínio lógico sobre 
os resultados. Por exemplo descobrir as chances de sair a soma 7 em 
outras jogadas, ou ainda criar uma tabela para o registro dos eventos e 
descobrir quais deles é mais comum. São atividades que auxiliam os alunos 
no levantamento de estimativas e de hipóteses, além da capacidade de 
prever e avaliar situações.

7.26 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA26 – 
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

O desenvolvimento dessa habilidade sugere um trabalho com os mais diversos 
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textos e cartazes que abordam a leitura de dados em tabelas de dupla entrada, graficos 
de barras ou de colunas. Importante observar que a tabela tratada nessa habilidade é 
aquela que exige uma leitura de no minimo de dois elementos de uma mesma variável. 

Para esse trabalho é importante trazer para sala de aula, situações problemas de 
diferentes formatos e imagens gráficas e números (frações, porcentagens e decimais),  
ampliando o repertório dos alunos quanto as mais variadas linguagens que existem 
nas tabelas e gráficos. Trata-se de uma habilidade que pressopõe um contato incial 
destes alunos com as situações que envolvem as tabelas e gráficos nessa fase. Para 
tanto a leitura e interpretação de dado é importante para que o aluno consiga fazer 
as comparações entre os dados disponibilizados, criando assim um elo com a área de 
Linguagem. Com as imagens e situações apresentadas, o professor poderá trabalhar os 
mais diversos questionamentos de interpretação desses dados, de modo a identificar 
como alunos compreendem esses dados, considerando que as tabelas deverão 
ser de dupla entrada, um nível mais complexo do que aprenderam no 2º ano. Os 
questionamentos sobre os dados poderão ser objetivos ou desafiadores. O importante 
nesse momento é que a eles sejam apresentados os recursos mais variados de tabelas 
e de gráficos  e de perguntas desafiadores para que conheçam possibilidades distintas 
de leitura, de comparação e de interpetação de dados.

7.27 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA27 – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

O desenvolvimento dessa habilidade convida o professor a desenvolver um 
trabalho de leitura, interpretação e comparação de dados em tabelas e gráficos. 
Ressaltando que para contemplar esta habilidade as tabelas precisam possuir a dupla 
entrada, ou seja, tabelas que possuam mais de uma situação para analisar, envolvendo 
por exemplo, o gênero (menino/menina), instituições (escola 1 e escola 2), estados 
(MT ou MS), entre outros. 

Para esse trabalho é importante que os problemas apresentados tenham 
relações significativas aos alunos, por exemplo, uma pesquisa relacionada a merenda 
escolar, ao bairro ou cidade que moram, de quantidades de lixo coletado na escola, 
enfim, de situações que sejam conhecidas por eles. No primeiro nível desse conceito, 
alunos são convidados a conhecer as tabelas e gráficos no mais diversos recursos. 
Neste nível eles terão a oportunidade de conhecer sobre pesquisas mais próximas 
da sua realidade, também com o intuito de conhecer, ler e interpretar 
os dados e, a partir deles, resolver problemas incentivados por questões 
desafiadoras elaboradas pelo professor. 

7.28 Encaminhamentos Metodológicos  - Habilidade - EF03MA28 – 
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

O desenvolvimento dessa habilidade procura formalizar os conceitos 
trabalhados nos níveis anteriores da estatística, incentivando à pesquisa 
pelo aluno. Assim nessa habilidade alunos terão a oportunidade de 
realizar uma pesquisa abordando todas as fases da pesquisa como: coleta, 
classificação e representação de dados referentes a pesquisa. 

Para o trabalho com essa habilidade, as situações de problemas reais 
e próximas aos alunos possuem mais significados e ajudam auxiliá-los nas 
suas compreensões sobre o conceito. Nesse contexto é importante que o 
professor incentive a pesquisa a partir de situações e problemáticas levantadas em sala 
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com a participação deles e de situações da sala de aula (quantos meninos e meninas?), 
de gênero (masculino/feminino), de preferências (brinquedos, esportes e outros), de 
observações (do número de dias ensolarados, o número de faltas de alunos durante 
um mês) da coleta de opiniões a respeito de um determinado fato, o levantamento 
do local de origem da família, lembrando que os elementos da pesquisa é de até 50 
elementos. O importante que essa atividade de pesquisa, percorra todas as etapas 
de: coleta de dados, de contagem dos dados, de organização em tabela e depois da 
construção do gráfico em barra ou coluna. Nesse momento podem ser trabalhados 
os dois tipos de tabela a simples e a de dupla entrada, incentivando a utilização das 
tecnologias para estas construções (excel, geogebra e outros). No desenvolvimento 
do conteúdo explicar que as variáveis são os valores que assumem determinadas 
características dentro de uma pesquisa e que as chamadas de qualitativas são aquelas 
que não podem ser expressas numericamente (cor dos olhos, preferência por um 
time de futebol, preferência por uma marca de automóvel, preferência musical, entre 
outras), enquanto que as quantitativas podem ser expressas por números. Importante 
lembrar que essa habilidade pode ser trabalhada com a área de Linguagem e Ciências 
da Natureza.
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