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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

GEPEME/UNEMAT – Barra do Bugres/MT
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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.

 
 O presente livro de sequências didáticas 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 5º 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 25 sequências didáticas elaboradas neste livro de sequências 
didáticas de Matemática para o 5º 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 25 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 5º 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 5º 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 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Prof. Dr. Junior Cesar Alves Soares
juniorcasoares@unemat.br 

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

Neste capítulo apresentamos uma breve sistematização a respeito dos 
fundamentos teórico-metodológico das sequências didáticas elaboradas pelos 
professores que ensinam Matemática no 5º 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 25 habilidades do 5º 
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 5º 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:
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[...] 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 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, e a capacidade de o 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 



14

(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 
de letramento matemático dos estudantes do quinto 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 25 sequências didáticas 
voltadas ao 5° 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.
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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 

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 25 sequências didáticas voltadas ao 5° 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: 8 
(oito) sequências didáticas sobre Com base na Figura apresentada anteriormente, 
no presente livro temos: 9 (nove) sequências didáticas sobre a unidade temática de 
números; 4 (quatro) sequências didáticas da unidade temática – álgebra; 5 (cinco) 
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sequências didáticas da unidade temática – geometria; 4 (quatro) sequências 
didáticas da unidade temática grandezas e medidas e 3 (três) sequências didáticas 
da unidade temática – estatística e probabilidade. Todas destinadas ao 5° ano do 
Ensino Fundamental, somando 25 sequências didáticas. 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 5º 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.
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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 5º ano do Ensino Fundamental terem iniciativa e criatividade para que esta prática 
seja 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 5º 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 5º ano do Ensino Fundamental.

Um dos princípios adotados para elaboração das atividades das sequências 
didática é que os alunos aprendam 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 de as crianças reconhecerem 
desde pequenas, a necessidade de compreender o contexto, a situação-
problema apresentada. Para isso, uma forma dos professores despertarem 
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 5º 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 
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da escola. O importante é adaptar e utilizar as atividades e situações problemas das 
habilidades de cada uma das 25 sequências didáticas, recorrendo a outros materiais 
quando necessário, para poder planejar bem as suas aulas de matemática no 5º ano 
do Ensino Fundamental.

Todas as 25 sequências didáticas que chega às suas mãos foi produzido por 
vocês que ensinam Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental e será fundamental 
para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem de matemática, pois 
as sequências didáticas estão alinhadas a BNCC e ao DRC de Lucas do Rio Verde/
MT e representam as aprendizagens essenciais que os alunos do 5º ano precisarão 
experimentar para se apropriarem dos conhecimentos elencados para este período.
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CAPÍTULO 2 – SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DA UNIDADE TEMÁTICA – 
NÚMEROS – 5º ANO

PROFª ADIANE MARIA PEREIRA
adiane_dica@hotmail.com

  
PROFª ANA CELIA NORBERTO DA SILVA

ana.celi.nha@hotmail.com
 

PROFª ANDREA DE ALMEIDA ARAUJO
araujoandreea@gmail.com

 
PROFª CLEIDIANA DE JESUS PONTES

cleidiane.pontes@gmail.com
 

PROFª DAYELLE RIBEIRO
rdayelle@gmail.com

PROFª  DOMINGAS BARBOSA DE OLIVEIRA CUNHA
domingasbarbosadeoliveira@gmail.com

No 5º 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 5º Ano os alunos precisam operar com números naturais e números racionais 
associando os mesmos a parte da unidade. Saber interpretar na reta numérica a posição 
de cada número racional. Estabelecer ordenação de um conjunto de números naturais 
e números racionais. Identificar equivalência de frações e suas representações.

No 5º Ano os alunos precisam aprender associar representações 
utilizando as porcentagens mais utilizadas no cotidiano, precisam transformar 
números da forma decimal finita em frações e precisam ter a noção da 
aplicação do princípio multiplicativo que está associado aos problemas de 
contagem.
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Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a seguir as nove 
sequências didáticas das nove habilidades da unidade temática de números para o 5º 
ano do Ensino Fundamental.
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Mato Grosso é uma das 27 unidades federativas do Brasil, e é dividido em 141 
municípios. Fica localizado na região Centro-Oeste e faz limite ao norte com Amazonas 
e Pará, ao leste com Tocantins e Goiás, ao sul com Mato Grosso do Sul, ao oeste com 
Bolívia e Rondônia. É, sem dúvida, um importante pólo de agronegócio, destacando-se 
no plantio de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e insumos para a transformação em 
biodiesel. Abaixo, temos o mapa do Brasil com o estado de Mato Grosso em destaque.

A seguir, temos os dados da população de 14 municípios do estado de Mato 
Grosso na Tabela 1. Com base nestes dados, preencha a Tabela 2 colocando os 
algarismos referentes ao total da população em suas respectivas ordens.

2.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF05MA01

(EF05MA01). Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das 
centenas de milhar com compreensão das principais características do 
sistema de numeração decimal.
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Escreva por extenso a população dos municípios que fazem limite com Lucas do 
Rio Verde. 

O Brasil tem uma extensão territorial de aproximadamente 8.515.767 m². 
Observe o quadro de valores abaixo e responda:

O número que representa a área do Brasil segundo o IBGE (2010) é de 8.515.767 
km² aproximadamente. 

Observe a tabela e responda:

a) Quantos algarismos o número da tabela possui?
b) Qual valor absoluto que o número 6 ocupa?
c) Qual valor relativo do número 7 na 3ª ordem?
d) Escreva o número por extenso.

Sabendo que para se representar a unidades usamos os algarismos de 0, 
1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 e para representar as dezenas os algarismos de 10 em 10. Então, 
assim temos o Sistema de Numeração Decimal. Quando fazemos isso cada algarismo 
têm seu lugar, ou seja, sua casa para ficar. Veja a posição de cada algarismo no exemplo 
ao lado, e a tabela de cada classe desses algarismos e como eles podem ficar em cada 
casa. E depois, observando, responda as atividades abaixo.

 
Exemplo :
1) Uma indústria consegue produzir produtos a partir de algumas matérias 

primas citadas na tabela abaixo:
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Responda as questões abaixo observando a tabela acima:

A) Transcreva os números em ordem crescente.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
B) Transcreva os números em ordem decrescente.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
C)  Escreva por extenso o número que corresponde ao arroz.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
D) Qual número é equivalente ao algodão distribuído dentro das classes? Ver 

exemplo 2.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
E) Veja o número dado a soja, qual o valor posicional do 7 e do 6?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
F) Veja a tabela e escreva o nome e o número que representa o menor e qual o 

maior produto?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
G)  Fazendo uma comparação com todos os números, qual deles mais se aproxima 

do que foi dado ao milho?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
H)  Agora, escolha um dos números da tabela e faça a decomposição 

desse número como no exemplo 1.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Observe e leia as informações abaixo sobre os números da dengue, Chikungunya 
e Zika no Brasil no ano de 2018. 

1-Quantas casos de pessoas infectadas pela dengue, foram registrados na região 
centro-oeste no ano de 2018?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
2- Escreva no quadro de ordens a seguir os números de casos de DENGUE 

registrados no ano de 2018 em cada região do Brasil 

Brasil registra 101.147 casos de Coronavírus e 7.025 mortes pela doença.
Publicado: Domingo, 03 de maio de 2020, 18h23 Última atualização em 

Domingo, 03 de Maio de 2020, 18h27

As informações foram atualizadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde 
até as 14h deste domingo (3). Do total de casos confirmados, 42.991 estão 
recuperados e outros 51.131 estão em acompanhamento.

O Ministério da Saúde registrou 101.147 casos de corona vírus e 
7.025 mortes da doença no Brasil até as 14h deste domingo (3), segundo 
informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país. 
São consideradas recuperadas após contraírem a doença 42.991 pessoas, o 
que representa 42,5% do total de casos confirmados. Atualmente, estão em 
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acompanhamento outras 51.131 pessoas (50,6%) e 1.364 óbitos permanecem em 
investigação.

Nas últimas 24 horas foram registrados 4.588 casos novos e 275 novos óbitos, 
sendo que a maior parte é referente a outros períodos, mas foi inscrita de ontem para 
hoje.

Apesar de muitos municípios do país ainda não registrarem casos da doença, 
de forma geral, está presente em todos os estados do país. Atualmente, São Paulo 
concentra a maior parte das notificações, com 31.772 casos e 2.627 mortes. Rio de 
Janeiro aparece em segundo lugar, com 11.139 casos e 1.019 óbitos, seguido por 
Pernambuco, com 8.643 casos e 652 óbitos. O estado que registra menos notificações 
é Tocantins, com 246 confirmações e quatro mortes.

 Dado o número 101.147 responda:
a.  Quantas ordens possui este número?

 _______________________________________________________________
b.  Quantas classes possui este número?

 _______________________________________________________________
c.  Escreva este número por extenso:

 _______________________________________________________________
d.  O algarismo 4 ocupa qual ordem?

 _______________________________________________________________
e.  Descubra o valor relativo e absoluto do algarismo 4:

 _______________________________________________________________
f. O algarismo 1 representa três valores distintos. Represente-os.

g. Decomponha o valor 101.147 na base decimal.
 _______________________________________________________________

O ábaco foi provavelmente inventado pelo povo sumério, da Mesopotâmia. Os 
egípcios, gregos, romanos, indianos e chineses também usavam o ábaco para fazer 
contas.

Por volta do ano 700 d.C., na Índia, foi criado um sistema de anotar os números 
que tornou possível fazer somas por escrito com a mesma facilidade do ábaco. Esse 
sistema foi adotado pelos árabes, que o aperfeiçoaram e o levaram para a 
Europa há mais de mil anos. Como a forma de fazer cálculos se tornou mais 
simples, o ábaco foi abandonado em muitos lugares do mundo, mas ele ainda 
continua a ser usado por pessoas da China, do Japão e do Oriente Médio. 
(Fonte: https://escola.britannica.com.br/artigo/abaco  acessado 03/06/2020, 
11:27)

Observe o ábaco e assinale a alternativa 
em que está o número representado.

a) (   ) 41 301
b) (   )  10 314
c) (   )  1 314
d) (   )  4 131
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A população de Lucas de Rio Verde - Mato Grosso

Conforme o censo 2010 a população de Lucas de Rio Verde está distribuída em 
24.016 homens e 21.540 mulheres, totalizando 45.556 habitantes.

(Fonte:http://populacao.net.br/populacao-lucas-do-rio-verde_mt.html  
acessado 03/06/2020 11:34)

1) O número total da população de Lucas do Rio Verde é formado por quantas 
ordens?

________________________________________________________________
2) Escreva como se lê o número acima.
________________________________________________________________
3) O algarismo 5 aparece três vezes na composição do número, podemos dizer 

que todas as vezes ele aparece com o mesmo valor relativo? Por quê?
________________________________________________________________
4) Qual o valor relativo pelo algarismo 5 que ocupa a 3ª ordem?
________________________________________________________________
5) Distribua o número acima no quadro posicional e pinte de azul o algarismo de 

maior valor relativo e de amarelo, o de maior valor absoluto.
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Observe a régua abaixo:

Quais os algarismos as setas estão indicando?

A) (    ) 0,4 – 2,4 – 4,8
B) (    ) 0,5 – 2,5 – 4,5
 C) (    ) 0,3 – 2,4  - 4,8
D) (    ) 0,3  - 2,5 – 4,6 

Beatriz e uma aluna do 5ª ano, seu caderno de matemática acabou. Ela e sua mãe 
estão pesquisando o preço de cadernos para comprar, assim que acabar a quarentena 
e voltar as aulas ela vai precisar do caderno, para usar em sala de aula. O caderno que 
Beatriz mais gostou foi o flamingo floral do Elo 7, porém sua mãe está sem condições 
para compra-lo, vai ter que ficar com o mais barato. De acordo com a 
pesquisa de Beatriz e sua mãe, qual caderno está mais barato? 

R.:___________________________________________________

2.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF05MA02

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma 
decimal com compreensão das principais características do sistema 
de numeração decimal, utilizando, como recursos, a composição e 
decomposição e a reta numérica.
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O trajeto entre a casa dos meus avós e a casa dos meus pais tem 13 km. Percorri 
metade desse trajeto de bicicleta e mais 1,3 km a pé, o restante do caminho fui de 
carro. Use a reta numérica abaixo e identifique a quilometragem percorrida por mim 
e marque na reta com uma seta. Exemplo o número 2,6 abaixo:

 

O número que representa a área de Lucas do Rio Verde segundo o IBGE (2018) é 
de 3.675,221 km². Este número corresponde a:

A) (  ) 3 dezenas de milhar, 60unidades de milhar, 2 centenas, 2 dezenas e 1 
unidades.

B) (   ) 3 unidades de milhão, 6 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar, 5 unidades 
de milhar, 2 centenas, 2 dezenas e 1 unidade.

C) (   ) 3 unidades de milhão, 6 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar, 5 unidades 
de milhar, 2 centenas, 2 dezenas e 1 unidade.

D) (  )  3 dezenas da milhão, 600 unidades de milhar, 5 unidades de milhar, 2 
centenas, 2 dezenas e 1 unidades.

João Guilherme deseja comprar pacotes de figurinhas. Um pacote de edição 
especial de figurinhas custa R$ 0,45 centavos e um pacote comum de figurinhas custa 
R$ 0,25 centavos. Sabendo que ele comprou dois da edição especial e um da edição 
comum. Assinale a alternativa que possui o valor pago por ele.

A) (   ) 0,90
B) (   ) 1,05
C) (   ) 1,15
D) (   ) 1,20

João Pedro vai ajudar seus pais no cálculo do valor de aumento da 
conta de água do mês de abril em relação ao mês de maio. Em abril em 
sua casa gastou R$15,90 já em maio a fatura de água veio no valor de R$ 
30,35. Assinale a alternativa que descreve a diferença de valor entre as 
duas faturas de água.

A) (   ) 10,50
B) (   ) 14,45
C) (   ) 15,23
D) (   ) 17,10
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A população de Lucas do Rio Verde-MT é de 65.534 mil habitantes de acordo 
com o IBGE (2019). Desse total, cerca de 93% moram na zona urbana e o restante no 
campo.

 

a) Quantos algarismos o numeral 65.534 possui?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Escreva-o por extenso. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Qual a porcentagem da população mora na zona Rural (no campo)?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Enzo e seus colegas estão pesquisando o preço de cadernos para o novo curso 
de desenho que irão fazer. Eles encontraram quatro modelos de cadernos com os 
respectivos preços.

Sabendo que eles compraram juntos três cadernos do Tipo A, dois do 
Tipo B, um do Tipo C e um do Tipo D. Qual o valor pago no total?
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SITUAÇÃO PROBLEMA 1
Roberto comprou um novo livro e já começou a lê-lo. O livro possui 5 capítulos e 

Roberto já está no quarto capítulo.

a) Qual a fração que representa os capítulos lidos por Roberto? Represente-a 
com desenho.

b) Qual é o denominador e o numerador dessa fração?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Como lemos a fração encontrada?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) A fração representada pelos capítulos lidos, é menor ou maior que 1?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
e) Localize e circule na reta numérica abaixo o ponto (A/B) que indica a 

fração que representa os capítulos lidos por Roberto.

f) Represente a fração de capítulos não lidos por Roberto.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF05MA03

(EF05MA03). Identificar e representar frações (menores e maiores que 
a unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de 
parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso.
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Mamãe e papai foram a pizzaria e pediram uma pizza grande que tem doze fatias, 
eles comeram 1/3 dessa pizza, e o que restou trouxeram para casa. Quantas fatias eles 
trouxeram?

 
R.:______________________________________________________________

Em um campeonato de natação, os atletas fizeram tempos que variam entre 
2,254; 2,235; 2,231; 2,240; 2,223 e 2,221. Para sabermos a ordem de classificação 
final estes tempos precisam estar em ordem. Organize-os na reta numérica e descubra 
a classificação final. 

Ronaldo é diretor em uma escola e irá construir uma área de lazer para seus 
alunos, criando assim o espaço escolar mais atrativo para as crianças. A região da 
figura pintada representa a parte do terreno em que será construída a área de lazer. 
Qual a fração que representa a parte do terreno destinada à área de lazer da escola 
de Ronaldo?

 

R.:______________________________________________________________
Analise as frações abaixo e marque a alternativa correta, ou seja, aquela em que 

a fração, a representação e o número decimal são correspondentes.
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A professora do 5º B Trouxe um caixa de ovos igual a de figura abaixo para 
trabalhar fração em sala de aula. Solicitou que os alunos respondessem as seguintes 
questões:

 

A) Quantos ovos há na caixa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
B) A Professora vai usar um terço dos ovos para fazer um bolo. Quantos ovos ela 

vai usar?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
C) Ao usar somente um terço dos avos para fazer o bolo. Quantos ovos sobraram 

na caixa de ovos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Observe as imagens abaixo e escreva a fração que representa as partes coloridas 
de cada figura:

_________       __________     __________



33

A professora do 5º ano passou algumas atividades no quadro e resolveu fazer uma 
competição entre os alunos determinando que quem terminasse primeiro levaria um 
brinde surpresa. Ao andar pela sala a professora observa Francisco e Lúcia que estão 
resolvendo os mesmos problemas de Matemática. Acompanhe o que estão dizendo:

Quem resolveu mais problemas? Justifique sua resposta.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Paula e Roberta são amigas de escola e adoram comer pizza. Paula pediu uma 
pizza portuguesa e Roberta uma pizza napolitana. Assim que as pizzas 
chegaram, elas perceberam que eram do mesmo tamanho, mas foram 
cortadas de forma diferente. 

A pizza de Paula tinha 5 pedaços e a de Roberta tinha 6 pedaços. 
Paula conseguiu comer 3 pedaços de sua pizza e Roberta comeu apenas 4. 

Considerando as situações acima, qual das duas amigas comeu mais 
pizza?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF05MA04

(EF05MA04). Identificar frações equivalentes.
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Todos os anos, a Escola Érico Veríssimo comemora o dia das crianças com muita 
alegria e diversão.

A distribuição do Bolo do seu Lídio é um dos momentos mais esperados pelas 
crianças.

Sabendo que na escola tem 12 turmas, o coordenador recomendou que as 
professoras repartissem o bolo da seguinte forma, garantindo assim que todos os 
alunos receberiam um pedaço do bolo.

Deste modo, os alunos do 1º ao 3º ano ficariam com 6/12, e os alunos dos 4º a 
5º anos, também ficariam com 6/12. 

As professoras então concluíram que se dividissem o bolo, em mais partes para 
facilitar o trabalho, deixando, 3/6 para as turmas do 1º aos 3º anos, e 3/6 para as 
turmas do 4º e 5º anos, a divisão ficaria igual a sugerida pelo coordenador.

Questões:
1) Podemos afirmar que na sugestão do coordenador e na sugestão das 

professoras, o bolo será repartido de forma igual para as turmas? Explique sua 
resposta: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________

2) Podemos sugerir outra maneira de dividir o bolo de forma 
igualitária entre as turmas?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Os alunos do 5º ano A da escola Eça de Queiros do município de Lucas do Rio 
Verde, organizaram uma festinha para a professora Elisangela, para comemorar seu 
aniversário.  O aluno Claudio trouxe duas pizzas e dividiu conforme a imagem abaixo 
gerando dúvidas entre os colegas:

 

Da forma como a pizza foi cortada observando apenas a área colorida compare 
as duas situações. Alguém comeu mais pizza? Justifique sua resposta.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Para fazer uma receita de brigadeiro Karine precisou de  lata de leite 

condensado,     de creme de leite,   de chocolate meio amargo.

 a) Represente as frações em forma de figuras.

 b) Encontre mais uma fração equivalente a cada uma das citadas.

 c) As frações acima representam a mesma parte de um todo. Essas 
frações são chamadas 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Dois amigos comentam o lançamento de uma série infantil, e declaram: amigo 1: 
comenta que a série era tão boa que em três dias já assistiu a metade dos episódios, e 
o amigo II concorda dizendo que a série é boa mesmo, pois em dois dias havia assistido 
2/4 de todos os episódios da série.

AMIGO I
 

AMIGO II

a)  Marque com X a fração que corresponde a quantidade de episódios assistidos 
por cada amigo.

b)  Comparando as duas frações, quem assistiu mais episódios?
________________________________________________________________
c)  Observando as duas frações representadas acima, podemos concluir que 

elas possuem a mesma quantidade, por tanto são equivalentes.  Que outras frações 
equivalentes a essa podemos ter?

________________________________________________________________
Na imagem a seguir, é possível perceber que em ambas as situações a quantidade 

de pizza consumida é a mesma. Nesse caso, significa que  é uma fração equivalente 
de .    

 Vamos analisar as frações que serão consumidas, Paola comeu 3/5 
e Jamilly comeu 4/6 . Para conseguir um comparativo sobre qual das duas 
comeu mais pizza, é necessário igualar os denominadores por meio das 
frações equivalentes.

Começando por Paola, se a fração for multiplicada por 6 teremos:
 3  x  6  =  18
 5      6      30 

E no caso de Jamilly, para encontrar o mesmo denominador 30, 
vamos encontrar a fração equivalente multiplicando tudo por 5, assim 
teremos:

 4  x  5  =  20
 6      5      30

Comparando as duas frações, quem comeu mais pedaços de pizza?
 a) (  ) Paola
 b) (  ) Jamilly
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Esta é a horta da Escola Municipal Vinícius de Moraes, no município de Lucas do 
Rio Verde-MT. A horta foi montada em um projeto com os alunos do 5º ano da escola.

Veja como é a sua estrutura:

Diante da representação acima, responda:
A) Qual a fração equivalente representa cada verdura plantada?
________________________________________________________________
B) Então, qual a fração que representa a parte total plantada?
________________________________________________________________
C) Que parte restou para ser plantada?
_______________________________________________________

Observe a reta numérica abaixo e assinale a alternativa que possui os 
pontos que estão faltando:

  
A) (   ) C- 1,0 m     F- 1,2 m    I- 1,6 m
B) (   ) C- 1,21m    F- 1,5 m   I- 1,85 m
C) (   ) C- 1,2 m      F- 1,4 m     I- 1,6 m
D) (   ) C- 1,2 m   F- 1,5 m   I- 1,8 m

2.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF05MA05

(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos 
(representações fracionária e decimal), relacionando-os a pontos na 
reta numérica.
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Observe as frações, Lucas quer organizá-las na reta numérica:

O professor do 5º ano A da escola Eça de Queirós estava trabalhando com seus 
alunos números decimais e fez uma pesquisa para descobrir a altura de 5 alunos.  Olha 
como ficou a lista que o professor passou no quadro:

Após desenhar no quadro, o professor pediu para que os alunos colocassem em 
ordem crescente a altura de cada aluno.

Anna Victoria e Eduardo Henrique ganharam uma barra de chocolate cada um. O 
chocolate é formado por 8 pedaços. Não podemos esquecer que a Anna Victória ama 
chocolates. Qual deles já comeu a maior parte do chocolate? Represente em forma de 
fração as partes consumidas pelos alunos. São frações equivalentes? Porque?

 Represente em forma de fração as partes consumidas pelos alunos:

 Barra de chocolate que os alunos ganharam.

 Barra de chocolate do Eduardo Henrique. 
                

Barra de chocolate da Anna Victória.
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As cozinheiras de uma Escola Municipal de Lucas do Rio Verde observaram o 
desperdício de alimentos na hora do lanche, então resolveram realizar a pesagem 
para saber quanto havia de desperdício no fim de cada dia da semana. 

Veja a lista abaixo:

A). Agora organize a lista em ordem crescente de massa dos alimentos.
B). Desenhar a reta numérica e escrever em ordem crescente de massa dos 

alimentos.

Francisco, Lúcia e Felipe pintaram uma tela de azul. Quem pintou a maior parte 
da tela? Marque a resposta correta

A. Lúcia
B. Felipe
C. Francisco
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Lucas foi a uma loja comprar uma bicicleta que custa R$ 800,00, mas ele está 
indeciso sobre qual das duas formas de pagamento deve escolher.

a) Se Lucas pagar à vista, quanto custará a bicicleta?
________________________________________________________________
b) Se escolher a outra forma de pagamento, quanto ele pagará pela bicicleta, no 

total?
________________________________________________________________
c) Qual a diferença, em reais, entre os preços das duas formas de pagamento?
________________________________________________________________

Na granja do senhor Valdir Ribeiro, em Lucas do Rio Verde-MT, as 
galinhas produziram 650 ovos em um dia, sendo que 10% deles quebraram 
durante a coleta. 

 
Baseado na informação fornecida calcule quantos ovos restaram?

2.6 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF01MA06

(EF01MA06). Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em 
procedimentos de cálculo para resolver problemas.
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O refeitório da escola Eça de Queirós têm 10% de suas cadeiras amarelas, 15% 
de cadeiras vermelhas, 25% de cadeiras verdes e 50% de cadeiras azuis. Sabendo 
que a quantidade de quadradinhos representa a quantidade de cadeiras pinte as 
porcentagens das cores nos quadradinhos.

 

O Ministério da Saúde registrou 101.147 casos de corona vírus e 7.025 mortes da 
doença no Brasil até as 14h deste domingo (3), segundo informações repassadas pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país. Do total de casos aproximadamente 
42% são considerados recuperados. Atualmente, estão em acompanhamento um 
valor próximo a  50%.

a) Considerando o número sublinhado calcule os valores correspondentes às 
porcentagens destacadas.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Ainda sobre registro 101.147 calcule 10%, 25%,27% deste valor.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Maria está organizando seus horários de estudos e resolveu que na segunda 
feira irá estudar de 8horas da manhã até as 10horas e vai destinar 50% do 
tempo para a disciplina de Matemática, 25% para estudar Ciências e 25% 
para Geografia.

a) Quantos minutos Maria destinou a estudar Matemática?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Quantos minutos representam os 25% para o estudo de Geografia?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
c) Qual fração do tempo de Maria representa a parte que estudará 

Ciências?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Na fazenda São Sebastião, na comunidade São Cristóvão, durante uma seca, 
morreram 184 bois de uma boiada de 4.600 cabeças. Qual foi o porcentual dos bois 
que ficaram?

a) (   ) 95%.
b) (   ) 96%.
c) (   ) 97%.
d) (   ) 98%.

Veja este anúncio: 

Quantos lotes já foram vendidos? 

a) (   ) 40
b) (   ) 25
c) (   ) 100
d) (   ) 30
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O estado de Mato Grosso têm uma população estimada em 3.484.466 habitantes 
entre 2018 e 2019, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE)28 de ago. de 2019. E a cidade de Lucas do Rio Verde/MT tem uma população 
estimada em 65.534 habitantes, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), 1 de jul. de 2019. (Google, 29/04/2020)

De acordo com as informações acima, se a cidade de Lucas do Rio Verde não 
fizesse parte do Estado do Mato Grosso. Qual seria a população total estimada no 
estado?

________________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Marcos nasceu pesando 3.125 g. Um mês depois Marcos já estava 
pesando 1.934 g a mais. Qual o peso de Marcos um mês depois do seu 
nascimento?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2.7 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF05MA07

(EF05MA07). Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com 
números naturais e com números racionais, cuja representação decimal 
seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos.
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 O pai de Joana lhe deu R$ 45,70, com esse valor ela foi a papelaria, pois precisava 
comprar um caderno, um lápis e uma caneta. Na tabela abaixo temos os materiais e 
os valores. 

a) Então, com o valor que Joana tinha, quais materiais comprou?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) Agora que descobriu o valor dos materiais comprados por Joana, responda: 
Sobrou dinheiro depois das compras feitas? Quanto?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

c) Desafio! Tente fazer mentalmente uma estimativa de quanto custa o Caderno 
luxo 45,20 + Caneta suprema 14,80 + Lápis 1.7 5,00. Consegui!

________________________________________________________________
________________________________________________________________

d) Faça uma subtração! Descubra qual a diferença de valor entre os materiais 
que Joana comprou e os outros materiais da tabela. Qual será essa diferença?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Patrícia comprou duas pizzas para comer com seus amigos. Veja a tabela de 
valores abaixo e sabendo que ela pagou no total, R$ 62,25. Quais foram as 
pizzas compradas?
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Dona Maricota foi ao mercado semana passada e fez uma compra de R$ 415,80, 
essa semana foi novamente, e comprando exatamente os mesmos produtos, pagou 
R$ 208,56 a mais.

1) Marque a alternativa que indica o valor da compra de Dona Maricota.

a) (  ) R$ 524,54
b) (  ) R$ 623,66
c) (  ) R$ 624,36
d) (  ) R$ 566,20

2) Represente com um X na reta numérica abaixo o ponto que representa a 
dezena mais próxima do valor da compra de Dona Maricota. 

 

Nós temos variedades boas com ciclo de 115 a 120 dias, que é o mais plantado 
aqui em Lucas do Rio Verde, onde conseguimos uma produtividade maior. A expectativa 
é colhermos, de modo geral, entre 55 a 60 sacas por hectare na atual safra. Se na 
fazenda do senhor Rodrigues ele colheu no ano de 2018, 1234 sacas de soja e no ano 
2019 1896 sacas de sojas. Quantas sacas ele colheu nos dois anos?

a) (   ) 2678
b) (   ) 3130
c) (   ) 3189
d) (   ) 4130

Giovana tinha 642 cartinhas Pókemon em sua coleção. Hoje, sua amiga Débora 
deu-lhe 45 cartinhas, mas ela perdeu 30 delas. 

Quantos cartinhas Pókemon Giovana têm em sua coleção agora? 

a) (   ) 600
b) (   ) 520 
c) (   ) 636 
d) (   ) 657
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No estacionamento de um supermercado tem carros estacionados em 6 fileiras. 
Em cada fileira há 15 carros. 

Quantos carros há neste estacionamento? 

a) (   ) 130 
b) (   ) 125
c) (   ) 135
d) (   ) 140

Observe a medida de altura de alguns alunos do 5º B, da escola Eça de Queirós 

 
a) Escreva por extenso a altura de cada aluno

Andrei - ___________________________________________________
Vanessa - __________________________________________________
Jonas - ____________________________________________________
Márcio - ___________________________________________________

b) Qual aluno, cuja altura está mais próximo de 2 metros?
__________________________________________________________
c) Qual aluno, cuja altura está mais próxima de 1 metro?
__________________________________________________________
d) Quantos cm faltam para Jonas ter a mesma altura que o aluno Andrei. 

Represente com números decimais?
__________________________________________________________

2.8 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF05MA08

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão 
com números naturais e com números racionais cuja representação 
decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente 
de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos.
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A família de Paulo mudou recentemente para Lucas do Rio verde, e estão 
trabalhando com reciclagem para sustentar a família. O Pai, Paulo e sua mãe coletam 
latinhas para vender.

Por semana, Paulo e a sua família conseguem coletar 5.000 latinhas. Sabendo-se 
que para ter um quilo são necessárias, aproximadamente, 50 latinhas. 

a) Quantos quilos de latinhas a família de Paulo consegue coletar na semana?  
Qual o valor arrecadado com a venda das latinhas, sabendo-se que o quilo da latinha 
custa 3,50.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Em um mês, quantos reais a família de Paulo ganha com a venda das latinhas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pense nos seguintes problemas. Tente fazê-los usando cálculo mental:
 
a) Pensei em um número, multipliquei por 5 e adicionei mais 32. O resultado 

foi 72. Qual o resultado da multiplicação e em qual número pensou? Faça todos os 
cálculos envolvidos.

b) Pensei em um número, multipliquei por 6 e adicionei mais 78. O resultado 
foi 120. Qual o resultado da multiplicação e em qual número pensou? Faça todos os 
cálculos envolvidos.

c) Pensei em um número, multipliquei por 7 e adicionei mais 104. O resultado 
foi 132. Qual o resultado da multiplicação e em qual número pensou? Faça todos os 
cálculos envolvidos.

d) Pensei em um número, multipliquei por 8 e adicionei mais 272. O 
resultado foi 344. Qual o resultado da multiplicação e em qual número 
pensou? Faça todos os cálculos envolvidos.

e) Pensei em um número, multipliquei por 9 e adicionei mais 407. O 
resultado foi 452. Qual o resultado da multiplicação e em qual número 
pensou? Faça todos os cálculos envolvidos.
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Larissa abriu o seu cofrinho para saber quanto já tinha juntado. Ela contou 7 
moedas de R$ 0,05, 5 moedas de R$ 0,25, 9 moedas de R$ 0,10, 7 moedas de R$ 0,50 
e 8 moedas de R$ 1,00. Quanto ela tinha no total?

a) (   ) R$ 14,00
b) (   ) R$   7,00
c) (   ) R$ 12,90
d) (   ) R$ 14,05.

A turma do 5ºC da escola Eça de Queirós, junto com a professor Valdir, estão 
desenvolvendo um projeto de empreendedorismo, no qual estão vendendo geladinho 
nos 2 horários de recreio na escola. Em média, são vendidos 25 gelinhos em cada 
recreio. Os gelinhos são vendidos de segunda-feira a sexta-feira. Ao final de duas 
semanas quantos geladinhos serão vendidos?

Sabendo que a barra de chocolate a seguir custou R$ 9,00 no mercado X 
e R$ 9,95 no mercado Y responda:

a) Qual mercado o chocolate é mais barato?
__________________________________________________________
b) Qual a diferença de preços entre os mercados?
__________________________________________________________
c) Se comprasse três barras em cada mercado. Qual seria a diferença de 

preços?
__________________________________________________________
d) Você costuma fazer averiguação de preços? Por que se faz necessário?
__________________________________________________________
e) Três amigos dividiram a despesa por igual ao comprarem três barras 

no mercado X. Qual a contribuição de cada amigo?
__________________________________________________________
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Joana, Rita e Júlia resolveram juntar seus brinquedos e se revezarem para 
brincarem com todos. 

Quantas possibilidades serão possíveis de todas as meninas utilizarem todos os 
brinquedos?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Bianca comprou 3 blusas, (cinza, azul e vermelha) e ela tem 2 saias (preta e 
branca), para ir a uma festa.

 
De quantas maneiras diferentes Bianca poderá se vestir?

a) (   )  3
b) (   )  4
c) (   )  5
d) (   )  6

2.9 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF05MA09

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão 
com números naturais e com números racionais cuja representação 
decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente 
de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos.
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A Lanchonete e Restaurante Parada colocou seus produtos em promoção. A 
oferta era um combo no qual a pessoa poderia escolher um sanduíche, uma bebida e 
um doce de sobremesa. Para isso, a lanchonete separou três tipos de sanduíches, dois 
tipos de bebidas e quatro tipos de doces.

a). Quantas opções de sanduíches foram oferecidas?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) Quantas opções de bebidas foram oferecidas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
c) Quantas opções de doces foram oferecidas? 
________________________________________________________________
_______________________________________________________
d) Que operação indica o número de possibilidades que a pessoa 

tem para montar um combo?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 e) Qual é a quantidade de opções de combos oferecida pela 
lanchonete?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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A  lanchonete Nivaldo & Cia,  fica bem  próximo da escola Vinícius  de Moraes, e 
a Nicolly gosta muito de ir até a  lanchonete, no período  noturno, para lanchar. Lá há 
3 tipos de porções,  e 2 tipos  de sucos.       

a) De quantas maneiras diferentes pode-se fazer um lanche que tenha uma 
porção e um suco?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Marta vai para uma festa e não sabe qual roupa usar. Então vamos ajudar?
Veja a lista de roupas de Marta. No caderno desenhe as possíveis combinações 

que ela poderá usar. 

Calças     Blusas
Calça de couro    Camiseta preta

Calça jeans    Camiseta azul

Calça moletom  

Então, quantas combinações desenhou?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
No Dia das Crianças, a Escola Vinícius de Moraes, em Lucas do Rio 

Verde-MT, serviu cachorro quente e pizza como opções de lanches aos 
alunos. A escola disponibilizou algumas opções de condimentos, como, 
maionese, catchup, mostarda e molho de alho. 

 

Quantas combinações diferentes os alunos poderão fazer para 
incrementar os lanches?

__________________________________________________________
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Agora, imagine a seguinte situação: Um feirante possui, em sua banca, maçãs, 
peras e laranjas em grande quantidade. Desejando atender melhor a sua clientela, o 
feirante resolveu empacotar todas as suas frutas, de modo que cada pacote contivesse 
exatamente 5 frutas. Quantos diferentes tipos de empacotamento o feirante poderá 
oferecer à sua clientela? 

a) (  ) 1 opção;  b) (  ) 2 opções;  c) (  ) 3 opções;
d) (  ) 4 opções; e) (  ) 5 opções;  f) (  ) 6 opções.
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CAPÍTULO 3 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DA UNIDADE TEMÁTICA – 
ÁLGEBRA – 5º ANO

PROFº EDÍLSON DOS SANTOS
edilsondossantos9@gmail.com

PROFª ELIANE ALVES DE MELLO
eliane.mellosa@hotmail.com

PROFª  ELISANGELA DENARDIN
eli.denardin@gmail.com

PROFª  FERNANDA JORDÃO DO AMARAL
feamaral30@hotmail.com

PROFª  JACILENE DE JESUS BEZERRA SOUSA
jacimaria.fn@hotmail.com

No 5º ano, o enfoque de que a álgebra desenvolve o pensamento algébrico que 
permeia toda a Matemática e é essencial torná-la útil 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 5º ano, os alunos devem identificar os padrões compostos em uma sequência 
e conseguir dar continuidade obedecendo o 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 5º 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 5º Ano, a BNCC apresenta duas habilidades (aprendizagens essenciais) 
em relação a Unidade temática álgebra que os alunos deverão adquirir, as quais 
apresentamos no quadro, a seguir:

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a seguir as 
quatro sequências didáticas das duas habilidades da unidade temática de álgebra para 
o 5º ano do Ensino Fundamental.
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Dona Juliana vende salgados e doces por encomenda; Do valor recebido, ela 
investe uma parte em ingredientes para fazer novas receitas e o restante utiliza em 
coisas pessoais. 

Dona Juliana vendeu: 

30 unidades de coxinhas com o valor de R$ 2,00 cada.

20 unidades de esfihas a R$ 2,50 cada. 

50 unidades de doces, sendo R$ 1,50 cada. 

Após receber o valor dessa venda, ela comprou 5 pacotes de farinha de trigo por 
R$ 6,30 cada e 3 caixas de ovos por R$ 8,00 cada.

Assinale a alternativa que indica a expressão numérica do cálculo do valor 
restante após a compra dos ingredientes de reposição.

a) (   ) (30 x 2,00 + 20 x 2,50 + 50 x 1,50) _ (5 x 6,30 + 3 3 8,00) = R$ 129,50.

b) (   ) (20 x 2,00 + 20 x 2,50 + 40 x 1,50) _ (6 x 3,60 + 3 3 8,00) = R$ 109,50. 

c) (   ) (30 x 2,00 + 25 x 2,50 + 40 x 1,50) _ (5 x 6,30 + 8 3 3,00) = R$ 197,50. 

d) (   ) (30 x 2,00 + 25 x 2,50 + 50 x 1,50) _ (6 x 6,30 + 3 3 8,00) = R$ 129,50.

3.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF05MA10

(EF05MA10). Concluir, por meio de investigações, que a relação de 
igualdade existente entre dois membros permanece ao adicionar, 
subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo 
número, para construir a noção de equivalência. 
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Em uma balança, há certos objetos. Alguns deles estão identificados, outros 
não. Então vamos descobrir o valor de cada peça com interrogação. Lembrando que a 
balança precisa ficar de forma equilibrada.

1) Sabendo-se que a peça rosa vale 15 kg, qual será o valor  de cada peça azul?

2) Sabendo-se que a peça verde vale 7, a azul vale 8. Quantos valem as peças 
laranja?

Rodrigo e Rogério pediram duas pizzas do mesmo tamanho, na pizzaria nova 
do bairro Téssele Junior, em Lucas do Rio Verde. Uma para cada, do mesmo tamanho 
e com diferentes sabores. Quando receberam, viram que a pizza de Rodrigo estava 
dividida em 8 partes e que a de Rogério dividida em 6 partes. Rodrigo comeu 4 fatias, 
enquanto Rogério conseguiu comer apenas 3 fatias. 

 
Qual dos dois comeu mais pizza?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Apesar de muitos municípios do país ainda não registrarem casos da doença, 
de forma geral, está presente em todos os estados do país. Atualmente, São Paulo 
concentra a maior parte das notificações, com 31.772 casos e 2.627 mortes. Rio de 
Janeiro aparece em segundo lugar, com 11.139 casos e 1.019 óbitos, seguido por 
Pernambuco, com 8.643 casos e 652 óbitos. O estado que registra menos notificações 
é Tocantins, com 246 confirmações e quatro mortes.

Qual número está faltando para que a igualdade se torne verdadeira? 

11.139+ 652 = 8.643 + 2.627 + _______= _______

Maria e Marta abriram os seus cofres. No cofre de Maria tinha: 50,00 entre notas 
de ,10, 5 e 2 reais. No cofre de Marta haviam: 2 notas de 5,00, 3 notas de 10 reais, 2 
notas de 2, 00 e 6 moedas de 1,00.

a) Quantos reais tinha no cofre de Marta?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Sabendo que Maria dispõe das seguintes notas:

 

Quantas notas de 5,00 Maria têm em seu cofre?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

c) A mãe de Marta e Maria deu a cada uma delas uma nota de 20,00. Quantos 
reais cada uma têm em seu cofre agora?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

d) Qual das duas têm mais dinheiro no cofre?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

No posto de gasolina da cidade, em um tanque que possui 2.800 litros de 
combustível, 6/7 deste combustível é gasolina e o restante é álcool. Quantos 
litros de álcool contêm neste tanque?

a) (   ) 197,9
b) (   ) 184,3
c) (   ) 187,6
d) (   ) 298,4
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SITUAÇÃO PROBLEMA 7
Leia a fala de Mariana para Leonardo:

Qual número Leonardo têm que responder?

a) (   ) 36
b) (   ) 21
c) (   ) 9
d) (   ) 12
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Qual o valor do quadradinho para que essa sentença seja verdadeira?
 

a) (   ) 30
b) (   ) 40
c) (   ) 20
d) (   ) 25

Descubra quanto vale a           em cada sentença matemática:

A) 45+       = 70 

B)           ÷ 8 = 70

C) 4 x         = 120

D) 150 -           = 350

Na casa de dona Maria, no mês de maio, veio uma fatura de energia 
de R$ 105,93, como informa a fatura abaixo. Sabendo que no mês de abril 
a fatura foi R$ 31,54 mais alta. Encontre o valor da conta de energia do 
mês de abril. 

3.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF05MA11

(EF05MA11). Resolver e elaborar problemas cuja conversão em 
sentença matemática seja uma igualdade com uma operação em que 
um dos termos é desconhecido.
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João e Maria estão brincando com cartas numeradas. Cada um têm sua vez 
de brincar para acertar qual o valor da carta do colega. Veja as cartas e pense para 
responder as perguntas.

                

                 
1) Maria têm 4 cartas e o valor da operação realizada nas 4 cartas é de 900. Que 

operação matemática João vai precisar usar?

a) (   ) Adição    b) (   ) Subtração
c) (   ) Multiplicação   d) (   ) Divisão

2) Qual o valor da carta que está sem um numeral?

a) (   ) 20    b) (   ) 100
c) (   ) 11    d) (   ) 10

Agora é vez de João colocar cartas numeradas para Maria. Veja as cartas e pense 
para responder as perguntas.

                                                                                 
1) João têm 4 cartas e o valor  das cartas é de 448 . Que operação 

matemática Maria vai precisar usar?

a) (   ) Adição    b) (   )Subtração
c) (   )Multiplicação   d) (   )Divisão

2) Qual o valor da carta que está sem um numeral?

a) (   ) 10   b) (   ) 5
c) (   ) 16   d) (   ) 7



60

Num piquenique na comunidade São Cristóvão, foram levados 62 limões, meia 
dúzia de peras, 2 dúzias de maçãs para serem distribuídas entre 6 crianças. Quantas 
frutas cada uma recebeu, sabendo que oito frutas estragaram no caminho?

 

a) (   ) 9
b) (   ) 10
c) (   ) 8
d) (   ) 7

No mês de março a conta do combo de internet da dona Maria veio em um total 
de R$ 175,65 com informa a fatura abaixo. Cada produto consumido pela dona Maria 
está discriminado na conta. Porém, falta o valor do NET Virtua +. Ajude dona Maria à 
descobrir quanto ela pagará neste produto. Faça as operações necessárias.
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Maria Cecilia saiu do bairro Parque das Emas para uma excursão com o grupo 
de idosos. Eles foram para o Município de Nobres em uma pousada campestre. 
Ao chegar lá o grupo tinha várias atividades disponíveis, e como todos tem gostos 
diferentes. Eles queriam se dividir em pequenos grupos para as diversas atividades. 
Essas atividades se dividem em canoagem, mergulho, tirolesa, rapel e pesca, todos 
com uma quantidade de pessoas por vez. São 80 idosos que foram divididos em dois 
ônibus com 42 lugares cada e agora serão divididos para as atividades.

Atenção só podem ir 10 pessoas de cada vez em cada uma das atividades. Você 
é o organizador do passeio e terá que colocar a mesma quantidade de idosos em cada 
ônibus e a mesma quantidade de idosos em cada passeio formando os grupos para 
cada vez na atividade, como você fara isso?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Vamos fazer massinha.
Receita:
1 xícara (chá) de sal;
4 xícaras (chá) de farinha de trigo;
1 xícara e meia de água;
3 colheres (sopa) de óleo;
2 colheres (sopa) de creme hidratante perfumado;
Corante alimentício a gosto.

Como faremos para dobrar a receita?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF05MA12

(EF05MA12). Resolver problemas que envolvam variação de 
proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar a 
quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de 
ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre 
outros.
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Observe os ingredientes que vovó Maria utiliza para fazer 2 bolos de cenoura:
 

No final do mês, vovó Iolanda irá receber a criançada do 5º ano para um lanche 
na sua casa e fará 5 bolos de cenoura. Quanto de cada ingrediente ela precisará para 
fazer os 5 bolos? Preencha a lista de ingredientes:

O jardineiro da escola municipal Érico Veríssimo, decidiu colocar fertilizante 
líquido misturado com água para molhar as plantas do jardim da escola. 1 vez 
por mês ele prepara a mistura usando uma medida do fertilizante, para nove 
medidas de água. Para molhar o jardim do prédio escolar, ele preparou 100 
litros da mistura. Para isso, ele usou quantos litros do fertilizante?

A. (  ) 09,11 litros de fertilizante;
B. (  ) 11, 09 litros de fertilizante;
C. (  ) 10,11 litros de fertilizante;
D. (  ) 11,11 litros de fertilizante;
E. (  ) nenhuma resposta está correta
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Claudia resolveu fazer de uma receita de bolo utilizou 6 xícaras de trigo e uma 
1 xícara de leite. Um bolo desse serve 5 pessoas. Para oferecer esse bolo para 25 
pessoas, que quantidade de xícaras de leite e de trigo será necessária?

 
a) Quantidade de Xícaras de leite.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

b) Quantidade de Xícaras de trigo. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Para fazer a receita de bolinho de chuva Karine precisou:
• 2 ovos;
• 1 xícara de açúcar;
• 1 xícara (chá) de leite;
• 2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo;
• 1 colher (sopa) de fermento em pó;
• 3 colheres (sopa) de açúcar para polvilhar;
• 1 colher (sopa) de canela para polvilhar;
• 1 litro de óleo para fritar.

No fim de semana ela receberá seus sobrinhos e afilhados para fazerem um 
piquenique. Para isso, ela precisará utilizar o dobro dos ingredientes para fazer 
novamente sua receita. Quanto de ingredientes ela precisará? Reescreva a receita 
utilizando as novas quantidades.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Para o lanche da tarde para 8 crianças, dona Violeta prepara achocolatado e 
bolo de cenoura. Dessa vez ela precisa fazer a mesma receita para 24 crianças. Veja a 
receita:

Achocolatado (8 copos); 
 2 litros de leite e 16 colheres de chocolate em pó;
Bolo de cenoura (8 porções);
3 cenouras; 
4 ovos;
2 xícaras de açúcar; 
3 xícaras de trigo;
1 colher de sopa de fermento;
2 colheres de óleo;

a) Como dona Violeta poderá fazer para servir as 24 crianças usando a mesma 
receita?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) De quantas cenouras dona Violeta vai precisar?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

c) Uma cartela de ovos possui 12 unidades. Uma cartela de ovos será o 
suficiente para a receita? Sobrarão ou faltarão ovos? Quantos? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

d) Qual quantidade de trigo será usada para servir as 24 porções? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Ruan e Lucas pegaram rifas do dia das mães para vender e conseguiram arrecadar 
juntos R$ 120,00. Ruan vendeu o dobro das rifas vendidas por Lucas.

a) Ruan acha que os dois devem repartir o dinheiro meio a meio. Seria justo? Por 
quê?  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Como eles podem dividir o dinheiro de forma justa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Quanto cada um deve receber?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Sandra e Roberta resolveram fazer uma poupança conjunta que teria a duração 

de 12 meses e que a retirada deste dinheiro seria em Janeiro para fazer as compras do 
ano novo. Elas estipularam que a cota seria de 100 reais, então Roberta escolheu uma 
cota e Sandra escolheu duas cotas mensais. Quando chegou em Janeiro, elas foram 
retirar o dinheiro e viram que ele rendeu 100 reais. Como fazer esta divisão de maneira 
que Samara não leve prejuízo, já que ela havia contribuído mais que a Roberta?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

A massa de uma vaca é de, em média, 1000 kg e a massa de um pato 
é de 2 kg. Quantos patos são necessários para se ter a mesma massa, em 
quilogramas de uma vaca?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

3.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF05MA13

(EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma 
quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade 
em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com 
compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo.
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Em uma aula de ciências o professor Felipe explicou para os alunos que devemos 
ter 8 horas de sono para ter uma vida saudável.  O aluno Marcelo perguntou ao 
professor. Quantos horas então ficamos acordados. Professor propôs a seguinte 
situação problema para eles resolverem em duplas. 

Considerando que um dia têm 24 horas, qual é a razão entre o tempo ideal de 
sono e o tempo em que se fica acordado? 

a) (   ) 1 : 3 
b) (   ) 1 : 2 
c) (   ) 1 : 4
d) (   ) 1 : 5

Íris colou na geladeira uma lista de tarefas, para cada tarefa um ponto diferente 
(veja a tabela abaixo). Ela nos ofereceu um prêmio em dinheiro (R$ 150,00) quando 
finalizássemos as tarefas. Se pontuássemos iguais, ganharíamos o mesmo valor, se 
pontuássemos diferentes, o que pontuasse mais, ganharia metade do valor mais 
metade do valor do outro. Analisando a tabela de atividades e a quantidade de pontos 
de cada uma, qual o valor que cada uma vai receber?

Os alunos das 505 da escola Vinícius de Mores são responsáveis pelo projeto 
horta na escola. Eles fazem todo o trabalho que uma horta necessita, desde os 
cuidados com a terra, plantação, irrigação, colheitas e vendas.  Júlia e Thiago saíram 
juntos para vender as verduras da semana e receberam por elas R$ 36,00. Eles são 
excelentes vendedores, porém esta semana as vendas não estavam muito 
boas. Thiago vendeu 5 pacotes de verduras e Júlia 7. 

1 - Quantos cada um receberá pelas verduras vendidas?
_______________________________________________________
__________________________________________________________
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Lúcia tem duas filhas, Marina e Ester. Lúcia saiu e deixou algumas tarefas 
domésticas a serem feitas, que foram lavar a louça, arrumar a cama, dar água para 
o cachorro, limpar o banheiro e molhar as flores do jardim. Então, Lúcia disse que 
quando voltasse daria os doces em uma divisão proporcional à quantidade de 
atividades realizadas.

Veja na tabela como elas resolveram se dividiram:

a) Quem fez mais atividades?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) Quem fez menos atividades?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

c) Na sua opinião, quem deveria ganhar mais doces? E por quê?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

d)Lúcia levou 5 doces; quantos deverão ser dados à Mariana e à Ester?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

e) E se Lúcia levasse 10 doces, quantos seriam dados a cada uma?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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CAPÍTULO 4 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – 
GEOMETRIA -  5º ANO

PROFª JANETTE ALVES PARIZOTTO
janeparizotto@gmail.com

PROFª  JOSELIA DIAS CANTOARIA ALVES
joseliacantoariaalves@gmail.com

PROFª  JUSSILENE SANTANA DOS SANTOS
jussilenesantanadossantos117@gmail.com

PROFª  KETTLLEY S. M. SILVA
skettlley@gmail.com

PROFª  LIDIANE PINTO LUNKES
lidiane_lunkes@outlook.com

PROFº ODAIR JOSÉ DE SOUZA
odairjosedesouza@hotmail.com

No 5º 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 5º Ano as crianças devem associar as formas geométricas espaciais aos 
objetos à sua volta, pois tudo tem forma e conhecer seus nomes oficiais. Para isso, 
utilizaremos figuras geométricas planas físicas, desenhos e material concreto para a 
construção de figuras. 

Para o 5º Ano, a BNCC apresenta quatro habilidades (aprendizagens essenciais) 
em relação a Unidade temática geometria que os alunos deverão adquirir, as quais 
apresentamos no quadro, a seguir:

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a seguir as 
quatro sequências didáticas das quatro habilidades da unidade temática de geometria 
para o 5º ano do Ensino Fundamental.
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Observe a malha quadriculada e trace um trajeto, com a menor quantidade 
possível de área usada, para alcançar os objetos que estão do lado oposto, sem usar 
o lado esquerdo da malha a partir do primeiro objeto. Lembrando que o trajeto pode 
ser horizontal, vertical e diagonal.

A imagem abaixo demonstra a sala de aula do 5º ano 505 da escola Vinícius 
de Moraes. Durante a explicação do conteúdo, a professora fez um questionamento 
e o aluno que está mais longe da mesa da professora   foi quem respondeu a essa 
pergunta. Qual aluno respondeu a pergunta?

 
Observe o mapa da sala e responda:

a) Quais alunos sentam a frente?
__________________________________________________________
b) Qual aluno senta mais perto e qual senta mais longe da porta?
__________________________________________________________
c) Quais meninas aparecem na sala dos 505 organize as em ordem 

das linhas
__________________________________________________________

4.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - 
EF05MA14

(EF05MA14). Utilizar e compreender diferentes representações para 
a localização de objetos no plano, como mapas, células em planilhas 
eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras 
noções de coordenadas cartesianas.
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A seguir, temos a representação de algumas construções de um clube esportivo. 
Observe com atenção e responda:

 

a)  Qual a localização da quadra de tênis?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b)  Qual a localização do ginásio?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

c)  Qual a localização do vestiário feminino?
________________________________________________________________
__________________________________________________________

d)  Qual a localização da piscina?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

e)  Qual a localização do vestiário masculino?
__________________________________________________________
__________________________________________________________



71

Um professor(a) de Lucas do Rio Verde – MT, propôs a seguinte atividade para 
a sua turma do 5º ano – vespertino: Cada aluno deve dizer ou escrever num papel 
as coordenadas de cada mina explicitas na imagem. Deverá indicar primeiramente 
a abscissa olhando no eixo horizontal e, em seguida, indicar a ordenada observando 
no eixo vertical. É importante verificar se o aluno responde ambas coordenadas e na 
ordem solicitada. Também verifique se todas as minas foram localizadas pelo mesmo.

 

Observe o mapa do Brasil que está no 1º quadrante do plano cartesiano.
No mapa, encontramos alguns pontos. Dê as coordenadas e o nome dos estados 

em que os pontos se localizam. Considere a ordem crescente das coordenadas, 
conforme identificadas no mapa.

a) ___________________________
b) ___________________________
c) ___________________________
d) ___________________________
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Observe o mapa do bairro Alvorada na cidade de Lucas do Rio Verde onde está 
localizado a casa de Mariana e a escola Eça de Queirós. E responda as perguntas abaixo:

a) Quais são as ruas que cruzam a rua onde fica a casa de Mariana, aluno da 
escola Eça de Queirós?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Qual o nome da avenida em que está localizada a escola Eça de Queirós 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Descreva o caminho da casa de Mariana até a Avenida Mato Grosso?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) Desenhe um pequeno mapa com aproximadamente 4 ruas, mostrando a sua 

casa, outras casas ou comércios que há nas ruas próximas. Lembre-se de escrever o 
nome das ruas. 
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Seguindo os pontos laranjas e azuis como coordenadas localize:
a) A escola Municipal Cecília Meireles.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) O Restaurante do Trabalhador.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

c) Supermercado Baitaca
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Jaelly mora na rua Turquesa e todos os dias segue o mesmo percurso para ir à 
escola. Hoje, porém, ela resolveu traçar esse percurso o que gerou o trajeto mostrado 
no mapa:

a) Descreva as coordenadas percorrida pela menina (conte os 
quadrados percorridos):

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Encontre outro percurso que ela poderá fazer.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF05MA15

(EF05MA15). Interpretar, descrever e representar a localização ou 
movimentação de objetos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando 
coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido 
e giros.
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A professora do 5º ano pediu para os alunos relatarem como foi o fim de semana, 
Jonas é o mais comunicativo da turma e logo quis contar como foi o seu.  Ele contou 
para a turma que foi ao parque dos buritis. A figura a seguir representa a localização 
do parque, do chalé e alguns elementos. 

Escreva as coordenadas do caminho feito por Jonas envolvendo a localização de 
elementos com o auxílio de coordenados cartesiana. 
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Hellen começou a descrever o trajeto apresentado na figura a seguir como se ela 
tivesse feito o trajeto. Ajude-a a descrever todo o trajeto até o ponto A.

 

Nos quadradinhos da horizontal numere de 1 a 12 e nos da vertical numere de 
1 a 7.

Dois amigos estão jogando xadrez, ambos fizeram um movimento com a peça 
representada pelo cavalo. A localização das peças antes do movimento está indicada 
com um X. Observe os movimentos e responda considerando o eixo X representado 
pelos números e o eixo Y representado pelas letras.

a) Qual a coordenada do cavalo branco antes do movimento?
______________________________________________________
______________________________________________________

b) Qual a coordenada do cavalo preto antes do movimento
______________________________________________________
______________________________________________________

c) Qual a coordenada das duas peças após o movimento?
______________________________________________________
______________________________________________________

d) Quantos quadradinhos do tabuleiro cada peça representada pelos 
cavalos avançou?

______________________________________________________
______________________________________________________
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Clarence desenhou o triângulo determinado pelas coordenadas dos pontos 
cartesianos A(7;5), B(3;2) e C(7;2). Ao calcular a área e o perímetro desse triângulo, os 
valores obtidos foram, respectivamente:

a) 3 e 3
b) 3 e 6
c) 6 e 6
d) 6 e 12
e) 12 e 12

 

Saindo do trabalho e indo para minha casa, eu fiz o seguinte trajeto:
 

Observando o trajeto percorrido, como eu fiz para chegar em casa?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Observe a planta DA ESCOLA Vinicius De Moraes desenhado em uma malha 
quadriculada e responda às questões.

 

Os alunos do 5º teriam que fazer o seguinte trajeto:

1º Sair do bloco A passar pelo parquinho, passar na quadra de esportes, pela 
piscina e entrar no parquinho novamente.

2º Como você descreveria este trajeto usando coordenadas? Utilize a linha 
horizontal e vertical como regra.

Que par ordenado corresponde a cada um destes destinos?

Bloco A      ( a; 5 )

Parquinho ( c ; 2)     
    
Quadra       ( f ;1 )      
   
Piscina       (b ;1)
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Observe a imagem abaixo e responda:

 

a) Qual a classificação de cada uma das figuras espaciais?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

c) Quais as características que diferenciam as figuras espaciais?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

d) Observe os sólidos geométricos e nomeie cada um deles.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

e) Onde podemos ver estas figuras no nosso dia a dia? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF05MA16

(EF05MA16). Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, 
pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar seus 
atributos.
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Lucas estava ajudando sua mãe a guardar as compras e observou que várias 
embalagens lembravam figuras geométricas que geralmente ele vê nas aulas de 
matemática. Ele separou uma das embalagens e resolveu desmontá-la para observar 
melhor. Veja a embalagem escolhida.

a) Qual o molde corresponde a embalagem desmontada por Lucas?
 

b) Quais e quantos polígonos foram usados para formar cada uma das faces 
desse sólido?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

A professora do 5º ano A da escola Menino Deus, levou para a sala de aula 
diferentes sólidos geométricos e pediu que os alunos observassem e ligassem cada 
objeto a sua planificação. 
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Observe com atenção os sólidos geométricos apresentados. Depois, marque a 
alternativa que apresentar seus nomes respectivamente:

A (   ) Pirâmide pentagonal, prisma triangular e prisma hexagonal.
B (   ) Pirâmide pentagonal, prisma triangular e pirâmide hexagonal.
C (   ) Prisma pentagonal, prisma triangular e pirâmide hexagonal.
D (   ) Pirâmide pentagonal, pirâmide triangular e pirâmide hexagonal.

Escreva o nome da cada figura espacial e do elemento que está destacado na 
figura:

 
Observe cada sólido geométrico e desenhe outros objetos semelhantes 

encontrados na escola.
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Observando o ambiente escolar e as construções no caminho para a escola 
Vinícius de Moraes, levando em consideração as formas geométricas e que cada 
imagem venha representar uma dessas forma geométrica estudada, identifiquem as 
possíveis planificações de cada imagem e associe a numeração correspondente dos 
desenhos.
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Use o seu caderno de desenho e o transferidor para construir ângulos com as 
seguintes medidas:

A) 60º
B) 90º
C) 120º
D) 180º

Desenhe um triângulo retângulo, com régua e esquadro, em que um dos lados 
mede 6 cm e o outro, perpendicular ao anterior, mede 8 cm, depois tracem a diagonal 
desse retângulo para obter dois triângulos retângulos.

Observe os polígonos desenhados abaixo.

                                 
Qual desses polígonos é um triângulo?
A. (  ) I
B. (  ) II
C. (  ) III
D. (  ) IV

Um polígono de 6 lados é um:
A. (  ) Triângulo;
B. (  ) Hexágono;
C. (  ) Heptágono;
D. (  ) Pentágono.

4.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF05MA17.

(EF05MA17). Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando 
lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho 
ou tecnologias digitais.
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A Professora pediu aos alunos do 5 º ano, nomear os sólidos apresentado de 
acordo com o exemplo (prisma triangular). Em seguida orientou que ligassem cada 
figura ao seu nome correspondente e número de vértices, faces e arestas. 

O Tangran é conhecido no mundo inteiro formado por 7 peças sabemos que 
suas peças são polígonos.com base na figura, observe quais figuras geométricas fazem 
parte de sua estrutura e complete a tabela abaixo.
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Escreva a resposta para cada questão abaixo.

1. O pentágono é um polígono de:
________________________________________________________________
2. Um polígono de 6 lados é um:
________________________________________________________________
3. Um polígono que tem 7 lados, 7 ângulos e 7 vértices chama-se:
________________________________________________________________
4. Um dodecágono é um polígono que têm:
________________________________________________________________
5. Polígono com 3 lados, 3ângulos e 3 vértices:
________________________________________________________________

Use o software Geogebra e desenhe os seguintes polígonos regulares.

a. Três lados
b.  Quatro lados.
c. Cinco lados.
d. Seis lados.
e. Sete lados.
f.  Oito lados.
g. Nove lados
h.  Dez lados. 

Use o Software Geogebra e a ferramenta Polígono Regular e desenhe um polígono 
regular de 10 lados, em seguida um de 15  lados e finalmente um de 25 lados. O que 
você percebe a medida que aumenta o número de lados? Se tivéssemos um polígono 
regular com 100 lados seria parecido a que figura plana?
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Pinte a bandeira do Brasil com suas cores correspondente. 

Desenhe na malha quadriculada de forma reduzida os polígonos existentes na 
bandeira.

 

4.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF05MA18

(EF05MA18). Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade 
entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de 
ampliação e de redução em malhas quadriculadas e usando tecnologias 
digitais.
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Desenhe na malha quadriculada de forma ampliada a bandeira do Brasil.

Observe o painel da Fernanda. A figura 2 é uma ampliação da figura 1.
 

Quantas vezes o perímetro da figura 2 é maior que o perímetro da 
figura 1?

 a) (   ) Duas
 b) (   ) Três
 c) (   ) Quatro
 d) (   ) Nove
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Observe o desenho abaixo e aumente-o de modo a torna-lo duas vezes maior 
em seus lados. 

 
Qual conclusão podemos tirar a respeito do aumento da área?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Qual conclusão podemos tirar a respeito do aumento do perímetro?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

A professora Ana falou para seus alunos desenharem o retângulo abaixo na 
malha quadriculada, ampliando, reduzindo ou mudando a figura de posição. Observe:

  
Quais os alunos que conseguiram fazer correto a tarefa?

a)  (   ) Caio e Maria
b)  (   ) Bruna e Ricardo
c) (   ) Maria e Ricardo
d) (   ) Bruna e Caio
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Os professores do 5° ano da escola Vinícius de Moraes levaram para sala de aula 
o desenho de uma pipa para que seus alunos ampliassem e fez a seguinte observação: 
O desenho abaixo deve ser aumentado no tamanho de duas vezes maior. Sabendo 
que cada quadradinho equivale a 1 cm.

 

Usando a ferramenta Homotetia do Geogebra faremos a ampliação de um 
triângulo. Primeiro construa o triangulo usando a fermenta polígono após isso 
seleciona a ferramenta indicada abaixo e siga as instruções para construção que 
aparece na mensagem abaixo. Crie a ampliação com razão de homotetia de 2, 3 e 4. 

Homotetia: é a ampliação ou a redução de distâncias e áreas a partir de um 
ponto fixo.

 

Usando a ferramenta Homotetia do Geogebra faremos a ampliação 
de um triângulo. Primeiro construa o triângulo usando a fermenta polígono, 
após isso, seleciona a ferramenta indicada abaixo e siga as instruções para 
construção que aparece na mensagem abaixo. Crie a ampliação com razão 
de homotetia de 1/2, 3/4 e 4/5.  Para as razões, use os respectivos decimais 
0,5 e 0,75 e 0,20.

Homotetia: é a ampliação ou a redução de distâncias e áreas a partir 
de um ponto fixo.
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CAPÍTULO 5 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – 
GRANDEZAS E MEDIDAS – 5º ANO

PROFª LIDIANE PINTO LUNKES
lidiane_lunkes@outlook.com

PROFª LUCIA FÁTIMA DE CRISTO STEFFMANN
lucia.top2020@gmail.com

PROFª LUCIANE ALTISSIMO GEDOZ
lucianealtissimog@gmail.com

PROFª MAIDA APARECIDA ARANTES PASSOS SILVA
maidaarantes1@gmail.com

PROFª ROSÁLIA SILVA DE ARRUDA
rsarruda28@gmail.com

Em relação as Grandezas e Medidas, as crianças do 5º ano lidam no dia a dia 
em 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 5º 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 5º ano, os alunos 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, 
capacidade e massa, comparando objetos com diferentes tamanhos, formas e “pesos”. 
Além disso devem ser introduzidos aos alunos o conhecimento a respeito do 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 6 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 5º Ano, a BNCC apresenta cinco habilidades (aprendizagens 
essenciais) em relação a Unidade temática grandezas e medidas que os alunos 
deverão adquirir, as quais apresentamos no quadro, a seguir:
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Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a seguir as cinco 
sequências didáticas das cinco habilidades da unidade temática de números para o 5º 
ano do Ensino Fundamental.
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1) Na sala de aula um de Regina tem um relógio analógico de parede semelhante 
a imagem. Baseado em seus conhecimentos a respeito de marcação de tempo 
responda as seguintes perguntas:

a) Quais instrumentos são utilizados para medir o tempo?
________________________________________________________________
b) Em que situações precisamos medir o tempo?
________________________________________________________________
c) Qual é a função dos ponteiros?
__________________________________________________________
d) O que os números representam?
__________________________________________________________
e) Quantos minutos tem uma hora?
__________________________________________________________

Atualmente, muitos aparelhos eletrônicos podem indicar a hora. 
Relacione os relógios analógicos aos digitais, de modo que os dois marquem a 
mesma hora.

2) Com a tabela de informações em mãos, responda às seguintes questões:

a) Qual é o mês que têm menos de 30 dias?
__________________________________________________________
b) Quantos meses possuem 31 dias?
__________________________________________________________
c) Um semestre possui 6 meses. Quais são os meses que compõem o 1º 

semestre do ano?
__________________________________________________________
d) Indique o mês e o dia da semana do seu aniversário neste ano.
__________________________________________________________

5.1 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF05MA19

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas 
das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e 
capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais 
em contextos socioculturais.
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Mamãe foi à feira do produtor comprar frutas e vegetais para semana. Comprou 
os seguintes vegetais 2,8 kg de batata, 500 g de rabanete, 1,5 kg de cenoura e 2 kg de 
chuchu e as frutas foram 2,5 kg de laranja, 1,6 kg de maçã, 500 g de uva e 800 g de 
caqui.

Com base nestas informações realize as conversões e complete o quadro 

a) Qual alimento mais pesado?
________________________________________________________________
b) Qual alimento têm peso parecido?
________________________________________________________________
c) Qual alimento têm maior peso as frutas ou vegetais?
________________________________________________________________

O Estádio Municipal “Passos da Ema” é um estádio de futebol localizado na 
cidade de Lucas do Rio Verde, no interior do estado de Mato Grosso. Têm capacidade 
para, aproximadamente, 10.000 mil pessoas. Em 2019 o Luverdense Esporte Clube 
(LEC), time local, com base oficial de treinamento no estádio, soma uma campanha de 
04 jogos, 04 vitórias, com 08 gols marcados e 00 sofridos. 

De acordo com a imagem acima, a distância do campo de futebol entre 
os pontos A e D, são iguais aos pontos B e C?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Trajeto da ciclovia que os trabalhadores do Bairro Tessele Junior, utilizam para 
chegar até a BRF. 

Muitos trabalhadores residentes no bairro Tessele Junior utilizam a ciclovia para 
chegarem até o seu local de trabalho. Observe o trajeto na figura e responda:

a) Quantos quilômetros tem do bairro Tessele Junior até a BRF Brasil?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Quanto tempo os trabalhadores gastam nesse percurso?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Quantos km eles percorrem no caminho de ida e volta até a BRF Brasil?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) Qual é a distância em metros, percorrido no caminho de ida e volta?
________________________________________________________________
__________________________________________________________
e) Se para ir ele gasta 16 minutos. Quanto tempo ele gastará no trajeto 

de ida e volta? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
f) E quantas horas ele gastará em cinco dias de trabalho? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Um campeonato de corrida na escola está com os seguintes resultados:

 Com base nesses resultados responda:
a) Quem percorreu maior percurso?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Transforme o percurso de Lucas em centímetros?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Quem percorreu o menor percurso?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) Entre Júlio e João quem percorreu maior percurso? Por quê?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Esta mamadeira tem capacidade de 250 ml de leite. Quantas mamadeiras destas 
podem ser preparadas com 2 litros de leite?

 

a) (   ) 6
b) (   ) 4
c) (   ) 8
d) (   ) 10
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Em Lucas do Rio Verde, participaram de um evento de atletismo, alunos das 
escolas municipais Menino Deus, Olavo Bilac, Eça de Queiróz, Cecília Meireles, São 
Cristóvão e Fredolino Vieira Barros.

 
Os 5 finalistas correram os 100 metros livres e obtiveram os seguintes tempos

Primeiro aluno: 140 décimos de segundos, segundo aluno:15 segundos, terceiro 
aluno: 165 décimos de segundos, quarto aluno: 15,55 segundos e quinto aluno: 13,65 
segundos.

Com base em seus conhecimentos ordene os alunos quanto a velocidade. Do 
primeiro lugar, ou seja, o mais rápido para o mais lento.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Observe a figura do canteiro   desenhada na malha quadriculada e calcule a área 
e o perímetro. Este é um dos canteiros da horta, onde será a base de cálculo. Para a 
área e o perímetro medem de largura 4 m e de comprimento 12 m.

Os desenhos a seguir representam o formato de um jardim que os alunos do 
5º ano da Escola Municipal Vinicius de Moraes de Lucas do Rio Verde-MT ira plantar 
durante um projeto desenvolvido na escola. Inicialmente pensou-se num jardim 
pequeno, mas devido ao grande entusiasmo que causou nos alunos, a professora 
solicitou que fizessem um novo projeto, com desenho maior. O novo 
projeto terá área? 

 
a) (   ) 2 vezes maior que o primeiro.
b) (   ) 3 vezes maior que o primeiro.
c) (   ) 4 vezes maior que o primeiro.
d) (   ) 5 vezes maior que o primeiro. 

5.2 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF05MA20

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas 
das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e 
capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais 
em contextos socioculturais.
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Observe a pilha de caixas abaixo e considere que cada caixa é uma unidade de 
medida.

 
Depois responda:
a) As caixas estão todas empilhas igualmente?

(   ) Sim   (   ) Não

b) As caixas são do mesmo tamanho?

(   ) Sim   (   ) Não

c) Qual é o volume do empilhamento dessas caixas?

(   ) 6  caixas
(   ) 9 caixas
(   ) 12 caixas

Os desenhos a seguir representam o formato de um jardim que os alunos do 5º 
ano da Escola Municipal Vinicius de Moraes de Lucas do Rio Verde-MT irão plantar 
durante um projeto desenvolvido na escola. Inicialmente pensou-se num jardim 
pequeno, mas devido ao grande entusiasmo que causou nos alunos, a professora 
solicitou que fizessem um novo projeto, com desenho maior. 

 

De acordo com a imagem acima, o novo projeto terá área?

a) (   ) 2 vezes maior que o primeiro.
b) (   ) 3 vezes maior que o primeiro.
c) (   ) 4 vezes maior que o primeiro.
d) (   ) 5 vezes maior que o primeiro. 
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O desenho abaixo representa a área onde os alunos do 5º Ano “A” da EMEF 
“Erico Veríssimo”, de Lucas do Rio Verde – MT, pretende plantar um jardim durante o 
desenvolvimento de um projeto criado na escola.

O projeto inicial tinha a área mostrada na figura acima, mas devido a euforia dos 
alunos e a disponibilidade de espaço físico, a professora propôs a direção da escola, 
que ampliassem o projeto de modo que o mesmo fique 3 vezes maior que o inicial. O 
novo projeto terá então uma área de:

a) (   ) O dobro do primeiro;
b) (   ) O triplo do primeiro;
c) (   ) O quádruplo do primeiro;
d) (   ) O quíntuplo do primeiro; 
e) (   ) Nenhuma das respostas estão corretas.

A escala que foi usada para desenhar os cômodos de uma casa é de 1:100 (1cm= 
100cm ou 1 m)

1-Construa sua casa na malha quadriculada pintando em metros quadrados (m²) 
as seguintes áreas:

Sala azul = 15m²
Cozinha verde= 5 m²
Banheiro vermelho= 4m²
Quarto1 amarelo= 6m²
Quarto 2 Laranja= 6m²
Corredor branco = 4m²

2- Quais espaços da casa têm a mesma área?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3- Qual o perímetro da sala? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Observe as figuras desenhadas abaixo e assinale a alternativa correta. Considere 
1 a unidade de área e a unidade de comprimento do lado do quadradinho. 

Com base na figura a cima responda:

a) As figuras I e II possuem a mesma área e perímetros diferentes.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) As figuras I e II possuem o mesmo perímetro e a mesma área.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) As figuras I e II possuem a mesmo perímetro e áreas diferentes. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) As figuras I e II possuem a mesma área e mesmo perímetro.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Observe com muita calma e atenção as figuras dadas abaixo. Cada unidade de 
medida de volume é igual a 1 cubinho. Então, qual das figuras a seguir, possui o maior 
volume?

     
a) (   ) Figura a)
b) (   ) Figura b)
c) (   ) Figura c)
d) (   ) Figura d)

Qual o volume:

a) Na figura a)? ____________
b) Na figura b)? ____________
c) Na figura c)? ____________
d) Na figura d)? ____________

5.3 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF05MA21

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas 
das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e 
capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais 
em contextos socioculturais.
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João foi até o armazém do seu tio e avistou a seguinte imagem:
 

Cada cubo representa um fardo de algodão produzido na lavoura do seu tio. 
Sabendo que na parte escondida há um fardo sob o outro, até que fique visível o fardo 
do topo, e desta forma não há fardo suspenso e nem sobrando. Compare o volume 
dos fardos a baixo e marque a alternativa correta:

Há quantos fardos em cada agrupamento?

a) (   ) 12, 8 e 5
b) (   ) 12, 7 e 5
c) (   ) 5, 9 e 13.
d) (   ) 20, 22 e 17

Cada sólido abaixo representa um fardo de algodão produzido em uma lavoura 
de Lucas do Rio Verde-MT. Sabendo que na parte escondida há um fardo sob o outro, 
até que fique visível o fardo do topo, e desta forma não há fardo suspenso e nem 
sobrando. Compare o volume dos fardos abaixo e marque a alternativa correta:

 

Há quantos fardos em cada agrupamento?

a) (   ) 12, 13 e 14
b) (   ) 19, 17 e 15
c) (   ) 24, 23 e 26
d) (   ) 20, 22 e 17
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A escola Eça de Queirós recebeu muitas caixas de livros didáticos. Considere cada 
caixa como unidade de medida. Veja como cada aluno    realizou seu empilhamento. 

a) Determine o volume da construção de cada aluno: 

Ruan_______________
José_______________
Vitor_______________

b) A construção de qual aluno têm o maior volume?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Mateus têm diversos cubos de 1cm³ como unidade de medida. Ele quer preencher 
o cubo maior que têm 10 vezes o seu volume. Quanto cubinhos serão necessários 
para o preenchimento do cubo maior?           

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Joaquim vende doces na Rodoviária, ele leva seus doces empilhados em caixas 
de formatos diferentes. Abaixo temos o empilhamento formado por Joaquim, sabendo 
que cada cubinho tem o volume de 1 cm³, calcule o volume total de cada um dos 
empilhamentos feitos por ele.

 

Ao comparar as duas caixas, o que podemos concluir?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Na Comunidade São Cristóvão, alguns agricultores usam irrigação para molhar 
suas plantações. Um reservatório, inicialmente vazio, com capacidade para 8.000 
litros, recebe água à razão de 1.600cm³ por segundo.

O tempo decorrido para que ele fique totalmente cheio é de
a) (   ) 1h 20min 40s
b) (   ) 1h 21min 30s
c) (   ) 1h 22min
d) (   ) 1h 23min 20s
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CAPÍTULO 6 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – 
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE - 5º ANO

PROFª  SARA VIEIRA DA SILVA
saravieiradasilva09@gmail.com

PROFº VALDIR DA SILVA MOREIRA
valdirmoreiramt@gmail.com

PROFª  VALESKA CASTILHOS KAIBER
valeskacastilhos@gmail.com

No 5º ano, os conceitos de estatística devem ser desenvolvidos por meio de 
atividades contextualizadas em que se fazem 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.

A estatística pode ser aprendida pelas crianças desde o 5º ano, 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 5º Ano, as crianças 
terão uma primeira oportunidade de avançar na análise de informações coletadas e 
de organizar e interpretar essas informações.

Em relação a Probabilidade, no 5º 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 dados, lançamento de moeda ou diversas situações do cotidiano 
dos alunos para que eles discutam suas hipóteses e analisem suas respostas 
constituem formas de ajudá-los a analisar possibilidades e previsões para diferenciar 
as possibilidades entre “certeza”, “talvez” e “impossível”.

No 5º ano, os conceitos de estatística devem ser desenvolvidos por meio de 
atividades contextualizadas em que se fazem 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 5º Ano, a BNCC apresenta três habilidades (aprendizagens 
essenciais) em relação a Unidade temática Estatística e Probabilidade que 
os alunos deverão adquirir, as quais apresentamos no quadro, a seguir:
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Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a seguir as 
três sequências didáticas das três habilidades da unidade temática de Estatística e 
Probabilidade para o 5º ano do Ensino Fundamental.
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Ao jogar uma moeda e observar a face superior, é impossível saber qual das 
faces da moeda ficará voltada para cima, exceto no caso em que a moeda seja viciada 
(modificada para ter um resultado mais frequentemente). Em dupla como colega, faça 
o experimento e responda à questão. 

Jogue uma moeda.

 
Quanto é P (cara)?

As professoras do 5º ano matutino, Ana Célia turma 505 e Andrea da turma 504, 
decidiram sortear livros de Histórias em quadrinhos para seus alunos. Foi organizado o 
sorteio da seguinte forma: Do número 1 ao 32 eram os nomes dos meninos 
e do 33 ao 56 eram nomes das meninas. Os números foram escritos por 
cada aluno num pedaço retangular de papel dobrado e colocado dentro 
de um recipiente para o sorteio.

a) Quantos alunos ao todo vão participar do sorteio?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Quantos meninos vão participar do sorteio? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
c) Quantas meninas vão participar do sorteio? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6.1 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF05MA22

(EF05MA22). Apresentar todos os possíveis resultados de um 
experimento aleatório, estimando se esses resultados são igualmente 
prováveis ou não.
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A professora Sonia da turma do 5º ano, está realizando um bingo da tabuada. 
Cada aluno terá que compor sua cartela com múltiplos de 2 e 3. Analise a cartela da 
aluna Poliana. Em seguida responda:

 

 Poliana terá probabilidade de vencer o bingo se a professora sortear mais 
números PARES ou ÍMPARES?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Como podemos representar as probabilidades em cada caso?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Leia a frase reflita e pinte a resposta como se pede. Converse com seus colegas 
sobre suas respostas. 
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Tiago e Pedro estão jogando uma partida de trilha. Nesse jogo, o número de 
pontos que sai no dado de 6 faces corresponde à quantidade de casas que os pinos 
devem avançar no tabuleiro. A última etapa da partida começa quando todos os 
jogadores estão a 6 ou menos casas da chegada. Vence a partida o jogador que, na 
última etapa, conseguir primeiro o número exato de pontos no dado para alcançar a 
chegada. Levando-se em consideração que Tiago está há 6 casas da chegada e Pedro 
está há 3 casas da chegada:

 a) Quantas são as possibilidades de casas que Tiago pode avançar na trilha?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 b) É a vez de Tiago lançar o dado. Qual é a face que deve sair no dado para que 

Tiago vença a partida?
Observação: Tiago lançou o dado e não conseguiu a face 6. É a vez de Pedro 

jogar:
Pedro raciocina e chega a seguinte conclusão: Eu tenho a mesma chance que 

Tiago de vencer a partida: uma em 6.

 c) Explique por que deve sair a face 3 no dado para Pedro vencer a partida?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 d) Indique com uma fração a probabilidade de Pedro vencer a partida nessa 

etapa:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 e) Pedro também não venceu a partida, pois lançou o dado e saiu a face 4. Na 

próxima rodada qual dos dois meninos terá mais chance de vencer a partida?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Imagine que você construiu um dado com o molde abaixo:

Escreva a quantidade de faces desse cubo em que aparece:

O Quadrado ______; O triângulo ______; O Círculo _______.

Ao lançarmos esse cubo, qual é a figura que terá maior chance de 
aparecer na face voltada para cima?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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A sala do 5 ano A da escola Eça de Queiros, promoveu um sorteio de um Livro 
utilizando 2 roletas conforme as figuras abaixo: 

Observando a roleta A responda: 

a) Qual a chance de sair o nome da Mara no sorteio?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Na roleta B qual a chance de sair o nome de Jonas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) A chance de sair o nome de Sandra é a mesma de sair o nome de Fabia?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) Na roleta B qual o nome tem a maior chance de sair? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
e) Para ganhar no sorteio o nome de um menino qual roleta devemos escolher?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Escolha uma carta aleatória.
 

Quanto é P(roxo)?

 
Jonas e Maria estavam brincando com um dado na hora do recreio da escola. 

Jonas querendo ser mais esperto que Maria lhe fez a seguinte pergunta: Maria ao 
jogar o dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? 
Se você acertar lhe darei um pirulito.

Veja os dados abaixo e pense na resposta para ajudar Maria:
 

6.2 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF05MA23

(EF05MA23). Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado 
em eventos aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a 
mesma chance de ocorrer (equiprováveis).
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Os alunos do 5º ano ‘A’ da escola municipal Érico Veríssimo da cidade de Lucas 
do Rio Verde, observaram e registraram o tempo durante o mês de outubro, na sua 
cidade. Observe o resultado do registro:

Quantos dias foram observados pelos alunos, de acordo com o gráfico?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Em quantos dias não houve chuva na cidade observada?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Elisangela juntou 15 moedinhas para comprar balas na cantina da Escola Municipal 
de escola Eça de Queirós. Ela juntou exatamente R$ 3,00, mas ao sair correndo para a 
cantina na hora do recreio, derrubou uma dessas moedinha. 

Qual a probabilidade de Roberta ter deixando cair uma moeda de R$0,10?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Quais seriam outras 3 formas de compor R$3,00?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Lia e Pedro estavam brincando e para isso usavam uma ficha com seus nomes 
como mostra a figura abaixo. 

De acordo com as regras criadas por eles, Pedro é representado pelas consoantes 
e Lia pelas vogais. O jogo consiste em virar as fichas e embaralhá-las, depois uma letra 
é escolhida ao acaso.

a) Qual a probabilidade de ser uma consoante?
________________________________________________________________
b) Qual a probabilidade de ser uma vogal?
________________________________________________________________
c) É possível indicar a probabilidade de escolher uma vogal com uma fração? Em 

caso afirmativo, qual?
________________________________________________________________

Uma letra é escolhida ao acaso dentre as que formam a palavra LUCAS DO RIO 
VERDE. Qual a probabilidade de ser uma consoante?

A) (   ) 90%
B) (   ) 60%
C) (   ) 80%
D) (   ) 100%

Paula colocou as bolas de gude em uma caixa e pediu para João retirar uma. 
 

Qual é probabilidade de João retirar uma  bola de gude (azul)?

a) (  ) 60%  b) (  ) 50%
c) (  ) 20%  c) (  ) 70%  

Como fica sua forma decimal?
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Observe, o infográfico apresentado a seguir, sobre as doenças transmitidas 
pelo mosquito Aedes Aegypti, em um determinado tempo do ano de 2018. Depois, 
responda as questões propostas: 

a) Quais das doenças foram mais transmitidas?
_______________________________________________________
b) Em qual das regiões tiveram mais casos de dengue?
_______________________________________________________
c) Em qual região teve menos casos de zika?
_______________________________________________________
d) Qual a região mais afetada por todas as 3 doenças causadas pelo 

mosquito Aedes Aegypti?
_______________________________________________________
e) Qual é a diferença, em porcentagem, dos casos de chikungunya 

entre as regiões Sul e Sudeste?
_______________________________________________________

6.3 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF01MA24

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, 
tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do 
conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir 
textos com o objetivo de sintetizar conclusões.
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O gráfico a seguir representa o número de aniversariantes de cada mês, de uma 
turma do quinto ano da Escola Municipal Vinicius de Moraes em Lucas do Rio Verde-
MT. Qual mês teve maior número de aniversários?

 
a) (   ) Maio
b) (   ) Outubro
c) (   ) Fevereiro
d) (   ) Janeiro

Quatro candidatos disputaram as eleições para direção de uma escola no 
Município de Lucas do Rio Verde-MT. A tabela a seguir mostra o número de votos 
obtidos. Qual candidato ganhou a eleição?

 

a) (   ) Alberto
b) (   ) João
c) (   ) Marina
d) (   ) Antônio
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Observe a tabela abaixo:
 

Podemos afirmar, de acordo com os dados simulados, que o número de pessoas 
infectadas entre os dias 1/4 e 3/4 são:

a) (   ) 30.000 pessoas
b) (   ) 32.300 pessoas
c) (   ) 33.743 pessoas
d) (   ) 33.700 pessoas

Qual a diferença dos dados reais e dados simulados do dia 25/3?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3- Qual o título da tabela?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Observa o gráfico do recenseamento democrático de algumas cidades do Estado 
de Mato Grosso entre elas Lucas do Rio Verde, segundo o IBGE de 2018. 

Quais as cidades que aparecem no gráfico?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Qual o município tinha a maior população em 2010?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Qual o município tinha a maior populção em 2018?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Qual o município teve o menor crescimento populacional?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Qual o municipio que teve o maior  crescimento populacional?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Faça um pequeno relato sobre o crescimento populacional dos 
quatros municípios matogrossenses observando o gráfico acima.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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A turma de 32 alunos do 5º B da escola Menino Deus, resolveu junto com o 
professor fazer uma pesquisa sobre as preferências dos alunos em relação ao lanche 
escolar semanal. Observe o resultado da pesquisa:

*Cada aluno poderia escolher apenas uma alternativa de lanche.
Observe os dados do resultado da pesquisa feita com os alunos e monte um 

gráfico de coluna e apresentar um texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a 
síntese dos resultados.

Observe o gráfico de barras abaixo que representa as vendas de uma loja de 
departamentos em um grande shopping de Cuiabá. Em destaque estão as vendas 
realizadas por vendedores desta loja na primeira semana do mês de abril. 

Quais dos vendedores alcançaram vendas superiores a R$ 2.000,00?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Quais dos vendedores ultrapassaram os R$ 2.500,00 em vendas?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Quais vendedores ficaram abaixo de R$ 1.700,00 reais em vendas?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Observe os dados a seguir sobre feminicídio e sobre mulheres negras MORTAS 
no ano de 2015.

Atualmente a taxa de feminicídios no Brasil é registrada como a 5ª mais alta do 
mundo. Segundo o Mapa de Violência 20155, o número de assassinatos chega a 4,8 
para cada 100 mil mulheres. O mesmo Mapa aponta que, entre 1980 e 2013, 106.093 
pessoas morreram por serem mulheres. O Dossiê Feminicídio destaca que no ano de 
2010 se registravam 5 espancamentos a cada 2 minutos, em 2013 já se observava 1 
feminicídio a cada 90 minutos e, em 2015, o serviço de denúncia ligue 180 registrou 
179 relatos de agressão por dia.

 

Após observar os dados, por que você acha que que existe essa diferença 
entre as taxas de Feminicídio? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6.4 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF01MA25

(EF05MA25). Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e 
numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos de 
colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e 
apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos 
resultados.
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Colete números de alunos matriculados na sua escola nos últimos 3 anos (Ano 1, 
Ano 2 e Ano 3), e represente através de gráficos. Responda as perguntas relacionadas, 
a pesquisa. (Fonte da pesquisa, secretaria da escola).

1) De acordo com o gráfico, qual foi o ano em que a sua escola teve o maior 
número de alunos matriculados?

a) (   ) Ano 1
b) (   ) Ano 2
c) (   ) Ano 3

2) Quantos alunos o ano de Ano 1 teve a menos que Ano 2?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Fazer uma pesquisa da quantidade de lixo reciclável produzido pelas famílias, 
observando, a quantidade de papelão, alumínio, plástico e embalagens descartáveis 
acumulada no decorrer de uma semana. Cada aluno deverá entrevistar os membros 
de sua família para verificar quanto lixo reciclável, aproximadamente, é produzido em 
sua casa. Na sala de aula organizar os dados coletados por meio de tabelas, gráficos 
de colunas, pictóricos ou de linhas, coletados em cada família. Elaborar e construir o 
gráfico com as informações. Montar no papel A3 e fazer um mural na sala de aula.

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Saúde sempre 
realiza ações da Semana Nacional de Combate ao mosquito Aedes Aegypti.

Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde, Kelli Paludo:
“Por mais que nossa cidade tenha registrado uma baixa incidência do mosquito 

tanto em 2017 como em 2018, nós não podemos deixar o cuidado perder força. E a 
semana de combate faremos esse pit stop para chamar a atenção dos moradores que 
são coparticipantes e precisam ter a conscientização do combate ao mosquito”

Sabendo da necessidade de cuidar da limpeza dos quintais e terrenos sem 
construção.

Faça uma pesquisa em sua região para saber quantas pessoas tem periodicamente 
limpado seus quintais. Estabeleça perguntas as quais possam depois ser 
transformadas em gráficos e tabelas.

Anita possui um restaurante e está interessada em saber as preferências 
de seus clientes em relação as carnes do cardápio. Ela registrou que dos seus 
200 clientes:

10% gostam de frango frito.
25% gosta de carne de panela.
35% gosta de peixe frito.
25% gosta de macarronada.
5% gosta de carne moída.

Com base nessas porcentagens construa um gráfico de pizza com a 
quantidade de clientes que gostam de cada tipo de carne.
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Uma das atividades que as empresas fabricantes de alimentos fazem é investigar 
o nível de satisfação de um produto, seja por seu gosto, textura ou mesmo odor. 
Baseado nesta atividade diária das indústrias de alimentos selecione dois colegas e 
monte um grupo. Faça em sua sala uma investigação de preferência de duas bolachas 
recheadas conhecidas pelos colegas da sala. Caso seja possível investigue a preferência 
de bolachas recheadas de outra sala do 5º ano. Após essa investigação elabore uma 
tabela de preferência de bolachas recheadas.

A turma de uma escola tem 32 alunos. Resolveu-se junto com o professor fazer 
uma pesquisa sobre as preferências dos alunos em relação aos esportes praticados na 
escola. Observe o resultado da pesquisa 

Cada aluno poderia escolher apenas uma alternativa de esporte.

Observe os dados do resultado da pesquisa feita com os alunos e monte um 
gráfico de coluna e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese 
dos resultados.
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CAPÍTULO 7 – ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DAS 
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS – 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Prof. Dr. Junior Cesar Alves Soares
juniorcasoares@unemat.br

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

Neste capítulo apresentamos alguns encaminhamentos metodológicos para 
auxiliar na implementação das sequências didáticas na Prática do Professor (a) que 
ensina Matemática no 5º 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 de sequências didáticas 
foram elaboradas visando possibilitar aos professores que ensinam matemática no 
5º 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 - EF05MA01 - 
NÚMEROS

Nesta habilidade é importante observar com os alunos as várias 
maneiras que os números são apresentados no cotidiano. Sem dúvida 
alguma o número tem um papel determinante na vida da humanidade. 
Em várias reportagens estão presentes valores, datas, crescimento da 
economia, número de nascimentos, produção de alimentos, crescimento 
do PIB dentre outras expressões. Neste sentido é fundamental o aluno 
compreender a construção de um número e o valor posicional de seus algarismos e 
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para tanto o professor pode recorrer a diversos canais de comunicação em que seus 
alunos tem acesso para realizar pesquisas e coleta de dados numéricos. Sempre que 
possível explorar a importância da compreensão numérica no contexto do aluno: 
números de sua escola, seu bairro, sua cidade, estado e país.

Portanto, é essencial explorar as escritas de números maiores que a unidade 
de milhar como usadas nas mídias. Estimativa da ordem de grandeza de um número 
também deve ser incentivada, assim como a representação na reta numérica. Textos 
de mídia impressa, gráficos e análises de representação numérica são bons contextos 
para desenvolver esta habilidade.

7.2 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA02 - NÚMEROS
Nas diversas informações que recebemos estão presentes os números racionais 

em sua forma decimal. É comum em preço de produtos em supermercados, mercearias, 
lojas de roupas, sorveterias e demais seguimentos comerciais. Isso porque os números 
racionais são a forma mais representativa de uso comercial de uma moeda. Expor 
aos alunos a importância de operar com números decimais é fundamental para que 
possam associar a sua importância a negociações e empreendimentos diários. Há 
diversas atividades que podem ser orientadas como por exemplo. A construção de 
listas de preços de elementos da cesta básica, lista de valores de combustíveis em 
postos diferentes, preços de alimentos em várias redes de alimentação.

Um outro contexto para o desenvolvimento desta habilidade é a exploração 
de medidas de comprimento, em especial a relação entre o metro, o decímetro, 
o centímetro e o milímetro. O uso da relação entre as unidades de medida de 
comprimento mais usuais, com a inclusão do decímetro para favorecer a exploração 
de um décimo do metro, a leitura e representação de medições feitas com régua, 
a comparação de números racionais na forma decimal, bem como a relação com o 
inteiro e a representação na reta numérica auxilia  os alunos a relacionarem décimos, 
centésimos e milésimos entre si, da mesma forma que fizeram com unidades, dezenas 
e centenas.

 A representação na reta numérica é um recurso adequado para auxiliar nessa 
compreensão. Outro ponto importante é que, se entre os números naturais, a 
quantidade de algarismos era um bom indicador da ordem de grandeza, o mesmo 
não vale para os números racionais. 

7.3 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA03 - 
NÚMEROS

A elaboração do currículo, é importante explicitar que esta é uma 
habilidade que envolve muitas ideias importantes. A sugestão é que 
ela seja desdobrada em três: uma que trata de frações como parte de 
um todo e divisão (em todos discretos e contínuos); outra que aborde 
as representações de frações maiores, menores ou iguais ao inteiro 
associadas às duas ideias e, finalmente, a representação das frações 
maiores, menores ou iguais ao inteiro na reta numérica. É importante que 
todas elas se relacionem com grandezas e medidas, de modo que os alunos 
possam fazer conexões matemáticas relativas às duas áreas temáticas em 
questão. 

É indicado que sejam propostos desafios nos quais haja que se 
pensar no que ocorre quando fracionamos um todo discreto e um todo contínuo e o 



124

que diferencia a fração como parte de um todo ou como divisão. Por exemplo, pode-
se propor situações nas quais os alunos tenham que fracionar uma folha de papel, 
um pedaço de barbante, uma quantidade de fichas ou de botões. Também associarão 
que a folha e o barbante (exemplo de todo contínuo) são fracionados em partes 
com o mesmo tamanho, enquanto as fichas e os botões (exemplo de todo discreto), 
fracionáveis em grupos com a mesma quantidade de unidades. A reta numérica terá 
uma função relevante na medida em que, associada aos conhecimentos da habilidade 
(EF05MA02), favorece a compreensão de que existem números racionais, que são 
escritos em formas diferentes, que representam a mesma quantidade, como é o caso 
de 1/2 e 0,5 ou 5/10. 

7.4 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA04 - NÚMEROS
Pode-se destacar que a ideia de equivalência é uma das mais importantes a 

serem aprendidas até o 5º ano de escolaridade. Ela permite que os alunos comparem 
números racionais na forma fracionária com denominadores diferentes e também 
que realizem as operações de adição e subtração de frações com denominadores 
diferentes. Envolve o pensamento algébrico se a equivalência for explorada como 
uma regularidade entre frações que representam quantidades iguais de um mesmo 
todo, ainda que expressas com números diferentes. 

Um aspecto a ser considerado é a utilização, pelos alunos, das expressões 
‘equivalente a’, ‘maior que’, ‘menor que’, ‘ o mesmo valor’ como linguagem a ser 
adquirida ao longo da exploração dos conceitos envolvidos na habilidade. Problemas 
com materiais manipulativos, tais como tiras de frações, tangram, entre outros, 
são adequados para criar contextos de aprendizagem da habilidade. Problemas do 
seguinte tipo: “Julia e Andreza estão completando um álbum com 240 figurinhas. Júlia 
já colou metade das figurinhas de seu álbum e Andreza colou dois quartos do total de 
figurinhas do álbum. Quantas figurinhas cada menina já colou?” são boas situações 
para colocar em discussão a ideia de frações equivalentes. 

A representação de frações equivalentes na reta numérica auxilia na observação 
de que escritas fracionárias diferentes representam quantidades iguais, quando se 
referem ao mesmo todo, e por isso, são representadas pelo mesmo ponto na reta 
numérica. Merece atenção que os alunos sejam estimulados sempre a representar as 
ideias aprendidas de formas diferentes (por escrito, numericamente, com desenhos), 
justificar suas resoluções e, ainda, escrever as aprendizagens feitas.

7.5 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA05 - 
NÚMEROS

É preciso considerar que as aprendizagens esperadas por esta 
habilidade decorrem diretamente do que os alunos aprendem nas 
habilidades (EF05MA03) e (EF05MA04). Em especial, esta habilidade 
deverá permitir a utilização de frações equivalentes para que a comparação 
entre frações aconteça, além da observação da ordem de grandeza de 
uma fração por sua representação na reta numérica. Assim, não se espera 
que seja utilizada qualquer regra de comparação de frações, em especial a 
redução a um mesmo denominador por uso de mínimo múltiplo comum.

 A utilização de problemas relacionando frações com medidas são 
bons contextos para favorecer a aprendizagem da habilidade, como: 
comparar 2/5 de um metro com 4/10 de um metro; reconhecer qual a peça do 
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tangram que representa a maior fração do quadrado formado pelas 7 peças; usando 
malha quadriculada, mostrar frações que representem menos do que 1/6 da área de 
um retângulo formado por 24 quadradinhos; investigar frações que representem 1/4 
do círculo todo e registrar isso com desenhos e escritas numéricas.

7.6 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA06 - NÚMEROS
Pode ser incluída a sugestão de que os alunos, usando materiais manipulativos, 

retomem a ideia do que significa calcular 1/2, 1/4, 1/10 de uma quantidade. Outro 
ponto de relevância é a abordagem da ideia de “por cento” como a representação de 
uma fração de denominador 100, associando esse sentido ao símbolo de porcentagem, 
o que é central no que se refere à habilidade. Toda exploração deve ser realizada 
trazendo procedimentos de cálculo associados a frações e proporcionalidade e não à 
técnica da regra de três. 

Deve-se destacar o uso social da porcentagem, em especial em gráficos e 
situações apresentadas em diferentes textos de circulação ampla (mídia impressa, 
campanhas, situações de compra e venda etc.). É recomendável que se inclua a ideia 
de fração como razão para uma maior compreensão do uso da porcentagem em 
situações estatísticas que denotam preferências. 

Por exemplo, 15% de preferência a um candidato em uma eleição pode indicar 
que 15 em cada 100 preferem aquele candidato e isso se representa também pela 
escrita 15/100, ou que 20% de gastos de uma família com vestuário significa que, de 
cada 100 reais de gastos da família, 20 são com vestuário, o que pode ser representado 
como 20/100. São indicadas atividades que propiciem a construção da ideia de 
que 10% correspondem a 1/10 de uma quantidade, 25% correspondem a 1/4, 50% 
correspondem a 1/2, 75% correspondem a 3/4 e 100% correspondem ao inteiro. 

7.7 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA07 – NÚMEROS
Deve-se levar em conta que as habilidades que indicam “resolver/elaborar 

problemas” são mais complexas no sentido que o aluno deve interpretar a situação 
para decidir o que deverá ser feito.  É importante que os alunos sejam colocados diante 
de situações-problema diversas para que apliquem os conhecimentos referentes 
às habilidades anteriores. Destaca-se a importância de os alunos serem expostos a 
problemas cuja solução não seja dada pela aplicação imediata de um algoritmo ou 
conceito, mas que exija deles reflexão e análise. Por isso, é importante 
ter cuidado com o desenvolvimento desta habilidade, em especial nas 
recomendações metodológicas.

 Além disso, é importante considerar que, para elaborar bons 
problemas, o aluno precisa ter repertório de resolução de problemas 
interessantes e não apenas problemas que na verdade são meros exercícios. 
A adição e subtração de números decimais de representação finita deverá 
ser explorada por procedimentos pessoais de cálculo, decomposição ou 
usando as relações entre inteiro, décimos e centésimos. Recomenda-se 
que números decimais cuja representação seja finita, mas com mais de 
duas casas decimais, sejam explorados com calculadora. A estimativa e 
o cálculo mental são importantes estratégias de resolução que merecem 
destaque e devem, não apenas nesse momento, mas em vários outros, ser 
trabalhada.   

7.8 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA08 - NÚMEROS
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Deve ficar claro que, ao final do 5º ano, é esperado que os alunos dominem 
diferentes procedimentos de operar com números naturais, incluindo aqui as técnicas 
operatórias convencionais de multiplicação e divisão. A resolução de problemas 
envolvendo essas operações é um importante aliado nesse sentido. É recomendável 
que haja cuidado na utilização, pelo estudante, de termos tais como ‘fator’ e ‘produto’ 
na multiplicação, bem como ‘dividendo’, ‘divisor’, ‘quociente’ e ‘resto’ na divisão. 
Também é relevante que se explore, em problemas de divisão, o papel do resto e a 
relação entre ele e a natureza daquilo que se está dividindo para que haja uma análise 
da possibilidade de, em uma divisão com resto diferente de zero, saber se pode ou 
não continuar dividindo, dando origem a um resultado decimal. 

Assim, as divisões com resultado decimal não devem ser tratadas fora do contexto 
de um problema para que essa análise seja feita neste ano escolar. Por exemplo, 5 : 
2 = 2,5 pode não ser possível se 5 se referir a gatos. Mas, se forem 5m de tecido, a 
divisão terá quociente 2,5 e resto zero. Recomenda-se, ao longo do trabalho com a 
divisão, a exploração de estimativa da ordem de grandeza do quociente. Com relação 
à multiplicação de um número decimal por um natural, é possível utilizar a ideia de 
adição de parcelas iguais (em casos como 3 x 2,5 = 2,5 + 2,5 + 2,5 = 7,5). Com o 
conhecimento da propriedade comutativa, eles poderão calcular da mesma forma 2,5 
x 3. Outra possibilidade para calcular  3 x 2,5 é usando a propriedade distributiva: 3 x (2,0 
+ 0,5). Recomenda-se que, utilizando a calculadora, os alunos explorem regularidades 
da multiplicação de um número decimal por 10, 100 e 1000 para que compreendam 
melhor as diferentes estratégias de multiplicação previstas na habilidade. 

7.9 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA09 - NÚMEROS
O trabalho com as operações permite aos alunos identificarem conexões 

entre s diferentes áreas temáticas da matemática. Assim, ao explorar problemas de 
contagem, o principal raciocínio envolvido é o de combinatória, que poderá ser útil, 
por exemplo, em probabilidade. Acredita-se que a recomendação principal seja para 
que os problemas propostos possam ser resolvidos pelos alunos de muitas formas 
possíveis (diagramas, listas, árvores de possibilidades, tabelas) e que essas formas 
sejam valorizadas, analisadas, discutidas e validadas em sala. Procedimentos de 
discussão de soluções para problemas auxiliam os alunos a perceberem que vale a 
pena dedicar esforço e tempo para enfrentar a resolução de um desafio, que eles são 
capazes de resolver e criar soluções.

7.10 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA10 - 
ÁLGEBRA

Deve-se destacar a importância de compreender o significado do 
sinal de igualdade na aritmética para o desenvolvimento do pensamento 
algébrico. Uma compreensão relacional do sinal de igualdade implica 
em entender que ele representa uma relação de equivalência. Nos anos 
iniciais, essa relação é, muitas vezes, interpretada com o significado “é 
a mesma quantidade que” ao expressar uma relação entre quantidades 
equivalentes. Quando se explora a equivalência, os alunos precisam saber 
que 8 = 8 e 8 = 3 + 5 são escritas verdadeiras e que 8 + 3 = 11 + 8 é falso, 
já que 8 + 3 e 11 + 8 não são equivalentes. Essa compreensão é necessária 
para o uso do pensamento relacional na resolução de equações em 
situações como 9 + 4 = b + 7. É importante que o aluno perceba que se existe uma 
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relação de igualdade entre dois membros, isso implica que se operar um dos membros 
por um número e o mesmo for feito para o outro membro a relação de igualdade 
permanece. As investigações a respeito da equivalência são feitas com análise de 
escritas matemáticas diversas, bem como pela expressão e registro de conclusões.

7.11 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA11 - ÁLGEBRA
É importante explicitar que o conhecimento desta habilidade depende 

integralmente de conhecimentos anteriores (expressos nas habilidades EF04MA04, 
EF04MA05, EF04MA12, EF04MA13 e EF04MA14). No entanto, aqui, as relações 
anteriores são materializadas como processos de resolução de problemas, envolvendo 
um valor desconhecido. Não se trata de reduzir a habilidade ao antigo “determinar o 
valor do quadradinho: 3 + □ = 8”, mas de usar as relações estudadas e generalizadas 
como ferramenta de resolução e elaboração de problemas mais complexos, tendo 
consciência das relações empregadas e sendo capaz de justificar e explicitar a escolha 
feita no processo de encontrar o valor desconhecido. 

Atividades e problemas sugeridos na descrição das habilidades conexas 
mencionadas são bons contextos para o desenvolvimento desta habilidade, que, em 
resumo, pode ser entendida como síntese das demais.

7.12 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA12 - ÁLGEBRA
Deve-se considerar que o raciocínio proporcional é importante para o 

desenvolvimento do pensamento algébrico. Quando se refere ao pensamento 
proporcional, algumas habilidades estão envolvidas, como analisar, estabelecer 
relações e comparações entre grandezas e quantidades, argumentar e explicar relações 
proporcionais e compreender as relações multiplicativas. Nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, é preciso lembrar que um dos objetivos da proporcionalidade está em 
desenvolver o pensamento algébrico, o que significa: observar um fato ou relação, 
identificar um padrão, algo que se repete, generalizar esse padrão e fazer deduções a 
partir dessa generalização. 

Assim, nos problemas de proporcionalidade, é preciso entender a situação e 
identificar que a relação entre as grandezas envolvidas é de um tipo especial. Uma 
vez identificado que se trata de uma relação proporcional direta, é preciso usar esse 
conhecimento e fazer alguma generalização, usando a relação identificada. 
Por exemplo, se x dobra, então y dobra ou, se x reduz à metade, y reduz 
à metade. Finalmente, a partir da relação construída entre as grandezas, 
desenvolve-se a estratégia de resolução. É desse processo de generalizações 
contínuas que se desenvolve o pensamento algébrico, ao mesmo tempo 
em que o aluno do 5º ano aprende aritmética.

 Além da resolução de problemas envolvendo as situações descritas 
na redação da habilidade, a exploração de tabelas numéricas nas quais os 
números da segunda coluna têm uma relação de proporcionalidade com os 
da primeira também é um contexto interessante para o desenvolvimento 
da habilidade. Há a possibilidade de relacionar esta habilidade com 
grandezas e medidas, em situações nas quais os alunos, usando malhas 
quadriculadas, desenham, por exemplo, um retângulo de lados 2 e 3, 
calculam a área e quadradinhos, calculam o perímetro contando os lados 
dos quadradinhos e, depois, desenham outro retângulo cujos lados meçam o dobro 
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do retângulo original, o triplo, a metade etc. Em seguida, calculam perímetro e área 
dos novos retângulos e comparam com as medidas do retângulo original e verificam 
que dobrado a medida dos lados o perímetro também dobra, mas a área não dobra 
(ela quadruplica).

7.13 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA13 - ÁLGEBRA
É necessário a explicitação de que o contexto para o desenvolvimento da 

habilidade é a resolução de problemas. No entanto, o essencial é explorar a ideia de 
divisão em partes proporcionais em si, e não necessariamente a exigência de que 
a resolução seja expressa em forma de razão. Por isso, a valorização das diferentes 
formas de representação da resolução de problemas por esquemas, desenhos ou 
outros registros deve ser valorizada, assim como a representação em forma de razão, 
que, para ser conquistada, exige um ambiente de análise e comparação de formas 
diversas de resolver um problema.

7.14 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA14 - GEOMETRIA
Deve ser explicitado a ideia de que são necessárias duas coordenadas para 

a localização de um objeto no plano. Para o desenvolvimento desta habilidade, 
é interessante a utilização de jogos como batalha naval, de movimentações em 
malhas quadriculadas, inclusive as desenhadas no chão para que os alunos possam 
se deslocar, a utilização de jogos eletrônicos para que os alunos localizem objetos 
usando coordenadas, a utilização de mapas de rua para que os alunos localizem 
endereços específicos. Planilhas eletrônicas que são organizadas em linhas e colunas 
são também interessantes para o desenvolvimento desta habilidade, assim como a 
análise de aplicativos utilizados para orientação de pessoas, tais como o GPS.

7.15 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA15 - GEOMETRIA
Deve-se ter a indicação de que esta habilidade se desenvolve no mesmo 

contexto e conjuntamente com a habilidade (EF05MA14), bem como depende dos 
conhecimentos explorados na habilidade (EF04MA16). A ampliação em relação à 
habilidade (EF05MA14) está em marcações de mudanças de direção e sentido, bem 
como de giros nos deslocamentos registrados no plano. As mudanças de 
direção e giros são formas de introduzir as primeiras noções de ângulo. 
Sugere-se, inclusive, que, no currículo, haja a inserção de uma habilidade 
relacionada à representação de ângulos a partir da ideia de giro. É possível 
considerar o uso de planilhas eletrônicas para relacionar a localização 
de uma célula de tabela com as coordenadas de linha e coluna naturais 
nesse tipo de software, com uma complementação que pode ser feita se 
a tabela construída na planilha for transformada em gráfico em barras 
verticais, horizontais ou em linha (sem desconsiderar o tipo de variável 
representada) e houver o pedido de que as linhas auxiliares horizontais 
e verticais sejam mostradas no fundo do gráfico. Esse recurso permite 
associar as coordenadas com as representações de determinados pontos 
no gráfico.

7.16 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA16 – 
GEOMETRIA
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Destacamos que as planificações, assim como as representações de desenho 
em malhas, fazem parte das aprendizagens dos alunos associadas à habilidade. 
Merecem cuidado os registros por escrito das propriedades dos sólidos em estudo, 
bem como a utilização de linguagem geométrica em aula. Há a sugestão de que 
seja dado destaque ao processo de argumentar em sala de aula. Sugere-se, ainda, 
que, mais do que associar uma planificação a um sólido, algo que já foi proposto em 
anos anteriores, os alunos analisem se uma determinada planificação permite ou 
não construir um determinado sólido. A análise de planificações “erradas” permite 
ampliar a capacidade de visualização dos alunos, bem como faz com que reflitam 
acerca das características dos sólidos sugeridos na habilidade. É importante, ainda, 
analisar com os alunos o que permanece inalterado e o que sofre modificações na 
planificação em relação ao sólido em sua representação tridimensional. Por exemplo, 
os alunos podem perceber que os ângulos das faces de um cubo continuam retos 
na planificação, bem como a quantidade de quadrados que formam as faces. No 
entanto, a planificação não mostra os vértices do cubo. Registros escritos e leitura de 
pequenos textos explicativos a respeito de sólidos auxiliam os alunos a utilizarem o 
vocabulário geométrico e identificarem propriedades nos objetos estudados. Associar 
propostas com arte e leitura de livros de histórias infantis também podem ser recursos 
interessantes para abordar os conceitos envolvidos na habilidade.

7.17 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA17 – GEOMETRIA
Recomendamos nesta habilidade o uso de softwares educativos de matemática. 

Aqui deixamos como sugestão o software livre “Geogebra”. O Geogebra é um dos 
aplicativos mais utilizados no ensino de matemática, com certeza, com seu uso em 
sala de aula os alunos conseguiram ter uma maior percepção dos polígonos, ângulos 
e demais entes da geometria básica. 

Existem muitos canais de mídias sociais que possibilitam cursos e tutoriais para 
uso do software em questão. Desta forma, indicamos fortemente o uso em aula tanto 
em microcomputadores quanto com smartphones.

7.18 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA18 – GEOMETRIA
Deve ficar claro que a utilização de malhas permitirá perceber a ideia de 

ampliação de figuras relacionadas à proporcionalidade. Dada uma figura, apresenta-
se a proposta de ampliá-la, por exemplo, dobrando a medida dos lados. Da 
mesma forma, pode-se desenhar na malha uma versão reduzida da figura, 
dividindo a medida dos lados pela metade. 

Após a ampliação ou a redução, é interessante propor que se 
comparem elementos das duas figuras (a medida dos lados, a medida dos 
ângulos por sobreposição, o perímetro e a área) para ver o que ocorre 
e com isso produza uma justificativa oral e/ou por escrito. Por exemplo, 
percebe que o perímetro dobrou, mas a área não. 

Usando recorte e sobreposição das figuras, é possível que 
investiguem o que aconteceu com os ângulos da figura ampliada/reduzida 
em relação à figura original. Essa possibilidade de criar argumentos 
para explicar uma percepção em geometria contribui para desenvolver 
a capacidade de argumentar, característica do letramento matemático, 
bem como faz parte de uma ação para promover as habilidades lógicas 
(analisar argumentos, definições; reconhecer argumentos válidos e não válidos; dar 
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contraexemplos) e verbais (capacidade de expressar percepções; elaborar e discutir 
argumentos, justificativas, definições; capacidade de descrever objetos geométricos; 
usar vocabulário geométrico oralmente ou por escrito).

7.19 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA19 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

É importante relacionar esta habilidade com os números racionais na sua forma 
fracionária e decimal e incluir situações-problema envolvendo o uso das medições, 
dos instrumentos de medida e a exploração da relação entre unidades de medida de 
uma mesma grandeza. Estimativas de medida também devem ser consideradas. Todas 
as sugestões de contexto que foram dadas para o estudo de grandezas e medidas nos 
anos anteriores se aplicam aqui, considerando apenas uma evolução com foco nas 
relações entre as unidades padrão mais usuais de cada grandeza. Além disso, nesta 
etapa escolar, já é possível explorar, em forma de um projeto, a utilização das medidas 
em situações cotidianas diversas. Ter um olhar voltado para a medição presente nas 
ações cotidianas é importante para a valorização desse conhecimento.

7.20 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA20 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

A sugestão é que os alunos possam realizar investigação de figuras de mesma 
área e perímetros diferentes e vice-versa usando malha quadriculada e régua. As 
figuras podem ser apresentadas aos alunos e eles realizarem essas investigações, 
assim como propor que eles desenhem figuras estabelecendo alguns critérios. Nesse 
momento, podem ser propostas figuras cujos lados tenham medidas expressas por 
números decimais, desde que se considere as operações previstas nas habilidades 
conexas a esta neste ano.

7.21 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA21 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

O contexto para explorar esta habilidade é a montagem de sólidos geométricos 
com cubinhos (que aqui funcionarão como unidades não convencionais de medidas 
de volume), em particular paralelepípedos (cubos incluídos), sendo especialmente 
indicados para esta habilidade. 

Monte um bloco retangular utilizando cubinhos e defina com os 
alunos o que é comprimento, largura e altura. Questione o número de 
cubinhos que foram necessários para montar esse bloco. Se for necessário 
desmonte e deixe que eles contem um a um, esclarecendo que esse 
número de cubinhos é o volume do bloco. Outra maneira é completar 
sequências de cubos com material concreto. Dado a primeira posição 
da sequência um cubo formado com 1 cubinho, a segunda posição um 
cubo formado por 8 cubinhos, a terceira, com 27 pede-se os alunos que 
determinem a quantidade de cubos de cada elemento já mostrado na 
sequência e, usando cubinhos, construam o quinto cubo da sequência, 
depois descubram quantos cubos seriam necessários para construir o 
décimo cubo da sequência. Essa atividade realizada por escrito e com 
números favorece a compreensão da habilidade. O mesmo pode ser feito 
para uma sequência de paralelepípedos.

 Os alunos podem deduzir informalmente e expressar por escrito (usando 
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palavras ou símbolos) uma forma prática de calcular o volume de paralelepípedos 
(cubos incluídos), sem que tenham que contar todos os cubinhos que empilharam. 
Uma ampliação interessante que pode ser feita é a relação entre a capacidade de 
uma caixa cúbica de 10 cm de aresta e a capacidade de um recipiente qualquer que 
comporte 1L. 

7.22 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA22 – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

É importante indicar que o contexto natural para explorar o desenvolvimento 
desta habilidade é o de atividades nas quais os alunos possam compreender e indicar 
o espaço amostral para a resolução do problema, analisando as possibilidades de 
ocorrência de um evento em relação a todas as possibilidades, verificando se elas são 
ou não iguais, de modo a suscitar a formulação de hipóteses. 

Por exemplo, a definição de quais são os números possíveis de saírem no 
lançamento de um dado comum, e se esses números têm chances iguais ou diferentes. 
Ou ainda na investigação de quais os possíveis resultados da soma ao lançar dois dados 
em forma de tetraedros (dados com 4 faces numéricas de 1 a 4), veremos que serão 
16 somas possíveis. Há uma possibilidade de sair soma 2 e três de sair soma 6, logo a 
probabilidade de sair soma 2 é de 1 em 16 e de sair soma 6 é de 3 em 16.

7.23 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA23 – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

As situações que foram estudadas na habilidade anterior (EF05MA22) deverão 
ser agora representadas numericamente. As situações para contextualizar a habilidade 
são as mesmas já exploradas anteriormente, mas, agora, com a expressão numérica 
na forma de fração. Atenção para a introdução de mais uma ideia da fração que está 
implícita nesta habilidade: a fração como razão, quando se expressa, por exemplo, a 
ideia de que  há 1 em 36 chances de sair soma 12 no jogo de dois dados convencionais 
e se expressa isso na forma fracionária 1/36.

7.24 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA24 – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

É importante sugerir que sejam analisados gráficos diversos, em particular aqueles 
que são veiculados na mídia. Merece destaque o cuidado com o tipo de 
problematização para que não sejam feitas apenas perguntas de resposta 
imediata. A leitura e interpretação de gráficos e tabelas desenvolve as 
habilidades de questionar, levantar, checar hipóteses e procurar relações 
entre os dados. Ao explorar a leitura de gráficos deve-se propor questões 
que estimulem a sua interpretação em níveis diferentes de compreensão, 
a partir de questões, para que o aluno relacione os dados do gráfico. As 
inferências são feitas baseadas nos dados explicitamente apresentados 
pelo gráfico. Há, aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com as 
habilidades (EF35LP20), (EF05LP23) e (EF05LP24), da Língua Portuguesa, 
no que se refere à utilização e interpretação de gráficos e tabelas em 
textos.

7.25 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF05MA25 – 
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Valem comentários já feitos para anos anteriores. Um acréscimo deve ser feito 
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em relação às pesquisas realizadas relativas à habilidade: a realização de pesquisas 
de opinião com 100 pessoas como cenário para a utilização de porcentagem na 
expressão dos resultados da pesquisa, o que permitiria utilizar planilhas eletrônicas 
para produzir tabelas e gráficos de tipos variados expressos em porcentagem. Há, 
aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF35LP20), 
(EF05LP23) e (EF05LP24), da Língua Portuguesa, no que se refere à utilização e 
interpretação de gráficos e tabelas em textos.



133

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível 
em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/. Acesso em: 27 mar. 2020. 

DRC/LRV - Documento de Referência Curricular para a Rede Municipal de Lucas 
do Rio Verde/MT: Áreas de Matemática; Áreas de Ciências da Natureza; Áreas de 
Ciências Humanas – Lucas do Rio Verde. Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal 
de Educação. 2019. Disponível em: https://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/arquivos/
publicacoes/512/areas_da_matematica_ciencia_de_natureza_e_ciencias_humanas.
pdf Acesso em: 10 mar 2020

SMOLE, Kátia Stocco. Jogos de matemática de 1º a 5º ano / Kátia Stocco Smole, 
Maria Ignez Diniz, Patrícia Cândido. – Porto Alegre: Artmed, 2007. 

TOLEDO, Marília Barros de Almeida. Teoria e prática de matemática: como dois 
e dois, volume único: livro do professor / Marília Barros de Almeida Toledo, Mauro de 
Almeida Toledo. – 1 ed. – São Paulo: FTD, 2009. 



134

SOBRE OS AUTORES

Nome: Junior Cesar Alves Soares
E-mail: juniorcasoares@unemat.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4163232137521462
Formação: Licenciando em Matemática pela Universidade Federal de Mato 

Grosso – UFMT;
Mestre e Doutor em Matemática Aplicada pelo IMECC-UNICAMP-Campinas/SP;
Professor efetivo na Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas – UNEMAT- 

Barra do Bugres/MT.
Coordenador local do PROFMAT– Mestrado Profissional em Matemática pela 

UNEMAT;
Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática nas Escolas 

– GEPEME/UNEMAT;

Nome: Márcio Urel Rodrigues
E-mail: marcio.rodrigues@unemat.br 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8802973146318543
Formação: Licenciando em Matemática pela Universidade do estado de Mato 

Grosso – UNEMAT;
Mestre e Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da 

UNESP – Rio Claro/SP;
Professor efetivo na Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas – UNEMAT- 

Barra do Bugres/MT.
Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 

matemática da UNEMAT; 
Docente do PROFMAT – Mestrado Profissional em Matemática pela UNEMAT;
Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática nas Escolas – 

GEPEME/UNEMAT;

Nome: Andrea de Almeida Araújo
E-mail: araujoandreea@gmail.com
Formação: Pedagogia/Pós-graduação – 
Escola Municipal de ensino Fundamental Vinicius de Moraes LRV

Nome: Cleidiana de Jesus Pontes
E-mail: cleidiane.pontes@gemail.com
Formação: Pedagogia
Local de trabalho: Escola Municipal Cecília Meireles

Nome: Sara Vieira da Silva
Email: saravieiradasilva09@gmail.com
Formação: Pedagogia
 Pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional
Local de trabalho: Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 

Menino Deus



135

Nome: Janette Alves Parizotto
E-mail: janeparizotto@gmail.com
Formação: pedagoga 
Local de trabalho: Escola Municipal de Ensino Fundamental Eça de Queirós

Nome: Jussilene Santana dos Santos 
E-mail: jussilenesantanadossantos117@gmail.com 
Formação: Pedagogia
Local de Trabalho: Escola São Cristóvão

Nome: Valdir da Silva Moreira 
E-mail: valdirmoreiramt@gmail.com
Formação: História-UFMT
Local de Trabalho: Escola Municipal Eça de Queirós 

Nome: Jacilene de Jesus Bezerra Sousa
E-mail: jacimaria.fn@hotmail.com ou jacimaria.fn81@gmail.com
Formação: Pedagogia com especialização em gestão escolar.
Local de trabalho: Escola Municipal Cecília Meireles.
Município: Lucas do Rio Verde – MT

Nome: Lidiane Pinto Lunkes
E-mail: lidiane_lunkes@outlook.com
Formação: Psicóloga e Pedagoga
Local de Trabalho: Escola Municipal Vinicius de Moraes

Nome : Elisângela Renata Tomaz Denardin 
E-mail: eli.denardin@gmail.com                                                       
Formação: Mestrado Profissional em Letras 
Escola que trabalha: Escola Municipal Eça de Queiros Lucas do Rio Verde

Nome: Eulina de Almeida da Silva
E-mail: Eulina éster mar ianomâmis.com
Formação: Pedagogia
Local de Trabalho: Escola Caminho para o futuro

Nome: Domingas Barbosa de Oliveira Cunha 
E-mail: domingas.barbosadeoliveira@gmail.com
Formação:  Pedagoga
Local de Trabalho: Escola Municipal Erico Veríssimo 

Nome: Valeska Castilhos Kaiber 
Email: valeskacastilhos@gmail.com
Formação: Licenciatura em Pedagogia- UNIMEO
 Especialização: Educação Especial
Local de trabalho: Escola Municipal Vinícius de Moraes
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde -MT.



136

Nome: Kettlley Stefania Melo Silva
E-mail: skettlley@gmail.com
Formação: Pedagoga e Pós-graduada em Libras e Educação inclusiva.
Local de trabalho: Escola Municipal Menino Deus.

Nome: Fernanda Jordão do Amaral.
E-mail: feamaral30@hotmail.com
Formação: Pedagogia.
Local de Trabalho: Escola Municipal Cecília Meireles.

Nome: Adiane Maria Pereira 
E-mail: adiane_dica@hotmail.com
Formação: Graduação em Pedagogia com especialização em informática na 

educação e docência no ensino superior. 
Local de Trabalho: Escola Menino Deus 

Nome: Ana Célia Norberto da Silva
E-mail: ana.celi.nha@hotmail.com
Formação: Graduação em Pedagogia
Local de Trabalho: Escola Municipal de ensino Fundamental Vinicius de Moraes 

Nome: Edilson dos Santos 
E-mail: edilsondossantos9@gmail.com
Formação: Pedagogo e pós-graduado em gestão escolar 
Local de trabalho: Escola Municipal Vinícius de Moraes

Nome: Dayelle Ribeiro da Silva
E-mail: rdayellegmail.com
Formação: Licenciado em Pedagogia
Local de Trabalho: Escola Vinícius de Moraes

Nome: Rosália Silva de Arruda.
E-mail: rsarruda28@gmail.com 
Formação: Licenciada em Pedagogia
Local de trabalho: Escola Municipal Vinicius de Moraes.

Nome: Josélia Dias Cantoaria Alves 
E-mail: joseliacantoariaalves@gmail 
Formação: Licenciada em Pedagogia
Local de trabalho: Escola Municipal Cecília Meireles/ Lucas do Rio Verde-

MT

Nome: Maida  Aparecida  Arantes Passos Silva
E-mail: maidaarantes1@gmail.com 
Formação: Pedagoga com pós-graduação em Alfabetização e Letramento
Local de Trabalho:  Escola  Municipal Vinicius de Moraes



137

Nome: Luciane Altíssimo Gedoz 
E-mail:   lucianealtissimog@gmail.com 
Formação: Licenciatura plena em pedagogia
LOCAL de trabalho Escola Municipal Érico Veríssimo

Nome: Lucia Fátima de Cristo Steffmann 
Email: lucia.top2011@hotmail.com
Formação: Pedagoga/ pós-graduação
Local de Trabalho:  Escola  Municipal Vinicius de Moraes

Nome: Eliane Alves de Mello
E-mail: eliane.mellosa@hotmail.com
Formação: Pedagogia
Local de Trabalho: Escola Vinicius de Moraes

Nome: Odair José de Souza
E-mail: odairjosedesouza@hotmail.com
Formação: Licenciado em Pedagogia
Local de Trabalho: Escola Municipal Cecília Meireles



138


