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PRODUTO EDUCACIONAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO

A presente livro didático 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.

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

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

A presente obra foi o resultado de um trabalho consistente de discussão das 
práticas pedagógicas existentes nas nossas escolas, pois durante todo o ano letivo de 
2020, os professores que ensinam Matemática no 7º 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 37 sequências didáticas elaboradas neste Caderno Didático de 
Matemática para o 7º 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 37 habilidades, norteamo-nos para a elaboração de atividades 
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com características da problematização.

A proposta é que as sequências didáticas apresentadas no presente livro, sirvam 
como um suporte a prática pedagógica dos professores que ensinam Matemática 
no 7º 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 7º Ano, pela audácia em fazer diferente para melhorar o processo de ensino 
e também a 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 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Prof. Ms. Ricardo Augusto de Oliveira
ricardo.oliveira1@unemat.br 

Neste capítulo apresentamos uma breve sistematização a respeito dos 
fundamentos teórico-metodológicos das sequências didáticas elaboradas pelos 
professores que ensinam Matemática no 7º 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 37 habilidades do 7º 
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 7º 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, é a capacidade do indivíduo formular, empregar e interpretar a matemática 
em uma variedade de contextos. Assim sendo, O letramento matemático é importante 
para raciocinar de forma lógica e compreender o mundo ao redor. Assim 
se formam cidadãos construtivos, engajados e reflexivos, capazes de 
tomar decisões mais assertivas. Desse modo, também se desenvolvem 
profissionais mais qualificados e criativos, capazes de apresentar grandes 
ideias e inovações.

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

Em sala de aula, o letramento matemático permite alcançar 
diversos benefícios (Compreensão da aplicação da matemática; Melhor raciocínio 
lógico; Maior interesse dos estudantes; Praticidade para mediar o conhecimento; 
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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 sétimo 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 37 sequências didáticas 
voltadas ao 7° ano do Ensino Fundamental.

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

Ensino Médio que podem ser encontradas em: http://basenacionalcomum.mec.gov.
br/

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. 

Em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Matemática 
propõe que se assegure aos alunos o desenvolvimento das seguintes competências 
específicas:



16

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 37 sequências didáticas voltadas ao 7° ano do 
Ensino Fundamental das cinco unidades temáticas contidas na BNCC, conforme consta 
na Figura, a seguir:
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Com base na Figura apresentada anteriormente, no presente livro temos: 12 
(doze) sequências didáticas sobre a unidade temática de números; 6 (seis) sequências 
didáticas da unidade temática – álgebra; 10 (dez) sequências didáticas da unidade 
temática – geometria; 5 (cinco) sequências didáticas da unidade temática grandezas 
e medidas e 4 (quatro) sequências didáticas da unidade temática – estatística e 
probabilidade. Todas destinadas ao 7° ano do Ensino Fundamental, somando 37 
sequências didáticas das 37 habilidades de Matemática da BNCC. 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 7º 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 
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enriquecedoras, de modo a incorporar às aulas estratégias mais desafiadoras e que 
proporcionem aos alunos efetivamente as aprendizagens essenciais para cada etapa 
escolar.

Com base na explicitação das bases teóricas que norteiam a nossa compreensão 
da organização do ensino por meio de sequências didáticas, destacamos que as 
sequências didáticas propostas no presente livro didático poderão ser modificadas 
de acordo com a necessidade de se adequá-las à realidade de cada sala de aula e/
ou comunidade escolar, aumentando o nível de complexidade ou explorando outros 
conceitos que não foram elencados. Cabe aos professores (as) que ensinam matemática 
no 7º 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 7º 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 7º ano do Ensino Fundamental.

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

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

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

Sendo assim, os professores devem promover atividades interativas 
(desafios interessantes e que exijam raciocinar de forma ativa e estratégica), 
pois aprender fazendo é uma das melhores opções para que os estudantes 
possam observar, na prática, a aplicação das técnicas. 
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Caro professor (a) que ensina Matemática no 7º ano do Ensino Fundamental, a 
decisão sobre como trabalhar as sequências didáticas em sua prática pedagógica cabe 
exclusivamente a você e ao grupo de educadoras da escola. O importante é adaptar 
e utilizar as atividades e situações problemas das habilidades de cada uma das 37 
sequências didáticas, recorrendo a outros materiais quando necessário, para poder 
planejar bem as suas aulas de matemática no 7º ano do Ensino Fundamental.

Todas as 37 sequências didáticas que chegam às suas mãos foram produzidas por 
vocês que ensinam Matemática no 7º ano do Ensino Fundamental e sistematizadas 
pelo GEPEME/UNEMAT 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 as 
crianças de 12 anos (alunos do 7º ano) precisarão experimentar para se apropriarem 
dos conhecimentos elencados para este período.
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CAPÍTULO 2 – SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DA UNIDADE TEMÁTICA – 
NÚMEROS – 7º ANO

Professora Késia Regina de Oliveira de Carvalho
E-mail: kesiarcarvalho@gmail.com

No 7º Ano, o trabalho com a unidade temática números é intensa. Falamos da 
maior ênfase dada esta etapa escolar. 

Segundo a BNCC, os alunos do 7º ano devem desenvolver competências a 
respeito dos conceitos de múltiplos e divisores de um número natural; realizar cálculo 
de porcentagens com uso de acréscimos e decréscimos simples; além de avançar seus 
estudos sobre os números inteiros.

O estudo de frações tem uma grande relevância no 7º ano, partindo de sua 
compreensão, passando por comparação de quantidades expressas por frações até 
sua utilização na resolução de problemas. Trabalhado em pelo menos 5 habilidades, 
espera-se que os alunos entendam os diferentes significados de uso das frações, bem 
como reconheça sua utilização como resultado da divisão, sua leitura como razão e 
ou parte de um todo (que neste caso pode ser um número inteiro), e principalmente, 
fazer uso de frações para expressar diferentes algoritmos. 

No 7º Ano, os professores (as) poderão utilizar diversos recursos didáticos para 
abordar de uma maneira prática e visual a unidade temática dos Números para facilitar 
a aprendizagem dos alunos, como: Material Dourado; dinâmicas, atividades orais e 
escritas, ábacos, reta numérica, desafios e materiais concretos.

Para o 7º Ano, a BNCC apresenta doze habilidades (aprendizagens essenciais) 
em relação a Unidade temática dos Números que os alunos deverão adquirir, as quais 
apresentamos as quais apresentamos no quadro, a seguir:
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Com base no Quadro, apresentado anteriormente, e nas orientações contidas 
no Documento de Referência Curricular (DRC) da Secretaria Municipal de Educação 
de Lucas do Rio Verde homologado no início de 2019, explicitamos, a seguir as doze 
sequências didáticas das oito habilidades da unidade temática de números para o 7º 
ano do Ensino Fundamental.
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De posse das informações do Quadro acima responda:
Quais as quantidades de bambolês e as medidas de temperaturas citadas no 

Quadro acima?

a) As quantidades de bambolês são: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

b) As medidas de temperatura são: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF07MA01

(EF07MA01) Resolver e elaborar problemas com números naturais, 
envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo 
divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias 
diversas, sem a aplicação de algoritmos.
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Quais a(s) cor(es) dos bambolês usados pelos golfinhos que seus pontos 
representam números divisíveis por 2?

A) (  ) Todos
B) (  ) Nenhum
C) (  ) Azul e Vermelho
D) (  ) Amarelo e Verde

Quais a(s) cor(es) dos bambolês usados pelos golfinhos que representam 
números múltiplos de 3?

A) (  ) Azul
B) (  ) Amarela
C) (  ) Vermelho
D) (  ) Verde

Analisando os bambolês apresentados na figura, e a relação de pontos associados 
às cores dos bambolês usados pelos golfinhos, diga, qual a soma dos pontos formados 
pelos bambolês da figura A e B?

R: Os bambolês da figura A somam um total de ______ pontos.
R: Os bambolês da figura B somam um total de ______ pontos.

Conforme a figura do Quadro anterior indique em quais dos conjuntos de 
bambolês temos:

(  ) No total da soma apresenta um valor que pode ser dividido por 30.
(  ) A soma dos seus valores é um número divisível por 18.
(  ) Somam mais de 18 pontos.
(  ) Representa um número que só pode ser divisível por números menores que 

18.

Sabendo as cores e as quantidades de bambolês que cada golfinho gira por 
apresentação, a quantidade de apresentações no dia e a quantidade de dias de 
apresentações realizadas na semana, responda: 

Qual a soma de pontos dos bambolês que o golfinho Ted gira no total de 
apresentações de segunda a quarta-feira?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Sabendo as cores e as quantidades de bambolês que cada golfinho gira 
por apresentação, a quantidade de apresentações no dia e a quantidade de 
dias de apresentações realizadas na semana, responda: 

Quantas apresentações são necessárias para o golfinho Bidu fazer 12 
pontos de apresentação?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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A mensalidade em minha escola passou por três reajustes diferentes nos três 
últimos anos, um aumento de 10% no primeiro ano, um aumento de 15% no segundo 
ano e outro aumento de 20% no terceiro ano, entretanto como o meu desempenho 
foi o melhor da sala, consegui um desconto (bolsa) de 50% sobre o valor final neste 
último ano. Sabendo que há três anos a minha mensalidade era de R$ 400,00, ajude-
me a calcular o preço da mensalidade após os 3 reajustes e quanto deverei pagar 
neste ano.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

O preço do tomate sofreu dois aumentos consecutivos nos dois últimos meses, 
de 20% e de 40%, respectivamente. Neste mês sofreu uma redução de 50%, passando 
a custar R$ 4,20. Calcule o preço do tomate antes dos reajustes.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Quadro 

2.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF07MA02

(EF01MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, 
como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando 
estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de 
educação financeira, entre outros.
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Com base no quadro apresentado anteriormente responda as seguintes Situações 
Problemas:

Qual dos irmãos economizou nas compras e qual pagou mais caro?

R.: ____________ economizou(ram) nas compras e ____________ pagou mais 
caro.

Levando em consideração que Vinícius comprou dois vestidos para sua mãe e 
uma camisa para seu pai, quanto o garoto gastou nas suas compras?

A) (  ) R$ 55,00; 
B) (  ) R$ 49,50; 
C) (  ) R$ 60,50; 
D) (  ) R$ 60,00.

Quanto custaria esta mesma compra se a vendedora resolvesse dar um desconto 
de 5% no valor, já que a compra no cartão de crédito também é considerada compra 
à vista no comércio?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Sabendo que Vitória gastou toda sua grana comprando 4 vestidos para si mesma 
e 2 camisas para seu irmão, qual a metade do valor gasto pela garota nas compras?

A) (  ) R$ 55,00; 
B) (  ) R$ 49,50; 
C) (  ) R$ 60,50; 
D) (  ) R$ 60,00.

Vinícius ainda tinha no bolso um dinheiro que sua mãe lhe entregou para ir ao 
mercado fazer uma comprinha. Lá os irmãos compraram À VISTA duas melancias por 
R$ 7,00 cada, um repolho por R$ 4,00 e ainda uma sacola de cenoura por 
R$ 2,00. Quanto custou a compra no mercadinho?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Com base no jogo apresentado no Quadro acima, responda:

Qual a posição Vinícius deve estar se ao partir do ponto 0, obter a 
sequência de jogadas: dado verde 5, azul 6 e vermelho 4?

A) (  ) 1; 
B) (  ) -1; 
C) (  ) -11; 
D) (  ) 11.

2.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS Habilidade - 
EF07MA03

(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes 
contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica 
e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração.
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Qual a posição Vitória deve estar se ao partir do ponto 5, obter a sequência de 
jogadas: dado verde 6, verde 2, vermelho 4 e vermelho 3?

A) (  ) 6;
B) (  ) -6;
C) (  ) -15;
D) (  ) 15.

Sabendo que em 5 jogadas Vitória partiu do ponto 5 para o ponto -7, indique 
uma possível sequência de jogadas obtida.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Sabendo que em 5 jogadas Vinícius partiu do ponto 0 para o ponto 7, indique 
uma possível sequência de jogadas obtida.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

É possível afirmar que em 3 jogadas Vinícius ganharia ou perderia o jogo? Elabore 
uma justificativa.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Vitória ganhou o jogo em até 5 jogadas. Dentre as opções de sequência de 
jogadas a seguir, qual não é verdadeira?

A) (   ) Vinícius tirou vermelho 6 três vezes seguidas, um verde 2 e um vermelho 3.
B) (   ) Vitória tirou verde 6, verde 5, verde 5 e verde 6.
C) (  ) Vinícius tirou verde 6 três vezes, mas vitória fez quatro vezes a mesma 

jogada.
D) (   ) Vitória tirou três vezes verde 6 e um vermelho 2 e um verde 4.

Os irmãos Vitória e Vinícius estão estudando que existem diferentes unidades de 
medida de temperaturas, sendo uma delas o grau Celsius (°C), que é usada no Brasil. 
Desse modo é possível ter informação de países que são muito quentes ou muito 
frios. Abaixo temos as temperaturas em graus Celsius de alguns desses países frios:

● Cazaquistão, com temperaturas que chegam a - 10 ºC;
● Rússia, com temperaturas que chegam a - 27 ºC
● Canadá, com temperaturas que chegam a - 39 ºC
● Groenlândia, com temperaturas que chegam a - 9 ºC
● Mongólia, com temperaturas que chegam a -20 ºC
● Estônia, com temperaturas que chegam a -30 ºC.

A) Qual desses países é o menos frio? E qual é o mais frio?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
B) Organize todas as temperaturas em ordem crescente.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
C) Qual a diferença de temperatura entre a Rússia e a Groenlândia?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Quadro

Com base nas informações do Quadro acima, responda:
Na primeira jogada, Vinícius (vendedor) teve que informar a Ana (compradora) 

que lhe faltavam 3 ou R$ 3,00 para pagar a conta. Neste contexto, qual das opções a 
seguir representam as cores e os valores obtido na jogada?

A) (  ) Azul 4; amarelo 6; vermelho 1 e; branco 2.
B) (  ) Azul 1; amarelo 3; vermelho 3 e; branco 4.
C) (  ) Azul 4; amarelo 6; vermelho 3 e; branco 1.
D) (  ) Azul 5; amarelo 6; vermelho 1 e; branco 2.

2.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF07MA04

(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações 
com números inteiros.
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Após algumas jogadas, Vinícius (vendedor) teve que devolver como troco a Ana 
(compradora) o valor de 5 ou R$ 5,00. Neste contexto, qual(ais) das opções a seguir 
representam as cores e os valores obtido na jogada?

A) (  ) Azul 6; amarelo 5; vermelho 4 e; branco 2.
B) (  ) Azul 2; amarelo 4; vermelho 5 e; branco 6.
C) (  ) Azul 4; amarelo 6; vermelho 3 e; branco 2.
D) (  ) Azul 2; amarelo 6; vermelho 1 e; branco 5.

Sabendo que em uma dada jogada, o dado de cor azul saiu com o valor 6, e o 
vendedor Vinícius teve que devolver um troco a cliente Ana no montante de 4 ou R$ 
4,00, qual das opções a seguir apresenta uma possível resposta?

A) (  ) Amarela 6, branco 2 e vermelha 3
B) (  ) Amarela 4, branco 2 e vermelha 3
C) (  ) Amarela 4, branco 2 e vermelha 4
D) (  ) Amarela 6, branco 5 e vermelha 4

Pense em uma possível jogada em que o dado branco saiu com o valor 3 e o dado 
de cor azul no valor 5. Aponte duas possíveis jogadas que poderiam resultar em troco 
que Vinícius deveria dar a Ana em uma negociação?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Sabemos que em uma das jogadas o valor do dado amarelo foi o dobro do dado 
azul e o valor do dado branco foi triplo do dado vermelho. Indique uma possível jogada 
e o valor do troco ou da falta.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Sabemos que em uma das jogadas os valores seguiam uma sequência onde o 
primeiro (azul) é o dobro do segundo (amarelo), o segundo é a metade do terceiro 
(vermelho), e o quarto (branco) igual ao primeiro. Aponte uma possível 
jogada e qual o troco ou o valor que falta para fechar a compra.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Vinícius está um pouco perdido. Ele foi verificar sua situação financeira 
e percebeu que sua conta bancária tem um saldo negativo de R$ 184,00, e 
precisa que esta conta passe a ter um saldo positivo de R$ 126,00. Vinícius 
está sem saber o que fazer e sobre qual movimentação financeira deverá 
realizar. Explique qual o tipo e valor da movimentação?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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De posse do Quadro acima, responda às seguintes questões:

Qual das opções a seguir não representa a quantidade de tomate procurada a 
ser comprada pela Vitória?

 a) (  ) 500g;
 b) (  ) 2 x 250g;
 c) (  ) 1/2 kg;
 d) (  ) 1/4 kg.

Qual(ais) das opções a seguir não representam o valor a ser pago pelo 
tomate?

 a) (  ) R$ 2,50 por 500g; 
 b) (  ) R$ 1,25 por 1/4 kg; 
 c) (  ) R$ 5,00 por 10.000/2 g; 
 d) (  ) R$ 1,00 por 300g.

Caso Vitória quisesse comprar 1kg de tomate e 1kg de laranja, sabendo 
que o preço da laranja é 5/10 vezes o preço do tomate, quanto ela pagaria na 
compra?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

2.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF07MA05

(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes 
algoritmos.
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Vinícius, que não é bobo, pediu então para que Vitória também comprasse 
3/10kg de uvas, 1/4kg de banana e 1/5kg de maçãs. Já estava pensando no seu copo 
de salada de frutas. Represente a quantidade dos produtos comprados a pedido de 
Vinícius em outra maneira, pode ser em decimal ou fração mesmo.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Sabendo que na compra pedida por Vinícius, o preço da uva é de R$ 5/10 do 
valor do quilo do tomate; a banana custa 4/16 do valor do quilo do tomate e a maçã 
custa 1/2 do valor do quilo da laranja, (lembrando que a laranja custa R$ 2,50 e o 
tomate R$ 5,00) por quanto saiu os ingredientes da salada de frutas se ele comprou 
1kg de cada uma?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Vitória realizou as seguintes compras: 500g de tomate, 1kg de laranja, 250g de 
uva, 300g de banana e 700g de maçã. Aponte a seguir, qual das opções representa 
estes valores na forma de fração:

a) ( ) 500g de tomate, 1kg de laranja, 250g de uva, 300g de banana e 700g de 
maçã.

b) ( ) 1/5kg de tomate, 1/2kg de laranja, 250g de uva, 1/3kg de banana e 1/7kg 
de maçã.

c) ( ) 1/2g de tomate, 1kg de laranja, 1/4g de uva, 30/1000g de banana e 7/1000kg 
de maçã.

d) ( ) 1/2kg de tomate, 1kg de laranja, 1/4kg de uva, 3/10kg de banana e 7/10kg 
de maçã.

Sabendo que na compra pedida por Vinícius, o preço da uva é de R$ 1/5 do valor 
do quilo do tomate; a banana custa 2/8 do valor do quilo do tomate e a maçã custa 
5/10 do valor do quilo da laranja, (lembrando que a laranja custa R$ 2,50 e 
o tomate R$ 5,00) por quanto saiu os ingredientes da salada de frutas se ele 
comprou 1kg de cada uma?

 _________________________________________________________
_

__________________________________________________________
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Com base nas informações apresentadas no Quadro acima, responda:

Levando em conta que Vitória comprou 3 vestidos e uma camisa, nos mesmos 
preços apontados na imagem do Quadro anterior, e sabendo que ela pagou com 
cheque, responda:

Qual o valor pago a mais (em relação ao preço avista) em cada um dos produtos?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2.6 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF07MA06

(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas 
que têm a mesma estrutura, podem ser obtidas utilizando os mesmos 
procedimentos.
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Qual fração representa o valor pago a mais, em relação ao preço à vista, na 
compra dos 3 vestidos e de 1 camisa, separadamente, se comprados no cheque?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Supondo que Vitória pagou no cheque somente dois vestidos 44 reais, e no 
cartão um vestido e uma camisa 35 reais, quais das opções a seguir representam na 
forma de fração cada um destes valores totais pagos a (2 vestidos no cheque) e (1 
vestido e 1 camisa no cartão) o valor de prateleira dos produtos?

Sabendo que 15% de 50 reais é 7,50 de reais e 20% de 100 reais é 20 reais, 
coloque na forma de fração quanto 7,50 de reais vale do total de 100 reais e quanto 
20 reais vale do total de 200 reais?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Quais das opções a seguir nos permite chegar ao resultado esperado na atividade 
4?

a) (  ) R$ 7,50 = 1/2 x 15% de R$ 100,00 e R$ 20,00 = 1/2  x 20% de R$ 200,00;
b) (  ) R$ 7,50 = 1/4 x 15% de R$ 100,00 e R$ 20,00 = 1/4  x 20% de R$ 200,00;
c) (  ) R$ 7,50 = 2/2 x 15% de R$ 100,00 e R$ 20,00 = 1/2  x 10% de R$ 200,00;
d) (  ) R$ 7,50 = 2 x 30% de R$ 100,00 e R$ 20,00 = 1/2  x 30% de R$ 200,00.

Se Vitória resolve-se comprar 5 vestidos e 3 camisas, sabendo que na loja só 
sobraram no estoque mais 3 vestidos e 3 camisas, responda em forma de fração, 5 
vestidos representam quantas partes do todo (total de roupas) que havia 
na loja? E as 3 camisas representam qual parte do todo que havia na loja?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Assim como na situação problema 5, apresente uma resolução que 
nos permita alcançar o resultado das atividades 4 e 6. Você consegue? 
Vamos lá! Depois compare com as formas apresentadas pelos colegas de 
sala para visualizar diferentes formas de resolver o mesmo problema.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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De posse das informações do Quadro acima, responda às seguintes questões:

Vinícius apresentou para Vitória a fração , mas ela não conseguiu 
realizar as reduções. Faça como Vinícius, apresente a seguir três formas 
reduzidas da fração escolhida que Vitórias poderia utilizar.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Ainda com a fração que Vinícius apresentou para Vitória, a fração , 
apresente a seguir duas formas equivalentes da fração sem efetuar alguma 
redução.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

2.7 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF07MA07

(EF07MA07) Representar por meio de um fluxograma os passos 
utilizados para resolver um grupo de problemas.
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Vitória apresentou para Vinícius a fração , mas ele não conseguiu realizar 
reduções. Seria possível realizar a redução? Se sim, mostre uma forma reduzida, se 
não, apresente um motivo para ele não ter conseguido.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Monte um fluxograma e mostre como seria as reduções se a fração escolhida 
fosse a .

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Das opções a seguir, qual representa uma fração equivalente da fração  após 
identificar a fração reduzida.

Vitória escreveu em seu jogo as seguintes sequências de frações equivalentes. 
Veja em qual delas ela errou.

Das opções a seguir, qual representa uma fração equivalente da fração 4/12 após 
identificar a fração reduzida.
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Com base nas informações do Quadro acima, responda:

Vinícius escolheu as seguintes frações , no entanto, 
não está conseguindo os ordenar de ordem crescente da esquerda para a 
direita. Resolva a atividade para ele.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Como sequência, os irmãos precisavam corrigir a atividade, e juntos 

tomaram a seguinte decisão, fariam o desenho das frações em quadrinhos 
que representam parte de um todo de quadrinhos, e pintariam as partes 
do todo em amarelo (como no Quadro anterior) para representar as 
frações envolvidas no exercício 1, que é  a primeira jogada (na ordem 
pedida). Como você faria esta representação?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

2.8 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF07MA08

(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes 
de inteiros, resultado da divisão, razão e operador.
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Vinícius escolheu as seguintes frações , no entanto, não está 
conseguindo os ordenar de ordem crescente da esquerda para a direita. Resolva a 
atividade para ele.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Para corrigir a jogada de Vinícius e saber se o irmão realizou corretamente o 
desafio, Vitória desenhou os quadrinhos e pintou a parte do todo em amarelo (como 
no Quadro anterior) para representar as frações envolvidas no exercício 3 (na ordem 
pedida). Como ficou esta representação?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dentre as opções a seguir, que podem ser obtidas em uma das jogadas entre 
os irmãos Vitória e Vinícius, qual apresenta corretamente a ordem decrescente das 
frações da esquerda para a direita?

Mais uma vez, dentre as opções a seguir, que representa as jogadas realizadas no 
dia de hoje na brincadeira entre os irmãos, em qual eles obtiveram sucesso em ordem 
corretamente a ordem crescente das frações da esquerda para a direita?

Na sorveteria que Vitória gosta de ir preparam uma bebida à base de 
sorvete e chocolate. Eles têm duas opções conforme o desejo do cliente. 

- A primeira a opção utiliza 2 partes de sorvete para 5 partes de 
chocolate;

- A segunda opção utilizando 3 partes de sorvete para cada 4 partes 
de chocolate.

a) Se for escolhido a primeira opção, qual o volume total da bebida, 
se ela possuir 350 ml de chocolate?

______________________________________________________
b) Qual o volume total de cada uma das bebidas, se elas possuírem 

150 ml de sorvete?
______________________________________________________



38

Com base no Quadro acima e nas situações que serão levantadas a seguir, resolva 
os exercícios:

Na primeira disputa, Tufão conseguiu pegar 9 bambolês, Ted pegou 4 Bambolês 
e Bidu pegou 3. Fazendo uma comparação entre os pontos de Tufão e Bidu, qual das 
opções a seguir representa a relação ?

a) (  ) Bidu pegou o triplo de bambolês de Tufão.
b) (  ) Do total de 9 lançamentos, Tufão pegou  e Bidu pegou .
c) (  ) Bidu conseguiu pegar  do total de bambolês pego por Tufão.
d) (  ) Tufão teve duas vezes mais sucesso que Bidu.

Sabendo que na segunda competição, do total de 8 lançamentos, Ted 
teve , Bidu teve , e Tufão teve   acertos, indique a opção a seguir que 
represente a leitura correta da fração do golfinho vencedor:

a) (  ) Ted teve dois acertos do total de oito.
b) (  ) Bidu teve quatro acertos do total de oito.
c) (  ) Tufão teve um acerto equivalente a dois acertos do total de quatro.
d) (  ) Tufão e Bidu empataram com quatro acertos do total de oito.

2.9 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF07MA09

(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre 
razão e fração, como a fração 2/3 para expressar a razão de duas partes 
de uma grandeza para três partes da mesma ou três partes de outra 
grandeza.
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É possível que Bidu tenha acertado a metade de vezes do acerto de Tufão, e 
Tufão um quarto de vezes de acerto de Ted. Sabendo que Ted teve como resultado 
8/10, quanto foi o resultado de Tufão e Bidu?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Se na terceira disputa do dia, Ted acertar 5 dos 10 lançamentos, Bidu acertar 3 
dos 10 lançamentos e Tufão acertar 8 dos 10 lançamentos, responda, quais seriam 
as frações que representam este resultado na ordem crescente da esquerda para a 
direita?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Sabendo que Bidu teve um desempenho igual ao dobro do resultado obtido por 
Ted e Tufão juntos, em um total de 20 lançamentos, indique um possível resultado 
para isso ser verdade.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Soubemos que durante as apresentações do dia, Vitória e Vinícius apostaram 
para saber qual o golfinho ganhador. E parece que Vitória mais uma vez levou a melhor. 
Ela teve um total de acertos igual ao total de acertos do Vinícius mais um. Sabendo 
que neste dia em especial ocorreram quatro apresentações, apresente uma possível 
sequência de resultados alcançado por Vitória e Vinícius (na forma de fração).

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Vinícius se lembrou que lá na escola em que ele estuda, foram matriculadas 270 
meninas e matriculados 180 meninos. Sabendo desta informação, a professora de 
matemática do 7° ano resolveu levantar uma discussão sobre o quanto maior seria 
o número de meninas em relação ao número de meninos na escola. Para isso, os 
alunos teriam que identificar qual a razão entre o número de meninos e de meninas 
na escola, mas estão em grande dificuldade. Você poderia ajudar resolvendo este 
problema para eles? Qual a fração que representa o número de meninas em 
relação ao número de meninos?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Com base nas informações do Quadro acima, responda às seguintes questões:

Como já sabemos, de posse de 5 frações, Vitória e Vinícius tem de ordenar estes 
números na ordem crescente de seus valores. Agora, além de as ordenar, eles terão 
de descobrir possíveis frações que representem 5 números decimais que 
receberão. Isso mesmo, dado 5 números decimais, a seguir, encontre 
frações que representem cada uma e ordene-as na ordem crescente. Os 
números são: 0,5; 0,3; 1,5; 0,2; 6,5.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Qual das opções a seguir, representa a ordem crescente dos 5 
números decimais recebidos por Vitória, sendo estes valores os números: 
4,5; 9,4; 7,2; 0,6 e 0,4?

A) (  ) 0,4; 0,6; 4,5; 9,4; 7,2.
B) (  ) 0,4; 0,6; 7,2; 9,4; 4,5.
C) (  ) 9,4; 7,2; 4,5; 0,6; 0,4.
D) (  ) 0,4; 0,6; 4,5; 7,2; 9,4.

2.10 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF07MA10

(EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais em diferentes 
contextos e associá-los a pontos da reta numérica.
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Ainda pensando nos números decimais retirados por Vitória no exercício 2, liste 
em ordem decrescente seus possíveis resultados na forma de fração.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Em uma das jogadas Vinícius obteve os seguintes valores: 
4/16;8/10;7/2;45/90;50/250, os quais deverão ser representados em decimais e na 
ordem crescente.  Qual a representação correta feita por Vinicius?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Sabendo que neste jogo Vinícius está se dando melhor que Vitória, e que a 
proporção de acertos de Vinícius é o dobro de Vitória. Ainda, que vitória tem feito 2/5 
dos acertos em 20 tentativas, qual a fração que representa o acerto de Vinícius e o 
número de acertos em 20 tentativas?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dentre as opções a seguir, qual representa o par de números que se representam 
corretamente? 

A) (  ) 0,3 e 9/30
B) (  ) 0,3 e 1/3
C) (  ) 0,3 e 10/3
D) (  ) 0,03 e 9/30

Vitória resolveu criar um jogo de cartas utilizando os números racionais para 
aprender brincando com seu irmão Vinicius. O jogo consiste em cartas empilhadas 
onde cada jogador retira uma carta por vez e compara com a do adversário, quem 
tiver a carta de maior valor ganha um ponto.
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Na 1ª rodada Vitória retirou a carta -1,5 e Vinícius retirou a carta 0,2. Nesta 
rodada Vinícius ganhou 1 ponto, pois o número negativo sempre é menor que qualquer 
número positivo. 

A) Calcule quantos pontos cada um conseguiu fazer. Quem foi o ganhador?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

B) Caso Vitória retirasse a carta 0,2 e Vinícius a carta -1,5, quem ganharia o 
ponto? Por quê?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Com base nas informações apresentadas no Quadro acima, responda as questões 
a seguir:

Lembrando que estão trabalhando com 5 números cada um, e de posse de seus 
números (alguns mistos outros não), Vinícius teve dúvida em apontar quais seriam 
os números mistos e quais não seriam. Veja se você consegue o ajudar. Os números 
dados a Vinícius são: . Indique quais são os números mistos 
e o motivo.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Ainda seguindo o jogo, o pai Gonçalo pediu a Vinícius que desenhe uma 
reta numérica e identifique a posição de um número misto e uma fração 
(das selecionadas na partida anterior), ocorre que ele teve dificuldade e não 
conseguiu realizar. Indique você de que maneira ele poderia ter feito.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

2.11 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF07MA11

(EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de 
números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias.
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De posse destes mesmos números selecionados por Vinícius, represente a forma 
geométrica de um número misto e uma fração, e as compare para saber qual é maior.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dentre os números tirados por Vitória em uma das jogadas (opções a seguir), 
qual representa um número que esteja entre 5 e 6?

Dentre os números apresentados anteriormente, indique, qual é o maior e qual 
é o menor.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dentre os números tirados por Vitória em uma das jogadas (opções a seguir), 
qual representa um número que esteja entre -2 e -3?

Por fim, parece que brincar com a matemática dá mesmo é fome. E para matar 
esta fome, mãe Ana resolveu fazer um bolo, e para isso foi necessário 5/8 de uma 
barra de chocolate. Se ela quiser aumentar a receita em 3,5 vezes, de qual fração 
de barra de chocolate irá precisar? Quantas barras terão que comprar, no total, para 
atender a essa necessidade?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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De posse das informações apresentadas no Quadro acima, responda:

Vitória obteve os seguintes números: . No entanto, ela está com 
dificuldades de realizar as operações (já que este é um requisito do jogo). Vamos 
ajudá-la. Qual o valor da soma destes números?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Vinícius achou interessante o raciocínio e resolveu ajudar Vitória a 
fazer a subtração das frações, mas escolheu apenas duas delas. Veja nas 
opções a seguir, quais poderiam ser as operações escolhidas por Vinícius 
(tendo em vista que ele acertou a conta). 

2.12 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF07MA12

(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações 
com números racionais.
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Também animado, Gonçalo resolveu entrar na brincadeira. Como é esperto, 
realizou a multiplicação das frações. Qual foi o resultado obtido?

Animada, a Mãe Ana, então lançou o desafio aos irmãos, ela disse o resultado 
da divisão entre duas frações e perguntou aos irmãos quais seriam as operações. O 
resultado da primeira é  e o resultado da segunda é . Qual será a opção que 
representa as operações corretas?

Qual é a maior e qual é a menor das frações utilizadas nesta jogada? Lembrando 
que as frações são:  .

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Responda, qual das frações usada nesta jogada está entre os números 1 e 2?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dona Ana recebeu como herança 3 terrenos, que deverão ser 
divididos igualmente entre ela e seus três irmãos. Sabendo que cada 
terreno possui 240 metros quadrados de área, responda: 

A)  Qual a fração que representa a quantidade do terreno que cada 
um dos herdeiros irá receber? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________

B)  Qual a área do terreno (em metros quadrados) que cada herdeiro 
irá receber?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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CAPÍTULO 3 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DA UNIDADE TEMÁTICA – 
ÁLGEBRA – 7º ANO

Prof. Ms. Ricardo Augusto de Oliveira
E-mail: ricardo.oliveira1@unemat.br 

No 7º ano, o enfoque de que a álgebra desenvolve o pensamento algébrico através 
da linguagem algébrica envolvendo conceito de variável e incógnita, principalmente 
para explorar o trabalho de construção de algoritmo que represente a resolução de 
um problema ou uma sequência numérica.

Procuramos também trabalhar com a equivalência de expressões algébricas, 
a partir da identificação da regularidade de uma sequência numérica envolvendo 
diferentes situações problemas.

É certo que a BNCC propõe que o aluno do 7º ano saiba elaborar problemas, 
bem como resolver problemas relativos ao conceito de grandezas diretamente 
proporcionais e inversamente proporcionais fazendo uso da linguagem algébrica.

Para o 7º Ano, a BNCC apresenta seis 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, e nas orientações 
contidas no Documento de Referência Curricular (DRC) da Secretaria 
Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde homologado no início de 2019, 
explicitamos, a seguir as seis sequências didáticas das duas habilidades da 
unidade temática de álgebra para o 7º ano do Ensino Fundamental.
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Com base no Quadro acima, responda às seguintes questões:

Os irmãos realizaram as medições e encontraram as medidas seguintes. 

Sabendo que para se calcular o IMC precisamos dividir a medida 
da MASSA pela medida da ALTURA elevada ao quadrado  , monte a 
expressão de cálculo para cada um dos sujeitos pesados (inclusive o 
cachorro).

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF07MA13

(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou 
símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a 
da ideia de incógnita.
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Após realizar os cálculos, Vinícius percebeu quem tem o maior Índice de massa 
corporal. Para verificar isso ele desenvolveu o cálculo da seguinte maneira. De posse 
dos dados referente a Gonçalo, calculou:

 = IMC, então  =IMC, e  =IMC, ou  aproximadamente 26,24.
Faça como Vinícius e calcule o IMC para os demais participantes e responda, 

quem tem o maior IMC?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Vitória suspeita que a medida de massa atribuída a ela esteja errada, já que na 
escola, o IMC encontrado foi 25. Sendo assim, ela reformulou a expressão utilizada de 
modo que o valor da grandeza massa seja agora uma incógnita (um valor desconhecido) 
e o seu IMC uma grandeza já conhecida. A expressão ficou da seguinte maneira:    
= 25.

Veja a seguir, qual a resolução alcançada neste novo problema:
a) (  ) 1,44 = 25 x M; 
b) (  ) M = 25 x 1,44; 
c) (  ) M = ;
d) (  ) M = 25 + 1,44

Supondo que o valor do IMC de Brutos fosse 24, qual o valor da grandeza massa 
Brutos teria que ter para alcançar tal resultado?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Supondo que o valor do IMC de Vinícius fosse 20, e a medida da grandeza massa 
fosse 80, qual a medida da grandeza altura o Vinícius teria que ter para alcançar tal 
resultado?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Olhando para todas as atividades feitas acima, responda, quais as 
variáveis utilizadas?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Olhando para todas as atividades feitas acima, responda, quais as 
grandezas envolvidas?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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De posse das informações do Quadro acima, respondam:

Iniciado o desafio, Ana convidou Vitória a observar as sequências a seguir, 
responder, qual delas é recursiva. Você consegue responder? Ajude Vitória a identificar 
a opção correta.

 (  )  
 (  ) (1, 4, 7, 10, 12); 
 (  ) (1, 3, 5, 7, 9); 
 (  ) (15, 16, 17, 18, 20).

Ana ainda lançou a Vinícius a seguinte questão: Sabendo que a expressão 
2.(n-1) representa a sequência a_n = (0, 2, 4, 6, ...) e que a_3 = 4 ou 2.(3-1) é 
o 3º elemento da sequência, responda, qual seria o a_n15 elemento? Ajude a 
Vinícius.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

3.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF07MA14

(EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não recursivas, 
reconhecendo que o conceito de recursão está presente não apenas na 
matemática, mas também nas artes e na literatura.
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Ana percebeu que os irmãos responderam bem às atividades anteriores, 
e resolveu os desafiar, pediu para eles elaborarem uma sequência recursiva e sua 
expressão de formação para tal sequência. Faça você o mesmo.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Parece que os irmãos foram bem no desafio, tanto que Ana apresentou a eles as 
sequências a seguir e os perguntou, qual delas o a_5  é igual a 9?

a) (  ) n + 2; 
b) (  ) n – 5; 
c) (  ) 3(n-2); 
d) (  ) 2(n^2).

Em seguida, Ana pediu para que os irmãos calculassem o a_3  de cada uma das 
sequências anteriores. Faça você o mesmo.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Por fim, Ana sugeriu o seguinte problema: sabendo que a_n de 3(n-2) é 33, 
responda, qual o valor de “n” nesta expressão? Responda você, pois, os irmãos Vinícius 
e Vitória ainda não conseguiram.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Em uma discussão os irmãos Vinícius e Vitória, após mãe Ana apresentar os dados 
de uma sequência que são: 6, 9, 12, 15, …, Vitória disse que esta sequência é recursiva, 
porém, Vinícius discorda. Para você, a sequência é recursiva ou não recursiva? De que 
maneira podemos a escrever? Justifique sua resposta.

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Com base nas informações do Quadro acima, responda:

Após revisão dos estudos anteriores, Ana começou a distribuir os 
probleminhas para os irmãos. Em uma das atividades, Vinícius errou e 
sobrou para a Vitória a oportunidade de vencer o jogo. No entanto, ela 
está com dificuldade. Vamos ajudá-la. A questão proposta foi, qual o  
termo da expressão ?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

3.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF07MA15

(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades 
encontradas em sequências numéricas.
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Para complicar o jogo, Ana juntou várias latas de refrigerante de modo que as 
quantidades de latas formavam uma sequência regular. Os elementos da sequência em 
ordem crescente são: 1, 8, 27, 64, e 125. Responda, qual a expressão que a determina?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ainda com os refrigerantes e a expressão da atividade anterior, Ana apresentou 
o termo  e perguntou a Vitória, qual das opções a seguir representa o seu valor?

 a) (  ) 260; 
 b) (  ) 278; 
 c) (  ) 250; 
 d) (  ) 216.

Pensando que  = 50, e que a  = 25, Ana quer saber, qual a expressão que 
representa  e quantos elementos a sequência tem. Veja as opções dada por Ana.

a) (  ) 5(n+1) e 15 elementos; 
b) (  ) n+5 e 20 elementos; 
c) (  ) 5n e 10 elementos;
d) (  ) 5n e 5 elementos.

Vinícius, aflito por ainda estar com dificuldades, lembrou da sequência de acertos 
que fez em um dos jogos anteriores, e percebeu que sua composição representam 
uma sequência regular. Sabendo que a sequência de resultados foram: 0, 2, 6, 9, e 12, 
responda, qual a sua expressão?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Por fim, já certo de que os irmãos avançaram muito, e como atividade de 
desempate (o jogo está acirrado), Ana perguntou se o 15º elemento 
da sequência dada pela expressão 5(n x 5)  é maior ou menor do que o 
15º elemento da sequência dada pela expressão n(2n+1). Você saberia 
responder? Resolva a questão e deixe os resultados de cada um anotado 
também.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Vitória se lembrou que sua professora de matemática, resolveu inovar em suas 
aulas e utilizar uma brincadeira diferente com os alunos da classe, essa brincadeira 
chama-se caça-sequência. A atividade parece muito com um caça-palavras, mas, no 
lugar das letras no quadro, há números e, em vez de procurar por palavras, procura-
se por sequências recursivas de sete números, na vertical (de cima para baixo) ou na 
horizontal (da esquerda para a direita).

No exemplo de caça-sequência a seguir há duas sequências recursivas. Em uma 
delas, cada termo, a partir do segundo, é formado pela adição de 5 unidades ao 
termo anterior. Em outra, cada termo, a partir do segundo, é formado pela adição 
três unidades ao termo anterior. Você conseguiria ajudar Vitória a identificar as 
duas sequências recursivas citadas no caça-sequência acima? Identifique e escreva a 
expressão algébrica que representa a lei de formação de cada uma delas.
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Com base nas informações apresentadas no Quadro acima, responda:

Ana lançou o primeiro desafio a Vinícius. Ela elaborou a seguinte questão: se 
dois pacotes de arroz (A) custa 13 reais cada, e um de feijão (F) custa 5 reais, 
qual a expressão que representa o preço de N cestas (C) com dois pacotes de 
arroz e um pacote de feijão cada?

a) (  ) N(C) = 13(2A) + 5F; 
b) (  ) N = 13A + 5F; 
c) (  ) 26F + 5A; 
d) (  ) 26C – 5AF-C.

3.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF07MA16

(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para 
descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou 
não equivalentes.
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Vitória acha que Vinícius errou a resposta, e Ana direcionou a ela a mesma 
questão, mas, pediu que no lugar de apontar o resultado, escrevesse uma outra 
expressão que pudesse representar quanto custaria cada cesta. Como você acha que 
ela respondeu?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ana então perguntou aos irmãos se as expressões C =  e C = 26A+5F  
representam a mesma sequência. O que você acha, representam a mesma sequência 
ou não?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ainda associando diferentes exemplos de expressões numéricas e os relacionando 
com quantidades de produtos de sua mercearia, Ana apresentou os seguintes pares 
de expressões e os perguntou, em qual das opções as expressões representam uma 
mesma sequência numérica. Você consegue identificar? Aponte a opção correta para 
os irmãos.

a) (  ) x + 2 = 2(x) - x + 2; 
b) (  ) 3y – 5 = 5y – 3; 
c) (  ) x/2 + y = y/2 + x; 
d) (  ) A+2B = 2B – A.

Vitória percebeu que a expressão correta do desafio anterior poderia ser escrita 
de outra maneira. Você conseguiria fazer uma nova escrita da expressão? Escreva uma 
nova expressão que indique a mesma sequência.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Por fim, Ana perguntou se eles dariam conta de escrever duas expressões 
numéricas que fossem equivalentes, ou seja, que pudessem expressar uma mesma 
sequência numérica. Eles deram conta do desafio, e você conseguiria também? 
Escreva a seguir suas expressões.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Vinícius lembrou a Vitória que durante uma aula de álgebra o professor 
separou a classe em grupos e distribuiu três equações de 1° grau entre eles. 
As equações eram as seguintes: 1/2x + 12 = 0; 3/6x + 12 = 0; 7/14x + 12 = 
0. Olhando para estas equações, o professor apresentou algumas afirmações 
e pediu para que apontassem se elas são verdadeiras ou falsa. No entanto, 
Vinícius não conseguiu resolver e pediu a ajuda de Vitória. Ajude você também 
resolver esta atividade.

A) (   ) A primeira e segunda equação são equivalentes, porém a terceira 
não;

B) (   ) A primeira e terceira equação são equivalentes, porém a segunda 
não;

C) (   ) A segunda e terceira equação são equivalentes, porém a primeira 
não;

D) (   ) Todas as equações são equivalentes.



57

Com base no Quadro acima, responda às seguintes questões:

Após o experimento com os irmãos Vitória e Vinícius, 
Ana explicou que a razão formada pelas grandezas  

 quando comparada 
as informações que retiramos da ação realizada pelos irmãos, representa 
uma proporção. Assim, se mantivermos a medida da distância a ser 
percorrida fixa, sabemos que quanto maior a velocidade menor o tempo 
gasto no percurso. Assim, perguntou Ana aos irmãos, esta razão representa 
uma variação diretamente ou inversamente proporcional? Responda você 
também.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

3.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF07MA17

(EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de 
proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas 
grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre 
elas.
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Em seguida, Ana pediu para que Vinícius respondesse ao seguinte problema. Se 
o arroz que ele buscou estivesse mais longe, digamos, a 20 metros de distância, e ele 
percorre esta distância indo e voltando na mesma velocidade em que pegou o arroz 
(2 metros por segundo), quanto tempo levaria?

 

Na sequência, Ana disse a Vitória que a razão formada pelos pesos e preços 
dos pacotes de arroz representavam razão de grandezas com variação diretamente 
proporcional. Ana escreveu a razão da seguinte maneira: 
. Neste contexto perguntou, se nesta mesma proporção tivéssemos um pacote de 
arroz com 15k, por quanto sairia seu preço? Como você responderia esta pergunta?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ana percebeu que Vitória teve dificuldade de responder a este problema, então, 
resolveu a ajudar dando um exemplo. Aponte para Vitória, qual dos exemplos abaixo 
está de acordo com a razão de grandezas indicada na atividade anterior.

Ana não se deu por satisfeita com as respostas dos irmãos. Então, resolveu 
apertar o cerco um pouco mais e realizou o seguinte desafio, escreva um exemplo de 
ração em que as grandezas são inversamente proporcionais. Aponte você 
também um exemplo na forma de texto e de razão.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Por fim, Ana decidiu que se os irmãos conseguissem responder a 
mais um desafio, ela se daria por satisfeita com a aprendizagem do dia. O 
desafio foi identificar na lista de razões a seguir, qual apresenta a opção 
correta em que indica razão de proporcionalidade inversa. Responda você 
a atividade também.
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Na sorveteria que fica dentro do mercadinho de Mãe Ana, de cada 10 sorvetes 
vendidos 6 são de chocolate. Em certo dia foram vendidos 300 sorvetes.

A) Quantos sorvetes de chocolate foram vendidos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
B) Em um final de semana foram vendidos 1.200 sorvetes. Quantos foram de 

chocolate?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
C) Se estivesse mantido essa mesma quantidade de sorvetes vendidos por final 

de semana, quantos sorvetes de chocolates seriam vendidos por essa sorveteria 
durante um mês?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Com base no Quadro acima, responda as questões a seguir:

Pai Gonçalo inicia o desafio aos irmãos perguntando a Vitória a seguinte 
questão: se fui ao mercado comprar 5 pacotes de bolachas do tipo doce e 7 reais 
em refrigerantes, mas a compra deu um valor total de 15 reais, por quanto saiu cada 
pacote de bolacha doce? Escreva a expressão na forma de uma equação de grau 1 e 
identifique o valor procurado.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Em seguida, pai Gonçalo informou ao Vinicius de que um grupo de amigos 
realizaram a compra de 25 reais em doces e dividiram a conta entre eles, sabe-
se que cada um paga 4 reais e ainda faltava 5 reais para pagar a conta. Qual a 
equação que representa esta situação? E qual a quantidade de crianças que 
realizaram a compra?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

3.6 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF07MA18

(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser 
representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma 
ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade.
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Pai Gonçalo ainda questionou aos irmãos se ao comprarem 8 pastéis de queijo 
para o lanche de hoje, e ainda pagar outros 8 reais em refrigerantes para acompanhar, 
por quanto deve ser o preço máximo de cada pastel para que 50 reais seja necessário 
para pagar a conta? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Satisfeito com as respostas dos irmãos, pai Gonçalo resolveu apresentar uma 
lista de expressões e pediu para que Vinícius identificasse qual delas representa a 
expressão da seguinte situação: O caminhão de entrega de tomates para o mercado 
de cobra 500 reais de frete para percorrer 150 km de distância, e ainda cobram 100 
reais para o pagamento de pedágio. Qual expressão utilizar para identificar por quanto 
sairá cada km rodado pelo entregador se somado todos os custos?

A) (  ) 150x = 600; 
B) (  ) 500x – 100 = 150; 
C) (  ) 100 + 150x = 500; 
D) (  ) 500 – 150x = 100

Sabendo que Vitória gosta muito de andar de cavalinho no circo, e que ao guardar 
o dinheiro de sua mesada, ela só conseguiu o montante de 34 reais, e que o valor do 
ingresso para brincar no cavalinho é 3 reais, e ainda, que ela precisa guardar 7 reais 
para um lanche após a brincadeira, perguntou a menina, quantas vezes ela poderia 
brincar no cavalinho e ainda guardar 7 reais para o lanchinho?

A) (  ) 10; 
B) (  ) 7; 
C) (  ) 8;
D) (  ) 9.

Pai Gonçalo gostou tanto dos desafios que resolveu comprar 3 pastéis e pagou 
8 reais em refrigerantes. Sabendo que o total pago foi de R$ 23,00, qual o valor pago 
por cada pastel?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Por fim, já satisfeito com os desafios enfrentado e vencidos pelos irmãos 
Vitória e Vinícius, pai Gonçalo resolveu pedir para que os irmãos elaborassem 
um probleminha que pudesse depois ser representado na forma de uma 
expressão como a equação de grau 1º, como as que já estavam estudando. Se 
fosse você, como responderia à questão?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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CAPÍTULO 4 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – 
GEOMETRIA – 7º ANO

Professora Janaina Ianovski
E-mail: jana_kev@hotmail.com 

No 7º Ano, os alunos devem buscar a explorar conceitos que envolvem a 
geometria plana e espacial, dando ênfase a certas propriedades como: condição de 
existência de triângulos e as relações de ângulos formados entre duas retas paralelas 
e uma transversal. É importante que os alunos possam aprofundar seus estudos 
a respeito dos polígonos regulares como quadrado e triângulos equiláteros, ser 
capazes de reconhecer suas propriedades, bem como os utilizar como ferramenta 
de medições de áreas. No entanto, percebemos que a BNCC dá maior ênfase no 
estudo das transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano a partir 
da multiplicação das coordenadas de um ponto ou vértice por um número inteiro e 
obtenção de simétricos em relação aos eixos e a origem. 

Para o 7º 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, e nas orientações contidas 
no Documento de Referência Curricular (DRC) da Secretaria Municipal de Educação 
de Lucas do Rio Verde homologado no início de 2019, explicitamos, a seguir as dez 
sequências didáticas das quatro habilidades da unidade temática de geometria para o 
7º ano do Ensino Fundamental.
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Com base nas informações do Quadro acima, responda às seguintes questões:

Observando a figura utilizada na atividade de pai Gonçalo, responda, 
que figura geométrica (polígono) representa? O que mudou da primeira 
para a segunda figura utilizada? Como isso é possível?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Perceba que a mudança de tamanho do polígono do exemplo dado 
por pai Gonçalo foi possível através da multiplicação das coordenadas dos 
pontos (A, B, C e D) que são os vértices. Bastou então multiplicar cada 
coordenada (x,y) dos pontos para se obter tal resultado. Com base nestas 
informações, você consegue dizer quais as coordenadas iniciais e finais 
dos vértices A, B, C e D? Escreva elas a seguir.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

4.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - 
EF07MA19

(EF07MA19) Realizar transformações de polígonos representados no 
plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas de 
seus vértices por um número inteiro.
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Ao perceber que a mãe Ana sentiu dificuldade na atividade, pai Gonçalo 
apresentou uma sequência de coordenadas para perguntar qual delas representam 
as coordenadas finais dos vértices do polígono formado no exemplo de pai Gonçalo. 
Qual você acha que é?

A) (  ) A(0,0), B(0,10), C(6,10), e D(10,0); 
B) (  ) A(10,0), B(0,10), C(6,10), e D(0,0);
C) (  ) A(0,0), B(10,0), C(10,6), e D(10,0); 
D) (  ) A(0,0), B(3,3), C(6,6), e D(10,10).

Um pouco mais tranquilo com a resposta dada pelos irmãos e por Ana, pai 
Gonçalo resolveu mudar de estratégia, agora, ele pede para que Vinícius faça outro 
percurso e desenhasse na malha quadriculada do caderno a figura geométrica 
encontrada, e considerando que seu ponto de partida fosse a coordenada (0,0), fizesse 
a representação dos vértices do novo polígono como nas atividades anteriores. Agora, 
me diga você, que tipo de polígono forma o percurso que ele poderia encontrar? 
Desenhe e apresente as coordenadas dos vértices do polígono que você identificou. 
Utilize somente números inteiros.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Agora, com base no polígono utilizado na resposta anterior, multiplique cada 
coordenada dos pontos vértices por números diferentes, por exemplo, seja o vértice 
C(3,5) multiplique suas coordenadas por 3 e tenha outro ponto C’(9,15). Para cada 
vértice utilize um número diferente como multiplicador. Depois desenhe a figura 
resultante no caderno de folha quadriculada.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Seu João Cordeiro morador do bairro Cerrado, ao verificar o conteúdo de 
matemática estudado por seus netos Rodrigo e Ana Luiza, ambos do 7º ano do 
fundamental, propôs aos netos uma situação brincadeira para testar os conhecimentos 
e habilidades em relação a aritmética e geometria. Foi então que seu João chamou 
os netos e foram fazer compras no Supermercado Cerrado. Com uma trena a laser os 
netos deveriam medir o comprimento a partir da entrada deles no interior do mercado, 
além de ir anotando as medidas e fazendo o desenho das direções percorridas por 
eles. Ao entrar saindo do caixa, viraram à esquerda até a lanchonete para 
fazer um lanche, em seguida viraram à direita para comprar algumas 
verduras, depois viraram à direita novamente e foram até as prateleiras 
das bebidas comprar refrigerantes, e finalizando as compras viraram mais 
uma vez à direita chegando até a prateleiras dos chocolates e bombons, 
já próximo à entrada. Pegaram algumas caixas de bombons, passaram no 
caixa e saíram pelo mesmo local de entrada. Já com as anotações feitas 
voltaram para a casa do avô onde sentaram em volta de uma grande mesa 
para começarem a responder os desafios propostos pelo avô, que foram 
as seguintes:

Quantos lados tem figura vocês conseguiram fazer ao desenhar os 
traços que representou as direções de nosso percurso dentro do mercado? 
Sendo uma figura que possui vários lados a mesma se chama polígono, 
conforme o conhecimento de vocês qual o nome desse polígono?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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O que acontece com as medidas e a figura se multiplicarmos os lados dela por 2? 
O formato da figura muda ou não? Faça o desenho na folha quadriculada. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Com base nas informações do Quadro acima, responda:

Partindo do polígono inicial da atividade de pai Gonçalo, onde o quadrado azul 
indica um polígono de coordenadas A, B, C, e D, e sabendo que para o Ponto A ser 
projetado em relação ao Eixo x (ver figura amarela) foi preciso multiplicar a coordenada 
y do par ordenado (x,y) por -1 e manter o valor de x, responda, o que foi feito para 
projetar este mesmo Ponto A em relação ao Eixo y (ver quadrado verde)?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Observando o quadrado de cor vermelho, Pai Gonçalo percebeu que a 
multiplicação por (-1) não ocorreu em apenas uma das coordenadas do par 
ordenado, e sim nas duas. Com esta percepção em mente, ajude Pai Gonçalo a 
conhecer quais os pares ordenados dos vértices A, B, C e D.

A) (  ) A(-1,-1), B(-1,-4), C(-4,-4) e D(-4,1);
B) (  ) A(-1,-1), B(1,-4), C(4,-4) e D(-4,-1); 
C) (  ) A(-1,-1), B(-1,-4), C(-4,-4) e D(-4,-1);
D) (   A(-1, 1), B(-1, 4), C(-4, 4) e D(-4, 1).

4.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF07MA20

(EF07MA20) Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico 
de figuras em relação aos eixos e à origem.
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Use o caderno de folha quadriculada e tente desenhar tanto o quadrado azul 
quanto sua reflexão em relação ao Ponto E(0,0) como o desenhado por pai Gonçalo 
no Quadro anterior.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Sabendo que as coordenadas do vértice do polígono verde (Quadro anterior) são 
A(-1,1), B(-1,4), C(-4,4) e D(-4,1), ajude pai Gonçalo a fazer a reflexão deste polígono 
em relação ao eixo y e conferir se o polígono azul é mesmo simétrico ao polígono 
verde.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Agora que Pai Gonçalo conseguiu responder as suas dúvidas e poder começar 
a projetar seu o sonho de ampliação do mercadinho de Ana, ele chamou aos irmãos 
Vinícius e Vitória e mãe Ana para informar a conclusão que tirou. Ele informou que os 
polígonos azul, verde, amarelo e vermelho não são simétricos entre si. A conclusão 
de Pai Gonçalo está correta? Se tomarmos dois a dois estes polígonos eles são ou não 
simétricos entre si? Ajude Pai Gonçalo a entender o raciocínio.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Partindo do polígono inicial da atividade de pai Gonçalo, onde o quadrado azul 
indica um polígono de coordenadas A, B, C, e D, e sabendo que para o Ponto A ser 
projetado em relação ao Eixo x (ver figura amarela) foi preciso multiplicar a coordenada 
y do par ordenado (x,y) por -1 e manter o valor de x, responda, o que foi feito para 
projetar o Ponto B em relação ao Eixo y (ver quadrado verde)?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Partindo do polígono inicial da atividade de pai Gonçalo, onde o quadrado azul 
indica um polígono de coordenadas A, B, C, e D, e sabendo que para o Ponto A ser 
projetado em relação ao Eixo x (ver figura amarela) foi preciso multiplicar a coordenada 
y do par ordenado (x,y) por -1 e manter o valor de x, responda, o que foi feito 
para projetar o Ponto D em relação ao Eixo y (ver quadrado verde)?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Com base no Quadro acima, responda às seguintes questões.

Com uso do software GeoGebra no smartphone (pode utilizar a malha 
quadriculada se preferir), pai Gonçalo realizou um movimento de translação do 
polígono azul em direção do Eixo y de sentido positivo, deslocando este 
objeto em 4 unidades de medidas. Em seguida, pai Gonçalo perguntou a 
Vinícius, como foi possível realizar tal procedimento?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Para realizar a rotação do polígono em torno do Ponto E(0,0), 
pai Gonçalo resolveu girar este polígono a um ângulo de 45º, gerar a 
figura resultante novamente em 45º ou a original em (45º + 45º), até 
que conseguiu todas as projeções possíveis sem repetir posição. Com 
base nesse raciocínio, quantas vezes teríamos que girar o polígono para 
completar este movimento se o ângulo de rotação fosse 30º? Quantos 
polígonos (amarelos + o azul) teríamos ao final?

A) (  ) 8 vezes e teríamos 8 polígonos;
B) (  ) 12 vezes e teríamos 11 polígonos;
C) (  ) 11 vezes e teríamos 12 polígonos;
D) (  ) 12 vezes e teríamos 12 polígonos.

4.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF07MA21

(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de 
translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou 
softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações 
planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.
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Olhando para a figura de rotação no Quadro anterior, pai Gonçalo ficou na dúvida 
sobre como deveria proceder para refletir o polígono vermelho e encontrar o polígono 
verde. A seguir, em quais dos procedimentos este resultado não seria possível?

A) (  ) Refletir em relação ao Eixo y;
B) (  ) Refletir em relação ao Ponto E e depois o resultado em relação ao Eixo y;
C) (  ) Refletir em relação ao eixo y, em seguida o resultado em relação ao Eixo x 

e por fim o resultado em relação ao Eixo y;
D) (  ) Refletir em relação ao Eixo y e o resultado em relação ao Ponto E já basta.

Pai Gonçalo, observando o movimento que fez de translação e o de rotação, 
percebeu que seria possível transladar o polígono azul na direção do Eixo x negativo e 
projetar este polígono na mesma posição em que se encontra o polígono da cor verde. 
Para transladar, ele utiliza um procedimento diferente do utilizado para refletir. Como 
pai Gonçalo fez para realizar a translação?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ainda surpreso com as possibilidades de movimentação de um polígono (neste 
caso, das áreas de construção formada pela planta baixa de seu mercadinho), pai 
Gonçalo desconfiou que de repente, ao movimentar está área com os procedimentos 
de reflexão, rotação e translação, as medidas deste polígonos poderiam ser alteradas. 
Você concorda com este raciocínio? Explique a razão.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Para realizar a rotação do polígono em torno do Ponto E(0,0), pai Gonçalo 
resolveu girar este polígono a um ângulo de 45º, gerar a figura resultante novamente 
em 45º ou a original em (45º + 45º), até que conseguiu todas as projeções possíveis 
sem repetir posição. Com base nesse raciocínio, quantas vezes teríamos que girar o 
polígono para completar este movimento se o ângulo de rotação fosse 15º? Quantos 
polígonos (amarelos + o azul) teríamos ao final?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Olhando para a figura de rotação no Quadro anterior, pai Gonçalo ficou 
na dúvida sobre como deveria proceder para refletir o polígono vermelho 
e encontrar o polígono amarelo. A seguir, apresente um procedimento 
para realizar esta tarefa.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Com base nas informações apresentadas no Quadro acima, responda.

Olhando para a imagem construída com uso do GeoGebra (e que você pode 
fazer com régua e compasso em seu caderno), é possível dizer que a mesma distância 
que tem o Ponto I pertencente a linha poligonal do quadrado azul até o Ponto E, tem 
também o Ponto A’ do Ponto E?

________________________________________________________________
_______________________________________________________

Pai Gonçalo, ficou com dúvidas se os Pontos D’ e D estariam mesmo 
equidistantes, então solicitou ajuda de mãe Ana para entender se as relações 
de Pontos a seguir estariam ou não equidistantes ao lugar geométrico de cor 
roxa. Ajude pai Gonçalo e mãe Ana a identificar qual dos pares de Pontos que 
seguem não são equidistantes ao lugar geométrico de cor roxa.

A) (  ) I e J; 
B) (  ) L e K; 
C) (  ) B e B’; 
D) (  ) D e J.

4.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF07MA22

(EF07MA22) Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-
las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas 
e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes.
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Agora mais seguro, pai Gonçalo conseguiu perceber que os quatro polígonos são 
equidistantes em relação ao Ponto E, mas, não sabe dizer se a região dos quadrados que 
ficam na parte interna da circunferência de cor laranja são todas de mesma medida. 
Ajude pai Gonçalo a entender isso, elabore uma explicação para ele perceber que 
as regiões dos quadrados delimitadas pelo lugar geométrico de cor laranja formam 
figuras na parte interna desta circunferência de mesmas dimensões.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Agora, para ter certeza de que aprendeu mesmo estes conceitos e que seu 
projeto de mercado está indo bem, pediu para mãe Ana elaborar uma pergunta que 
o ajudasse a testar a confiabilidade de sua criação e de seu aprendizado. Mãe Ana 
então fez a seguinte questão: qual das opções a seguir não apresenta uma afirmação 
verdadeira? Ajude pai Gonçalo responder.

A) (  ) Os quadrados verde e vermelho estão equidistantes ao Ponto E;
B) (  ) O caminho poligonal de cor roxa toca os vértices dos quadrados que estão 

mais próximos do Ponto E;
C) (  ) O raio formado pelo Ponto E até a circunferência de cor laranja é menor do 

que o formado pelo Ponto E até a circunferência de cor roxa;
D) ( ) O caminho poligonal de cor laranja delimita uma região circular maior do 

que a circunferência de cor roxa.

Pai Gonçalo fez toda esta atividade usando seu smartphone e agora quer fazer 
utilizando as folhas quadriculadas de seu caderno. Utilizando seus materiais como 
régua e compasso, projete este mesmo desenho em seu caderno e responda, se 
adicionarmos um lugar geométrico de cor x que passe pelo Ponto B, Este Ponto e o 
Ponto B’ seriam equidistantes em relação ao Ponto E?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Olhando para a imagem construída com uso do GeoGebra (e que você pode fazer 
com régua e compasso em seu caderno), ajude Pai Gonçalo a apontar para os irmãos 
Vinícius e Vitória, duas relações de pontos que não sejam equidistantes e 
escreva o que te fez perceber isso.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Olhando para a imagem construída com uso do GeoGebra (e que você 
pode fazer com régua e compasso em seu caderno), ajude Pai Gonçalo a 
apontar para os irmãos Vinícius e Vitória, duas relações de pontos que sejam 
equidistantes e escreva o que te fez perceber isso.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Com base nas informações apresentadas no Quadro acima, responda as questões 
a seguir.

Observando as figuras formadas por pai Gonçalo, mãe Ana chamou a atenção 
dos irmãos Vinícius e Vitória para o fato de que as retas paralelas “m” e “j” dividem 
alguns quadrados ao meio e que a reta transversal “l” também o faz para dois dos 
quadrados, mas, passando por seus vértices e não pelo ponto médio de seus lados com 
as demais retas. Com base nesta percepção, pediu para que os irmãos observassem 
as demais imagens e percebessem certas relações entre elas que podem 
ser estudadas também a partir das relações de ângulos que estas mesmas 
retas estabelecem, e que eles já estudaram em sala de aula. Então 
perguntou aos irmãos, quais relações são estas?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Pai Gonçalo apresentou aos irmãos uma lista de relações entre 
ângulo e perguntou qual delas não está representado nas imagens do 
Quadro anterior. Você saberia responder? Indique a alternativa pedida.

A) (  ) Dois ângulos que têm a mesma medida por estarem em posições 
alternas e externas ao mesmo tempo em relação às retas paralelas;

B) (  ) Dois ângulos que têm as mesmas medidas por estarem opostos 
por um mesmo vértice;

C) (  ) Dois ângulos que somando suas medidas se complementam e 
forma um ângulo de 90º;

D) (  ) Dois ângulos que somando suas medidas se suplementam e 
forma um ângulo de 180º.

4.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF07MA23

(EF07MA23) Verificar relações entre os ângulos formados por retas 
paralelas cortadas por uma transversal, com e sem uso de softwares de 
geometria dinâmica.
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Sabendo que em uma das imagens, dois ângulos são suplementares, e que 
um deles tem 45º, quanto deve ter o outro para que isso seja verdade? Indique as 
cores dos ângulos que apontam esta relação na imagem de mesmo nome do Quadro 
anterior.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Olhando para os desenhos, pai Gonçalo perguntou aos irmãos se em alguma 
delas os ângulos formados pelas cores roxa e vermelha são ao mesmo tempo em que 
indicam outra relação, são também opostos pelo vértice. Vinícius respondeu que sim. 
Indique a imagem que Vinícius se baseou para fazer a afirmação.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Sabendo que na imagem que representa a relação de ângulos correspondentes, 
os ângulos de cor vermelha apresentam medida de 45º, quais as medidas dos ângulos 
de cor verde, roxa e azul respectivamente?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pai Gonçalo ainda não se sentiu satisfeito, e está pensando em colocar cerâmica 
em um espaço do mercado que pretender aproveitar, tal espaço ficou com um formato 
de paralelogramo, como o da figura a seguir. Observe as sequências formadas e nos 
ajude a identificar, quais são recursivas e quais não. Agora o responsável por colocar a 
cerâmica está com dificuldades em identificar qual é a medida de cada um dos ângulos 
marcados na figura. Ajude o profissional identificando estas medidas.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Agora, em duplas e com o GeoGebra instalado nos smartphones, vamos 
reconhecer algumas ferramentas e formas de manuseio do aplicativo.

Em seguida, façam o que se pede: 

1. Construa duas retas paralelas.
1.1. Construam uma reta transversal às paralelas.
1.2. Construam, pelo menos, dois pares de ângulos a partir das 

interseções entre a reta transversal com as paralelas (um par para cada 
interseção).

1.3. Movam livremente a reta transversal e em seguida as paralelas. 
O que vocês observam?

1.4. É possível estabelecer alguma relação entre os pares de ângulos? 
Se sim, qual?

1.5. Construam um pequeno texto detalhando o que observaram a 
partir da manipulação no GeoGebra.
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Com base nas informações do Quadro acima, responda as questões a seguir.

Utilizando régua e compasso, pai Gonçalo pediu para os irmãos, que façam a 
construção de dois triângulos, um onde a soma de dois dos lados fosse sempre maior 
que a medida do terceiro lado não somado, e outro em que a soma de dois dos lados 
fossem menor que um terceiro não somado. Será que eles conseguiram? Tente você 
estas construções e escreva se isso é possível ou não.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Pai Gonçalo desenhou um triângulo onde os ângulos internos fossem 
57º, 41,3º e 81,7º. Depois apresentou uma lista de ângulos e perguntou aos 
irmãos, qual não representaria a soma dos ângulos internos de um triângulo. 
Aponte você para a afirmação incorreta.

A) (  ) 90º, 40º 50º;
B) (  ) 135º, 20º, 25º;
C) (  ) 90º, 90º, 30º;
D) (  ) 75º, 75º, 30º.

4.6 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF07MA24

(EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer 
a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e 
verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo 
é 180°.
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Pai Gonçalo ainda pediu para os irmãos desenharem um triângulo com régua e 
compasso e colocassem nelas as medidas de lado e de ângulos. Faça você também 
este desenho.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Mãe Ana, apontou para o oitão de sua casa e mostrou para os irmãos que esta 
estrutura tem forma de um triângulo, e informou a eles que quanto maior o ângulo 
formado nos vértices de baixo do oitão, mais alto será o oitão. Então pai Gonçalo 
disse que o triângulo que ele desenhou contendo as medidas de ângulos iguais a 57º, 
41,3º e 81,7º é exatamente deste oitão. Com base nisso, pediu para que as crianças 
desenhassem um novo oitão (triângulo) com ângulos menores formados nos vértices 
da base, e respondessem se ele apareceria ser mais alto ou não do que o oitão 
desenhado por ele. Faça o mesmo em seu caderno.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

De posse de régua e compasso, desenhe um triângulo com medidas de ângulos 
internos tais que quando somados são menores de 180º. Isso é possível? Nos diga a 
razão.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pai Gonçalo informou a Vitória que em suas mãos está um triângulo que possui 
dois lados de medidas 5 cm e 7 cm. Ele quer saber se Vitória seria capaz de apontar 
a medida do outro lado deste triângulo e para isso indicou alguns valores (que 
apresentamos a seguir).  Sabendo que Vitória conseguiu acertar a charada, indique 
qual resposta ele indicou.

A) (   ) 15 cm;           
B) (   ) 20 cm;            
C) (   ) 17 cm;         
D) (   ) 10 cm.        

Pai Gonçalo apresentou aos irmãos Vitória e Vinícius os dados relativos 
à construção de um triângulo qualquer. Em cada caso, pediu para que eles 
verifiquem se o triângulo existe ou não. Sabendo que as medidas apresentadas 
são dos lados dos triângulos, ajude os irmãos a dizer se estes dados montam 
ou não um triângulo e justifique sua resposta.

A) (   ) 3 cm, 5 cm e 9 cm; 
B) (   ) 4 cm, 5 cm e 9 cm; 
C) (   ) 15 cm, 23 cm e 35 cm; 
D) (   )28 cm, 37 cm e 63 cm.        
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Com base nas informações do Quadro acima, responda às seguintes questões.

Nesse jogo de reconhecimento do uso da forma triangular pelo homem em 
diversas construções, Mãe Ana decidiu que seria interessante montar um painel 
contendo imagens de objetos onde podemos reconhecer o formato triangular. Para 
isso, teria de levantar informações de onde identificar tais imagens, e para essa tarefa 
encarregou Vinícius a procurar e listar três coisas/objetos na escola que 
contenham formato triangular. Ajude você também na realização deste 
trabalho.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Em seguida, pai Gonçalo desafiou Vitória a apontar três objetos ou 
construções do barro que podem apresentar fora triangular. Veja você em 
seu bairro e responda a esta questão também.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

4.7 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF07MA25

(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas 
aplicações, como na construção de estruturas arquitetônicas (telhados, 
estruturas metálicas e outras) ou nas artes plásticas.
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Sabendo que em um triângulo pode ser equilátero, isósceles ou escaleno, mãe 
Ana apresentou algumas afirmações e pediu para Vinícius indicar qual delas não seria 
verdadeira. Ajude Vinícius a responder tal desafio.

A) (  ) Um triângulo é equilátero quando apresenta a medida de seus lados todos 
iguais;

B) (  ) Um triângulo é isósceles quando dois de seus lados apresentam medidas 
iguais;

C) (  ) Um triângulo é escaleno quando não apresenta nenhum lado de medidas 
iguais;

D) (  ) Um triângulo é isopótamo quando não é possível somar dois de seus lados 
e obter uma medida menor do que a do lado que não foi somado.

Pai Gonçalo, gostou da proposta de mãe Ana e apresentou algumas afirmações 
para Vitória indicar qual delas não confere com a verdade. Ajude Vitória a responder 
ao desafio.

A) (  ) Um triângulo que possui os ângulos internos todos agudos é um triângulo 
acutângulo;

B) (  ) Um triângulo que possui um ângulo interno com medida igual a 90º é um 
triângulo reto;

C) (  ) Um triângulo que possui um ângulo interno obtuso é um triângulo 
obtusângulo;

D) (  ) Um triângulo que possui um ângulo interno raso é um triângulo deitado.

Sabendo que os irmãos responderam bem às questões anteriores, pai Gonçalo 
perguntou a eles, quais das imagens apresentadas no Quadro anterior seus objetos 
poderiam ser criadas no formato de um triângulo equilátero. Você pode responder 
esta pergunta no caderno. Desenhe a imagem e explique por que você acha que isso 
seria possível.

________________________________________________________________
_______________________________________________________

Pai Gonçalo ficou atento as figuras que ele e sua família identificaram e passou 
a fazer observações a seu respeito. Algumas das observações feita por ele serão 
apresentadas na forma de questionamentos a seguir, tente você também alcançar 
resposta para estes questionamentos.

Você consegue identificar qual a figura geométrica que mais aparece 
na imagem? seria possível contar quantas dessas figuras tem? Justifique.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Assim como a família de pai Gonçalo, faça você também observações 
a respeito das figuras geométricas que o cercam e a partir dessas 
observações, mostre que você é um artista e crie sua própria obra de arte. 
Mas atenção, use somente figuras geométricas regulares como quadrados 
e triângulos.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Com base nas informações do Quadro acima, responda as questões a seguir.

Pai Gonçalo lançou um primeiro desafio a Vitória, ele dando as medidas dos 
lados de um triângulo (8; 6,5; e 10,3cm), pediu a ela quais seriam as medidas dos 
ângulos internos para que este triângulo fosse considerado um triângulo reto e um de 
seus ângulos internos tivesse a medida de 50,9º. Escreva os passos da construção e no 
fim informe quais os ângulos internos utilizados. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Usando o software GeoGebra e a ferramenta “polígono”, pai Gonçalo 
construiu um triângulo depois verificou com a ferramenta “distância, 
comprimento” as medidas de seus lados que são: 6; 5,7; e 4,5 cm de lados. 
Ainda, utilizando a ferramenta “ângulo” clicou no polígono e verificou as 
medidas de seus ângulos internos. Sabendo que um destes ângulos tem 45º 
e o outro 63,4º, pergunto a Vinícius, quanto mede o outro ângulo, e como ele 
poderia construir este triângulo.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

4.8 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF07MA26

(EF07MA26) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um 
algoritmo para a construção de um triângulo qualquer, conhecidas as 
medidas dos três lados.
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Pai Gonçalo, pediu então a Vitória para construir um fluxograma para representar 
os passos utilizados por Vinícius na resolução da atividade anterior. Faça você o mesmo 
e apresente um possível caminho para a resolução, ou reproduza a utilizada por ele.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pai Gonçalo apresentou uma lista de passos utilizados para construir um triângulo 
com as seguintes medidas: 4,5; 4,5; e 8cm de lado. Ajude Vinícius responder em qual 
dos passos a seguir está um caminho de construção correto.

A) (  ) Com o lado de 4,5cm inclinado 90º com o lado de 8cm na extremidade 
inferior do lado anterior e na extremidade superior colocamos o outro lado de 4,5cm 
a uma inclinação de 126,9º;

B) (  ) Com um dos lados de 4,5cm inclinado a 26,6º na sua parte inferior com 
o lado de 8cm, e na outra extremidade deste lado colocamos o outro lado de 4,5cm 
também formando 26,6º;

C) (  ) Coloque os lados de 4,5cm formando 126º e na extremidade inferior destes 
lados ligue o lado de 8cm;

D) (  ) Ligando o lado de 8cm com um de 4,5cm podemos formar um ângulo de 
126,9º e na extremidade inferior destes lados ligamos o outro lado de 4,5cm.

Pai Gonçalo percebeu que Vinícius teve dificuldade para responder o desafio 
anterior, e pediu para mãe Ana o ajudar. Para isso, ela fez um fluxograma contendo 
os passos utilizados na construção. Faça você este fluxograma e nos mostre como 
possivelmente mãe Ana construiu este triângulo.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Para além destes problemas, Pai Gonçalo percebeu poderiam utilizar fluxogramas 
para representar os percursos necessários para realizar deslocamentos dentro do 
mercado, demarcando o chão e registrando o local onde poderão quebrar o chão para 
subir o alicerce de uma prateleira triangular para expor as bebidas.

Faça como Pai Gonçalo, demarque uma região no centro da sala de aula, marque 
as medidas, anote na lousa com um giz, e construa na lousa o triângulo 
formado.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Após resolver a situação problema 6, apresente um fluxograma com os 
passos necessários para a demarcação da região triangular no chão da sala de 
aula.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Com base nas informações do Quadro acima, responda as questões a seguir.

Pai Gonçalo, animado com as possibilidades de uso das figuras geométricas 
regulares como quadrado e triângulo, pediu para Vinícius cobrir a tampa de uma caixa 
de artesanato com cartolina colorida. Mas, para isso, ele deveria recortar triângulos e 
quadrados e colar todos um ao lado do outro como na imagem do Quadro 
anterior para preencher a superfície da tampa da caixa que tem forma 
de um quadrilátero. Diante deste trabalho, no entanto, ao cobrir a tampa 
da caixa com quadrados e triângulos, Vinícius descobriu que em uma das 
quinas da tampa (vértice) colocou um triângulo regular e um quadrado 
para cobrir a região interna, em outros dois, usou um único triângulo 
regular, e em um outro um quadrado. Assim, descobriu que a tampa 
da caixa não representa um formato de quadrilátero regular. Responda 
você por que ele percebeu este problema indicando os possíveis ângulos 
encontrados.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

4.9 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF07MA27

(EF07MA27) Calcular medidas de ângulos internos de polígonos 
regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos 
internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas à 
construção de mosaicos e de ladrilhamentos.
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Para Vitória, pai Gonçalo retornou ao trabalho que deu a Vinícius, mas agora 
pediu para cobrir as laterais da caixa. Ao fazê-lo, Vitória notou que em todos eles os 
ângulos internos eram de 90º. Com base nesta constatação, indique a seguir, qual 
afirmação não é verdadeira.

A) (  ) Os lados eram na verdade quatro losangos;
B) (  ) É possível que os lados sejam todos quadrados;
C) (  ) Identificamos dois quadrados e dois retângulos como formas das laterais 

da caixa;
D) (  ) As laterais apresentam forma de retângulo.

Mãe Ana tem um painel de fotos e quer preencher ele todo com fotos 
miniaturizadas de diferentes animais. Ela quer que cada foto tenha o formato de um 
triângulo regular, onde os vértices que se encontram no centro do painel colocaram 
lado a lado as faces dos animais. Mediante este inusitado interesse, tente identificar 
quantas fotos caberiam no painel de Ana.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Mãe Ana disse a Vitória que as fotos que ela mesma utilizou em outro painel, 
apresentam quatro ângulos internos medindo 90º cada. Mas, ela quer saber se, ao 
traçar uma reta por cada uma das diagonais da foto, conseguiria obter 4 triângulos 
regulares. Ajude Ana entender esta questão apontando quais os ângulos internos tais 
triângulos teriam.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pai Gonçalo resolveu que quer um triângulo regular como formato para a 
construção de um mosaico que irá decorar parte da fachada do novo mercadinho. No 
entanto, ele quer que o triângulo tenha como medida dos ângulos internos valores 
diferentes. Explique para o pai Gonçalo porque isso não é possível.

________________________________________________________________
_______________________________________________________

Utilizando o GeoGebra para melhor entender as relações entre os 
ângulos internos de um triângulo regular, Pai Gonçalo desenvolveu as 
figuras regulares apresentadas no Quadro anterior. Nelas ele percebeu 
que as medidas de seus ângulos internos são iguais. Será que Pai Gonçalo 
está certo? As medidas são mesmo iguais? Indique qual à medida que está 
faltando no triângulo de cor verde lá apresentada.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Ainda a respeito das figuras regulares apresentadas por Pai Gonçalo, 
responda, se ampliarmos as medidas de todos os lados destas figuras (na 
mesma proporção), haverá mudança nos ângulos internos delas? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Com base nas informações apresentadas no Quadro acima, responda as questões 
a seguir.

Mãe Ana, querendo simular o percurso de construção das paredes de um novo 
espaço para os carrinhos de compras de seu mercadinho, percebeu que se seguir os 
passos de construção de um quadrado que tenha as dimensões do novo ambiente, 
poderá realizar a simulação. Desta forma, pediu orientação para pai Gonçalo, e juntos 
percorreram as medidas de um ambiente que tem forma de um quadrilátero equilátero 
com lados medindo 5 m. Escreva os passos seguidos pelo casal para conseguir ter 
êxito no desafio.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Após fazer o percurso, pediu para que Vinícius construísse um fluxograma 
com os passos seguidos. Construa um fluxograma com estas informações.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Mãe Ana quis ainda, simular (como no exercício 1) o caminho das paredes 

4.10 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade - 
EF07MA28

(EF07MA28) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um 
algoritmo para a construção de um polígono regular (como quadrado e 
triângulo equilátero), conhecida a medida de seu lado.
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de um canteiro de plantas ornamentais que tem em casa e que apresenta forma de 
triângulo equilátero com medidas de lados iguais a 3m. Qual poderia ser um caminho 
seguido por Ana? Escreva os passos deste caminho a seguir.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Agora, pai Gonçalo pediu para Vitória desenhar um fluxograma contendo 
os passos provavelmente seguidos por Ana. Será que ela conseguiu? Faça você tal 
fluxograma.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pai Gonçalo apresentou a Ana uma lista de passos percorridos e pediu para Ana 
dizer em qual deles o caminho não apresenta forma de um polígono regular. Ajude 
Ana a identificar a afirmação errada.

A) (  ) Cravado um ponto inicial, seguiu em linha reta por 5m, girou no sentido 
horário 90º, andou mais 5m e girou no sentido horário 90º, andou 5m e girou no 
sentido horário 90º, e andou mais 5m. O aluno poderá sugerir algo parecido;

B) (  ) Cravado um ponto inicial, seguiu em linha reta por 7m, girou no sentido 
horário 90º, andou mais 7m e girou no sentido horário 90º, andou 7m e girou no 
sentido horário 90º, e andou mais 7m. O aluno poderá sugerir algo parecido;

C) (  ) Cravado um ponto inicial, seguiu em linha reta por 3m e girou no sentido 
anti-horário 60º, seguiu mais 3m e girou novamente no sentido anti-horário 60º, por 
fim andou mais 3m. Ou outro percurso parecido;

D) (  ) Cravado um ponto inicial, seguiu em linha reta por 3m e girou no sentido 
anti-horário 60º, seguiu mais 2m e girou novamente no sentido anti-horário 60º, por 
fim andou mais 2m. Ou outro percurso parecido.

Para além destes problemas, Pai Gonçalo percebeu poderiam utilizar fluxogramas 
para representar os percursos necessários para realizar deslocamentos dentro do 
mercado, demarcando o chão e registrando o local onde poderão quebrar o chão para 
subir o alicerce de uma prateleira quadrangular para expor os biscoitos.

Faça como Pai Gonçalo, demarque uma região no centro da sala de 
aula, marque as medidas, anote na lousa com um giz, e construa na lousa o 
quadrado formado.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Após resolver a situação problema 6, apresente um fluxograma com os 
passos necessários para a demarcação da região quadrangular no chão da 
sala de aula.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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CAPÍTULO 5 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – 
GRANDEZAS E MEDIDAS – 7º ANO

Professora Fabiana da Silva Araújo
E-mail: fabyluna2010@gmail.com 

Em relação às Grandezas e Medidas, as crianças do 7º ano lidam no dia a dia 
em diversas situações do cotidiano, pois elas comparam alturas “minha pipa é maior 
do que a sua”, massas “meu cachorro quente é mais recheado e pesado do que o 
seu”, distância “a casa da Fernanda é mais próxima do que a casa do Felipe”. A partir 
desses conhecimentos, é possível aprofundar os conceitos de grandezas e medidas 
em diversas situações vivenciadas.

Nesta fase dos estudos a BNCC espera que a partir do trabalhos por resolução 
de problemas envolvendo medições, os alunos possam se apropriar de conceitos 
de cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando de unidades das medidas 
convencionais; saibam identificar a equivalência de área de figuras planas, percebendo 
que estas podem ser decompostas por outras figuras cujas áreas podem ser facilmente 
determinadas como triângulos e quadriláteros; e também realizar medições de 
comprimento de circunferências.

Para o 7º 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:

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, e nas orientações contidas 
no Documento de Referência Curricular (DRC) da Secretaria Municipal de Educação 
de Lucas do Rio Verde homologado no início de 2019, explicitamos, a seguir as cinco 
sequências didáticas das cinco habilidades da unidade temática de números para o 7º 
ano do Ensino Fundamental.
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Com base nas informações do Quadro acima, responda as questões a seguir.

Pai Gonçalo, que anda se achando um profissional do esporte, resolveu pegar 
sua moto para competir em uma disputa de motocross de sua cidade. Ocorre que 
lá, ouviu alguns comentários sobre sua moto e um destes comentários fazia uma 
afirmação que não condiz com a verdade. Indique das afirmações a seguir, qual é a 
afirmação falsa.

A) (  ) Sua moto pode correr mais de 200km por hora;
B) (  ) você não tem mais do que 1,80m de altura;
C) (  ) A corrida dura pouco mais do que 25 minutos;
D) (  ) O percurso da corrida tem cerca de 800 m³ de comprimento.

Mãe Ana também foi para a pista de corrida e lá viu alguns contextos 
que lhe chamara a atenção. Aponte a seguir, em qual deles as informações 
estão equivocadas.

A) (  ) Um cartaz dizia: vendemos 10 quilos de cerveja por R$ 50,00;
B) (  ) O narrador disse que a moto de pai Gonçalo ultrapassou a 

velocidade de 180km/h;
C) (  ) As meninas da arquibancada disseram que a última rampa da 

pista tem mais de 15m de altura;
D) (  ) O sorveteiro disse que o freezer onde os picolés estão guardados 

apresentam temperaturas abaixo de 0ºC.

5.1 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF07MA29

(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas 
de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas 
ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida 
empírica é aproximada.
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Saindo da competição de motos, pai Gonçalo estava com pique, mas, não tanto 
como mãe Ana, que resolveu participar de uma corrida dos 100m em um estádio 
próximo deles. Lá, ela ficou em 4º lugar. Aponte nas afirmações a seguir, qual delas 
não representam dados sobre a corrida de mãe Ana.

A) (  ) Fez o tempo de 1m e 30 segundos;
B) (  ) Correu tanto que perdeu 100 calorias;
C) (  ) Ao terminar a competição, mãe Ana torceu sua blusa e retirou quase 100ml 

de suor;
D) (  ) O primeiro lugar ficou para a participante que fez a corrida em menos de 

1 minuto.

Após perceberem a quantidade de grandezas envolvidas nos contextos de 
ações esportivas do dia de hoje, pai Gonçalo pede para Vinícius listar 3 casos em que 
poderiam se deparar com alguma grandeza como ocorreu com eles. A regra é não 
repetir unidades de medidas. Será que ele conseguiu? Liste você três situações.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

De mesmo modo, mão Ana fez o mesmo desafio a Vitória, no entanto, especificou 
que os casos precisam estar dentro de um contexto de passeio no zoológico. Liste 
você também três situações em que cada um apresente uma grandeza envolvida.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ana e Gonçalo fizeram uma horta para o mercadinho com um formato retangular 
de 4 metros de largura por 6 metros de comprimento totalizando uma área de 
24m2. Vendo a necessidade de produzir mais verduras foi aumentado em 2,5 metros 
na largura e 3 metros no comprimento da horta. Calcule qual será a nova área de 
produção: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Após aumentar o tamanho da horta, Ana e Gonçalo resolveram 
cercar a mesma para evitar que as crianças entrassem sem autorização. 
Para isso mediram a quantidade tela que será necessário comprar. Faça 
um desenho da horta e calcule o perímetro para saber qual a quantidade 
de tela a ser comprada. (Obs.: o portão de entrada da horta terá um metro 
e será de madeira). 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Com base nas informações apresentadas no Quadro acima, responda às seguintes 
questões.

Pai Gonçalo observou quatro objetos retangulares de seu cotidiano e resolveu 
que usaria estes objetos como contextos para elaborar as questões de desafio aos 
irmãos Vitória e Vinícius. Deste modo, olhando para o aquário de peixes que tem em 
seu escritório, informou as medidas a Vinícius e lhe pediu para calcular a capacidade 
de armazenamento de líquido que o objeto comporta. As medidas das dimensões do 
objeto são: 1,20m; 0,80m; e 1m. Responda você qual das medidas a seguir representa 
a capacidade de armazenamento do aquário.

A) (  ) 0,96 m³;
B) (  ) 9,60m³;
C) (  ) 96m³;
D) (  ) 960m³.

Olhando para um objeto menor, pai Gonçalo apontou para a caixinha de 
suco que normalmente compra em um supermercado. Ao dizer para Vitória as 
medidas do objeto, pediu a ela que indicasse a capacidade de suco que cabe 
na embalagem em decímetro cúbico (sendo 1dm³ = 1cm³/1000. As medidas 
das dimensões da caixinha são: 5cm; 8cm; e 12cm. Ajude Vitória a responder 
tal questão.

A) (  ) 480dm³;
B) (  ) 48dm³;
C) (  ) 4,8dm³;
D) (  ) 0,48dm³.

5.2 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS 
Habilidade - EF07MA30

(EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do 
volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro 
cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico).
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Ao apontar para uma caixa de entrega de produtos, uma que trouxe o aspirador 
de pó que havia adquirido em uma compra na internet, perguntou a Vinícius, qual 
seria a capacidade da caixa, se as medidas das dimensões do objeto são: 50cm; 80cm; 
e 1,20m. Responda para pai Gonçalo em metros cúbicos.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pai Gonçalo ainda tinha em casa uma urna utilizada na última eleição de 
presidente do bairro, e as medidas de dimensões do objeto retangular são: 1m; 
1m; e 1m. Apresentando as medidas para Vitória, pediu a ela que lhe informasse a 
capacidade do objeto em metro cúbico e em centímetro cúbico. Responda você a esta 
questão.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pai Gonçalo, ainda desafiou os irmãos a escolher um objeto qualquer, anotar 
no caderno suas medidas de altura, largura e comprimento, e por meio do cálculo 
encontrar a medida de capacidade deste objeto. Faça você o mesmo.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pai Gonçalo tem aquário na forma de um bloco retangular, de altura 100 cm e 
arestas de 50 cm e 100 cm. Supondo que ele deseja encher o aquário até seu limite 
máximo de capacidade, qual seria o volume máximo de líquido a ser colocado no 
aquário:

A) (  )  550 ml; 
B) (  ) 450 ml; 
C) (  ) 500 ml; 
D) (  ) 480 ml.

Após muito tempo de economia e pesquisas pai Gonçalo e Mãe Ana decidiram 
colocar uma piscina no quintal de sua casa. O modelo de piscina desejado pelo casal é 
no formato de um bloco retangular, onde as medidas de lados são 5 e 3 metros 
e uma profundidade de 1,80 metros. Já pensando no gasto que teriam com a 
conta de água, ao adquirir esta piscina o casal decidiu que sempre a deixariam 
com 1,50 metros de profundidade. Com essas informações, indique a eles qual 
a quantidade de água necessária para que o casal enche a piscina e alcance sua 
capacidade máxima para a diversão?

A) (  ) 4,5m³;
B) (  ) 22,5m³; 
C) (  ) 4m³; 
D) (  ) 5,5m³.
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 Com base nas informações apresentadas no Quadro acima, responda as questões 
a seguir.

Após apresentar o Quadro acima aos irmãos, pai Gonçalo perguntou, de que 
maneira eles poderiam organizar as informações, de modo que conseguissem calcular 
a área do quadrilátero. Notando que os irmãos estavam com dificuldade em responder, 
apresentou uma lista de opções e perguntou, qual delas não condiz com a verdade? 
Responda você também.

A) (  ) Sabendo que os triângulos têm a mesmas medidas e que juntas 
apresentam um quadrilátero de medida igual ao azul da imagem, basta 
calcular a área de um destes triângulos e multiplicar por 2 para saber a 
área do quadrilátero;

B) (  ) Sabendo que os triângulos são projeções transladadas dos 
polígonos formados ao considerarmos a região delimitada pela diagonal 
do quadrilátero e dois de seus lados, ao multiplicar a medida da base deste 
triângulo que é reto pela medida do seu lado (o que forma 90º com a base) 
e dividir o resultado por 2, teremos sua área, então, basta multiplicar por 
dois que teremos a área do quadrilátero;

C) (  ) Sabendo que os triângulos tem lados iguais a do quadrilátero e 
que se ao juntarmos teremos um quadrilátero igual ao que procuramos a 
medida, basta então juntar as figuras e calcular a o produto da medida da 
base pela altura do novo quadrilátero; 

D) (  ) Nenhuma das opções.

5.3 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS 
Habilidade - EF07MA31

(EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e 
de quadriláteros.



90

Com base nas afirmações anteriores (ou outras que você conseguir elaborar), 
queremos que você escreva uma expressão que atenda as afirmativas que nos permita 
calcular a área do quadrilátero utilizando apenas do triângulo em questão.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Olhando para os quadrados formado pela malha no fundo das figuras geométricas, 
Vinícius percebeu que cada um dos quadrados tinha área de 2 unidades de medida, 
por exemplo, se falamos de cm, então cada quadradinho tem 2cm². Com base nesta 
constatação, Vitória apresentou algumas afirmações e te perguntamos, em qual delas 
Vitória se equivocou?

A) (  ) Se cada um dos quadradinhos tem área de 2cm², então se temos 3 de base 
e 3 de altura, basta multiplicar 3 x 3 que teremos a medida de área procurada;

B) (  ) Somando 3 quadradinhos inteiros e 3 pela metade em cada triângulo, 
podemos encontrar o valor da área do quadrilátero;

C) (  ) Podemos dividir cada um desses quadradinhos em triângulos de área 
1cm², ai somamos todos os triângulos menores presente nos dois triângulos maiores 
e identificamos a área total do quadrilátero;

D) ( ) Se multiplicarmos por 2 a medida identificada pelo produto de quantidades 
dos quadradinho no quadrilátero, teremos a medida de área procurada.

Vinícius percebeu que se dividirmos cada quadradinho desse mencionado no 
exercício anterior, em quatro quadradinhos medindo 0,5cm², e perguntou a Vitória, 
quantos deles estarão presentes no quadrilátero para cobrir toda a sua área?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Vitória que não é boba, lançou também um desafio a Vinícius, ela notou que 
se cortarmos o quadrilátero azul pelas duas diagonais, teremos nele representado 
quadro triângulos menores dos que estes presentes na imagem do Quadro 
anterior, e perguntou a Vinícius, qual seria a área em cm² de um destes 
novos triângulos?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Uma horta quadrada que Mãe Ana construiu, foi formada em um terreno 
retangular, de 8 m por 12 m, conforme mostra a figura. Mãe Ana agora deseja ladrilhar 
todo o terreno restante em volta da horta. 

 

A)  Calcule a área da horta;
B) Calcule a área do terreno;
C) Calcule a área que será ladrilhada;
D)  Os ladrilhos terão forma retangular, de 0,25 m por 0,5 m, quantos ladrilho 

será necessários para ladrilhar essa área?  

A calçada de entrada do mercadinho de mãe Ana está sendo reformada. Serão 
feitas duas jardineiras triangulares e iguais nas laterais, conforme indicado na figura, e 
o calçada restante será revestido em cerâmica.

 

Qual a área do piso que será revestida com cerâmica? 
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Com base nas informações apresentadas no Quadro acima, responda às seguintes 
questões.

As figuras do Quadro anterior apontam para o modelo de cerâmica que pai 
Gonçalo estuda utilizar para cobrir uma área do novo mercadinho (representada 
pelo quadrilátero azul). Ele sabe que o palete de cerâmica de cor verde 
apresenta uma certa quantidade de cerâmicas verdes e quadradas, tal que 
seria necessário 12 paletes destes para cobrir toda a área desejada. Sabendo 
que cada cerâmica do palete tem medida de 1m² e que o total de m² de cada 
palete é 25, quantos metros quadrados tem a área a ser coberta?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Mãe Ana, prefere que a cerâmica a ser utilizada deva ser de cor amarela. 
No entanto, sabendo que o palete tem 25 cerâmicas de modelo inteiriço no 
formato retangular de 1m x 2m medindo 2m², quantos paletes de cor amarela 
Ana precisa ter para cobrir a área desejada?

__________________________________________________________
__________________________________________________________

5.4 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS 
Habilidade - EF07MA32

(EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de 
área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, 
retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.
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Vinícius queria que metade da área fosse laranja e a outra metade fosse roxa. 
Mantendo as proporções já levantadas nas atividades anteriores (um palete laranja 
com peças neste formato com medidas de 3m² e contendo 25 unidades, e um palete 
roxo com 25 unidades de cerâmica no formato de triângulo reto de 0,5m²), ele quer 
saber, quantos paletes serão necessários de cada cor?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Olhando para a figura onde todas as cerâmicas foram dispostas sobre a área, 
Vitória percebeu que algumas áreas ainda ficaram sem cerâmica (áreas em azul). 
Com base nesta constatação, responda, quais das afirmações a seguir não indicam a 
quantidade correta de paletes para cobrir estas áreas?

A) (  ) Dois paletes verdes são suficientes;
B) (  ) Um palete laranja (recortando algumas unidades) e um roxo são suficientes;
C) (  ) Dois paletes amarelo dão e sobram;
D) (  ) Um palete marrom dá conta.

Observando a área coberta pelo palete marrom, responda, quantos serão 
necessários para cobrir a área azul?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

No quarto de Vitória há uma parede em que cabem 26 cerâmicas azuis no 
comprimento e 24 na altura. Para reformar essa parede, qual a quantidade de cerâmica 
que Vitória vai precisar comprar?  

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

A figura abaixo representa um terreno retangular que Vinícius quer comprar, e 
uma casa quadrada que pretende construir dentro do terreno.

 

A). Qual a área do terreno?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
B). Qual a área ocupada pela casa?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
C). Qual a área do quintal?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Com base nas informações apresentadas no Quadro acima, responda as questões 
a seguir.

Após desenhar o perímetro do quiosque e a partir do centro dele riscar em linha 
reta até a circunferência para depois medir e descobrir o raio do círculo formado, 
mãe Ana decidiu que para ser um espaço bom, este raio deveria ter 
medida igual a 5 metros. Diante desta informação, e sabendo que a razão 
ideal entre a medida da circunferência deste círculo pela medida de seu 
diâmetro deve ser 31,4, qual a medida que a circunferência precisa ter? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Pai Gonçalo acha que uma circunferência com medida de 35m daria 
um raio interessantes para a construção do quiosque, no entanto, a razão 
dada pela divisão da circunferência pelo diâmetro deu um valor de 3,125 
metros. Com estes dados em mãos, responda, qual a medida deste raio?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

5.5 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS 
Habilidade - EF07MA33

(EF07MA33) Estabelecer o número π como a razão entre a medida 
de uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver 
problemas, inclusive os de natureza histórica.
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Assumindo as medidas apresentadas por pai Gonçalo, onde a medida da 
circunferência é 35m e o diâmetro igual a 11,2m, mãe Ana dividiu o círculo em 4 
setores de mesma área, uma para cada banca de vendas. Agora, quer mandar fazer 
móveis planejados para a área, e precisa saber a medida do perímetro formado em 
cada setor. Com estas informações, responda, qual a medida do perímetro de cada um 
dos setores?

A) (  ) 19,95m;
B) (  ) 35m;
C) (  ) 22,8m;
D) (  ) 40,6m.

Sabendo que uma praça ali perto do mercadinho tem um canteiro com forma de 
uma circunferência de medida 60m e o raio desta circunferência medindo 5m, quanto 
será a medida de seu diâmetro e a razão da circunferência pelo diâmetro?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Mãe Ana, após desenhar todo o percurso da circunferência onde será construído 
as muretas que os cerca, resolveu medir a distância de um certo percurso, a iniciar 
sua saída do centro do círculo, caminhar em linha reta pelo raio até a circunferência, 
seguir em sentido anti-horário até dar uma volta completa na circunferência.  Ao fazer 
isso, Ana percorreu uma distância equivalente à do raio mais a da circunferência. 
Sabendo desta informação e que a circunferência mede 35m e o diâmetro mede 
11,2m, responda, qual a distância que mãe Ana percorreu? Esta distância é duas vezes 
maior que a distância da razão entre circunferência e o raio deste círculo?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pai Gonçalo resolveu investir um bom dinheiro ganhou num sorteio da lotofácil 
realizado na loteria da Avenida Mato – Grosso no bairro Cidade Nova, juntamente 
com suas outras economias. Comprou um terreno ao lado do mercadinho de mãe Ana 
e nele resolveu construir em uma determinada área uma lanchonete, além de uma 
piscina adulta e outra infantil, ambas cobertas. Como o seu terreno é bem 
amplo, mãe Ana deu a ideia para ele de construir também 5 quiosques 
com churrasqueiras, pias e mesas de mármore para atender melhor seus 
clientes. Sendo Gonçalo uma pessoa muito simples perguntou a sua esposa 
como ela gostaria que o formato dos quiosques? Qual o tamanho ideal 
para comportar os 5 quiosques no espaço mantendo uma boa distância 
um do outro? Seria no formato quadrangular, ou circular? Será que o 
espaço será suficiente?

Mae Ana, que entende bem de matemática, disse que já estava com 
tudo em mente, afirmando a Gonçalo que o formato deveria ser circular 
e que as circunferências deveriam ter exatamente 10 metros de diâmetro 
cada e 31,4 metros de comprimento conforme algumas medições que a 
mesma já havia realizado da área a ser construída. Em seguida Ela mostrou 
a ele o desenho inicial feito em seu computador. 
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Vamos ter que usar aquela fórmula que fala do tal do π (pi) Ana (perguntou 
Gonçalo)? Depois você me explica o que exatamente significa esse tal do π?

Com base nas informações contidas no desenho feito por Ana, como ela já 
havia calculado a medida do comprimento de cada circunferência, ao dividirmos o 
comprimento da circunferência de um dos quiosques pelo seu diâmetro encontramos 
aproximadamente qual valor? Ajude a responder.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Muito curioso, pai Gonçalo questionou mãe Ana se ela saberia dizer que se 
sabendo a medida do diâmetro, qual seria o tamanho da área de cada circunferência 
e a área total de todas essas circunferências para poder comprar os azulejos para 
todos os quiosques. Mãe Ana está em dificuldades, você poderá a ajudar? Responda 
à pergunta de pai Gonçalo. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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CAPÍTULO 6 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – 
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE – 7º ANO

Professora Neuza Barbosa
E-mail: neuzabarbosa791@gmail.com

No 7º 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 antes do 7º ano, o que 
lhes dará suporte para formular conclusões de situações vivenciadas, como:  realizar 
experimentos aleatórios envolvendo conceitos de espaço amostral e estimativas de 
probabilidade por meio de frequência de ocorrências; calcular média e amplitude de 
um conjunto de dados; realizar pesquisas censitária e amostral, bem como realizar 
planejamento de pesquisas desde sua coleta de dados, sua organização, construção 
de tabelas e de gráficos e também realizar interpretação das informações obtidas. 

No 7º Ano as crianças terão oportunidade de avançar na análise de informações 
coletadas e de organizar e interpretar essas informações. Irão se habituar a interpretar 
e construir gráficos de setores para organizar o conjunto de dados e também expressar 
as conclusões alcançadas com a pesquisa.

Para o 7º Ano, a BNCC apresenta quatro habilidades (aprendizagens essenciais) 
em relação a Unidade temática Estatística e Probabilidade que os alunos deverão 
adquirir, as quais apresentamos no quadro, a seguir:

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, e nas orientações contidas 
no Documento de Referência Curricular (DRC) da Secretaria Municipal de Educação 
de Lucas do Rio Verde homologado no início de 2019,  explicitamos, a seguir as 
quatro sequências didáticas das três habilidades da unidade temática de Estatística e 
Probabilidade para o 7º ano do Ensino Fundamental.
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Com base nas informações apresentadas no Quadro acima, responda as questões 
a seguir.

A atividade apontada no Quadro anterior é um experimento, ou melhor, uma 
pesquisa de mercado para identificação do público alvo do mercadinho de mãe Ana. 
Com base nesta pesquisa Ana alcançou alguns dados apresentados a seguir:

Tabela

Com base nestas informações, indique qual das afirmativas a seguir não 
condiz com as informações organizadas na Tabela anterior.

A) (  ) Rua A teve a maior frequência de entregas de convites e de 
sorteados;

B) (  ) Rua B teve a maior frequência de entregas de convites e de sorteados;
C) (  ) Rua C teve a maior frequência de entregas de convites e de sorteados;
D) (  ) Rua B teve a maior frequência de entregas de convites e a menor 

de sorteados;
Ainda com os dados da Tabela anterior, indique em qual rua haveria 

6.1 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF07MA34

(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações 
que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de 
frequência de ocorrências.
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maior probabilidade de as pessoas convidadas aparecerem ao evento próximo que 
mãe Ana pretende divulgar? Qual a sua taxa percentual de aceitação?

A) (  ) A;
B) (  ) B;
C) (  ) C;
D) (  ) Empate entre A e B.

Observando os dados da Tabela da situação problema 1, indique, qual teria sido 
a probabilidade de eu ser um dos premiados se eu fosse um dos moradores da rua B 
e tivesse recebido o convite e estivesse presente ao evento. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Para realizar a pesquisa acima, Ana recorreu ao procedimento de coleta de 
dados por amostragem, neste procedimento, realizamos uma pesquisa com base em 
uma parcela dos sujeitos envolvidos, logo, Ana não convidou a todos os moradores 
(via convite impresso), mas, uma parte significativa, uma vez que esperou o horário 
de pico para formar as equipes de entrega dos panfletos nas ruas. Por outro lado, 
ao utilizar de um carro de som, que circulava na cidade o dia todo, ela utilizou do 
procedimento de coleta de dados em todo espaço amostral, já que todos (em teoria) 
tiveram a oportunidade de serem convidados, mesmo que tal situação não foi levado 
em consideração no momento em que Ana elaborou a Tabela da situação problema 

1. Dito isso, responda, qual dos eventos podem ser considerados um experimento 
aleatório?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Por fim, no outro dia após o evento, Ana mandou que uma das funcionárias 
telefonasse para os clientes que receberam o convite e estiveram no evento. O 
objetivo foi pesquisar o grau de satisfação dos clientes. Ana resolveu que deveria falar 
com todos (todo o espaço amostral), e com isso realizou uma pesquisa com toda a 
população da pesquisa, pois sabe que quanto maior for o percentual de clientes 
pesquisados maior será a confiabilidade do resultado, não quis por exemplo, 
arriscar sortear parte dos nomes e telefonar (o que indicaria uma pesquisa 
amostral), pois, se o percentual de pesquisados for menor, a possibilidade 
em alcançar um resultado mais próximo do real é menor. Sabendo que o 
total de presentes foram 450, o total de clientes satisfeitos foram 400, qual a 
probabilidade de que eu, sendo um dos presentes, seja o que avaliou mau o 
atendimento do mercadinho de mãe Ana?

_______________________________________________________
_______________________________________________________



100

Todo ano acontece o campeonato de futebol de campo na cidade de Vinícius. O 
time de Vitória está participando, até o momento, eles conseguiram marcar 15 gols, 
das 50 tentativas realizadas. Mantendo o aproveitamento, qual a probabilidade do 
time de Vitória acertar o próximo chute a gol?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

É comum em finais de ano as pessoas brincarem de amigo-secreto, que é a troca 
de presentes entre os participantes. Este ano, os funcionários do mercadinho de mãe 
Ana, resolveram brincar de amigo-chocolate, e realizaram a troca de chocolates. As 
regras são as mesmas do amigo-secreto. Considerando que participam 25 pessoas, 
entre os quais 9 são mulheres e 16 homens. Calcule a probabilidade de uma pessoa 
tirar, no sorteio:

A) O nome de uma mulher.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
B) O nome de um homem.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
C) O próprio nome.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Com base nas informações do Quadro acima, responda as questões a seguir.

A Tabela a seguir, apresenta parte dos dados obtidos por mãe Ana em sua 
pesquisa.

Observando estes dados, indique, qual das afirmações a seguir não 
condiz com as informações da Tabela anterior.

A) (  ) A amplitude dos dados na pesquisa por idade é dada por 80 – 15 
que dá 65 anos, pois pessoas menores de 15 anos não foram entrevistadas;

B) (  ) A amplitude das alturas das pessoas entrevistadas pode ser 
medida por 1,8 – 1,4 que dá 0,4m, pois não há registros de pessoas 
menores de 1,4m e maiores de 1,8m;

C) (  ) O número total de participantes é de 115 pessoas;
D) (  ) A maior parte dos homens medem mais de 1,7m e tem altura 

menor que 1,69m. 

Sabendo o número de clientes e as notas dadas ao atendimento do mercadinho 

6.2 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF07MA35

(EF07MA35) Compreender, em contextos significativos, o significado 
de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, 
calcular seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do 
conjunto de dados.
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de mãe Ana, elabore em lista em ordem crescente as notas recebidas, depois calcule 
a média aritmética das notas de avaliação.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Mãe Ana, olhando para as alturas de seus clientes, resolveu tirar a média dos 
valores em cada linha (por exemplo, (1,7 + 1,79)/2 = 1,745m), e depois tirar a média 
das estaturas destes clientes. Qual o valor médio de altura identificado por Ana?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Mãe Ana, olhando para as medidas de idade de seus clientes, resolveu tirar a 
média dos valores em cada linha (por exemplo, (60 + 79)/2 =69,5), e depois tirar a 
média das idades destes clientes. Qual o valor médio de idade identificado por Ana?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Qual seria a média de idades dos clientes de Ana e das notas de avaliação de 
Ana, se as medidas fossem as apresentadas na Tabela a seguir?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Agora que já conhecemos o conceito de média aritmética, observe os dados das 
médias de idades na Tabela anterior e indique, qual a média de idade apresentada 
nela?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Agora que já conhecemos o conceito de média aritmética, observe 
os dados das médias das notas dadas no atendimento que estão na Tabela 
anterior e indique, qual a média apresentada nela?

_______________________________________________________
_______________________________________________________



103

Com base nas informações do Quadro acima, responda as questões a seguir.

Preocupada em saber quantas vezes no mês seu mercadinho deveria realizar 
ofertas, mãe Ana decidiu identificar com que frequência as famílias em seu entorno 
faziam compras e realizar na mesma periodicidade a realização de ofertas. Para isso, 
resolveu que iria passar de porta em porta para fazer esta pergunta. Diante deste 
interesse, no pouco número de funcionários e no tamanho da população em seu 
entorno, teve que tomar uma decisão, fazer uma pesquisa censitária ou amostral? 
Aponte nas alternativas a seguir, qual não ajudaria mãe Ana a pensar corretamente 
seu problema.

A) (  ) Se eu fizer uma pesquisa censitária, terei que gastar mais com 
diárias, funcionários e recursos materiais, mas, terei como resposta uma 
informação mais próxima da realidade;

B) (  ) Se eu fizer uma pesquisa amostral e escolher bem os pontos de 
onde tirar as amostra, terei uma pesquisa não tão realista quanto a possível 
na censitária, mas, terei grande economia em sua realização;

C) (  ) Qualquer destas pesquisas teriam o mesmo efeito, já que não 
passam de estimativas aproximadas da realidade;

D) (  ) Uma pesquisa sendo bem feita desde o procedimento de produção 
ou coleta de dados, poderá contribuir com informações pertinentes ao 
processo de gestão e planejamento do mercadinho.

6.3 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF07MA36

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade 
social, identificando a necessidade de ser censitária ou de usar amostra, 
e interpretar os dados para comunicá-los por meio de relatório escrito, 
tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.
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Ana, decidiu realizar uma pesquisa por amostragem. Sua equipe, após escolher 
as áreas de coleta das informações, passou a organizar os dados em uma Tabela, como 
a que mostramos a seguir:

Percebendo que o maior número de clientes vai ao mercado mais de uma vez 
por mês, ainda, que juntas, tais famílias vão ao mercado 210 vezes no mês. Ou seja, as 
famílias que vão 2, 3 e até 4 vezes ao mês representam o total de 160 idas ao mercado.

Com estas informações, Ana decidiu que deveria fazer ao menos duas promoções 
ao mês. Levando em consideração que ela quer utilizar estas promoções para vender 
os produtos que não estão saindo muito bem (e não preocupada com o aumento das 
vendas), responda. Ela escolheu a melhor opção?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Após decidir que iria realizar 3 dias de ofertas no mês, Ana percebeu que o 
ideal seria saber em que dia estas famílias iam as comprar, e assim poder escolher os 
melhores dias de vendas. Para economizar, observou nos registros contábeis os dias 
que mais apresentam movimento no comércio, e notou que estes dias são os finais de 
semana e vésperas de feriado. Sabendo que estes dias são os de maior movimento, 
responda, qual dos públicos entrevistados têm menor chance de estar presentes 
nestes dias?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Com base nas informações levantadas nos exercícios anteriores, inclusive nos 
cálculos utilizados, elabore um relatório sobre a pesquisa.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Usando o Excel ou à planilha do Word (ou outro recurso) construa um 
gráfico que represente os dados da Tabela anterior.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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A partir dos conceitos estudados até o aqui, junte com dois colegas de classe e 
planeje uma pesquisa. Procure identificar quantos alunos nasceram na cidade em que 
você mora, quem nasceu fora, procure identificar a cidade e o estado de nascimento. 
Organize essas informações no formato de Tabela assim como fizemos na Tabela 
anterior.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Com base nos dados apresentados na pesquisa solicitada na situação problema 
6, construa agora um gráfico e apresente à turma os resultados alcançados por vocês.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Com base nas informações presentes no Quadro acima, responda as questões a 
seguir.

Dos gráficos de setores apresentados nesta sequência didática (em todos os 
exercícios), indique qual deles não se referem a um noticiário.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Observando os gráficos desta sequência didática (de todos os 
exercícios), indique em qual dos gráficos de noticiários as informações 
estão bem apresentadas e em qual não.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

6.3 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
- Habilidade - EF07MA36

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade 
social, identificando a necessidade de ser censitária ou de usar amostra, 
e interpretar os dados para comunicá-los por meio de relatório escrito, 
tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.
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Observando o gráfico que trata das eleições no parlamento europeu, descreva 
as informações que ele apresenta na forma de texto, expressando sua compreensão 
de leitura.

Usando seu smartphone (com a permissão da professora) ou outro meio de 
pesquisa, identifique um noticiário onde as informações estejam apresentadas por 
gráficos de setores, tente desenhar ele em seu caderno e responder: foi conveniente 
utilizar o gráfico de setores para comunicar tais informações? O que tal gráfico informa?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Entendendo que as informações sobre o número populacional dos Estados 
brasileiros não estão bem apresentadas em um gráfico de setores, escolha um outro 
modelo de gráfico e o represente em seu caderno, indicando porque no modelo 
escolhido por você ele estará melhor representado.

 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Mãe Ana resolveu ainda fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas 
mais gostavam de ir ao supermercado. Esta informação é interessante, uma vez 
que sabendo dos horários, o comerciante poderá elaborar estratégias de vendas 
para conquistar o público. Para realização desta pesquisa, a rede de supermercados 
entrevistou um total de 2000 pessoas e o resultado alcançado está apresentados no 
gráfico abaixo. Olhando para o gráfico a seguir, mãe Ana teve dificuldade em identificar 
qual horário a maior parte das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado. 
Ajude mãe Ana interpretar esta informação. 

 
A) (  ) 8h a 12h;    
B) (  ) 12h a 16h; 
C) (  ) 16h a 20h; 
D) (  ) 20h a 23h.

Uma cooperativa de reciclagem mato-grossense resolveu fazer uma campanha de 
conscientização com a sociedade e para isso desejam divulgar por meio de um gráfico 
de setores a porcentagem da composição média dos materiais que recebem por meio 
da coleta seletiva. Observando as informações presentes no gráfico, o gerente teve 
dificuldade em identificar qual setor representa a maior parte desta coleta. Ajude o 
gerente fazer esta interpretação.

 
A) (  ) Emb. Longa Vida; vidro; 
B) (  ) Papel e papelão; plástico; 
C) (  ) Alumínio; papel e papelão; 
D) (  ) Metal; emb. Longa Vida.
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CAPÍTULO 7 – ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DAS 
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS – 7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

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

Prof. Ms. Ricardo Augusto de Oliveira
ricardo.oliveira1@unemat.br

Neste capítulo apresentamos alguns encaminhamentos metodológicos para 
auxiliar na implementação das sequências didáticas na Prática do Professor (a) que 
ensina Matemática no 7º Ano do Ensino Fundamental no município de Lucas do Rio 
Verde/MT.

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

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

As orientações metodológicas propostas neste livro didático foram elaboradas 
visando possibilitar aos professores que ensinam matemática no 7º 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 didático 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 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA01 - NÚMEROS
Nesta habilidade os professores podem resgatar o conceito de divisor e 

múltiplo de um número, além de favorecer o desenvolvimento de estratégias 
sem aplicação de algoritmos pelo aluno para organizar as informações (cores, 
pontos, cálculos) para responder a atividades 2 a 6. 

Realizamos exercícios de soma, divisão e divisão para identificar os 
valores múltiplos com o conjunto dos números naturais. É importante que 
além da leitura e interpretação do texto, os alunos possam identificar os 
números e os valores utilizados, bem como diferenciar a medida de unidade 
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de temperatura dos números utilizados para quantificar objetos.

7.2 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA02 - NÚMEROS
Nesta habilidade os professores podem explorar atividades de Cálculo de 

porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples em exercícios de contexto 
simples. Visa desenvolver a interpretação e a assimilação de problemas próximo a 
sua realidade que envolvam o desenvolvimento de habilidades de cálculos com 
porcentagens, ensinando-os a lidarem com situações de acréscimos e decréscimos 
simples de valores, para os quais os alunos devem traçar estratégias pessoais como 
uso de cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, ou outros.

É importante os professores trabalharem com os alunos os conceitos de 
“Desconto e prejuízo”, pois são duas formas diferentes para se referir a uma mesma 
ideia: a redução de um valor. O que determina a utilização de um dos dois termos 
(prejuízo ou desconto) é o contexto da situação.

Procuramos aqui envolver questões de soma, divisão, porcentagem, educação 
financeira e outras habilidades que podem enriquecer o trabalho com a habilidade 
EF07MA02.

7.3 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA03 - NÚMEROS
Nesta habilidade os professores podem procurar a partir do texto contextualizado 

associar elementos históricos do conjunto dos números naturais e inteiros, além de 
ordenar seu uso em um jogo de dados conhecido entre as crianças. Procuramos 
também associar as posições dos números inteiros com os pontos pertencentes a 
reta numérica ao passo que constituímos atividades de comparação e cálculo para os 
alunos realizar operações mentais ou mesmo com uso do caderno. Após estudo da 
atividade, será interessante realizar o jogo com os alunos ou incentivar sua atividade 
na aula de educação física.

7.4 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA04 - NÚMEROS
Nesta habilidade os professores podem dar continuidade às atividades de 

operações de soma e subtração com números inteiros e sua ordenação na reta 
numérica, possíveis com base no desenvolvimento da significação dos números 
negativos e positivos como pontos ordenados na reta numérica desenvolvidos na 
sequência didática anterior, queremos nesta sequência possibilitar o uso de diferentes 
estratégias para realizar cálculos numéricos e inferir a ordenação dos valores 
obtidos com os dados neste fazer.

7.5 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA05 - NÚMEROS
Nesta habilidade os professores podem resgatar o estudo de fração e 

seus significados: dentre os quais parte de inteiros, resultado da divisão 
de dois números, como a razão de uma divisão e os associamos a diversas 
representações de um mesmo número. Podemos assim com a habilidade 
(EF07MA05) exercitar a resolução de um mesmo problema utilizando diferentes 
algoritmos (procedimentos para se chegar a um determinado fim).

7.6 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF01MA06 - NÚMEROS
Nesta habilidade os professores podem repensar atividades já exploradas 

em outros momentos, para apontar que diferentes atividades envolvendo 
frações podem ser exploradas de modos distintos. Veja que já exploramos 
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diferentes modos de representações com frações, agora, vamos apresentar a razão 
como meio de simplificar operações e como representação da parte de um todo, mas, 
ainda ligados a educação financeira. Perceba, são atividades de mesma estrutura 
e forma de resolução, apresentando apenas contextos e significações diferentes. 
Lembrando que o trabalho aqui deve enfatizar o conjunto dos números naturais, e 
que a grandeza unidade monetária exerce apenas o papel de contextualizador de 
aproximação da realidade.

7.7 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA07 - NÚMEROS
Nesta habilidade os professores podem explorar os fluxogramas de modo que 

ele indique os passos de um jogo, que por sua vez, explore o raciocínio matemático de 
redução de frações e frações equivalentes, permitindo que mais a frente, seja capaz 
de realizar atividades que envolva este conhecimento.

7.8 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA08 - NÚMEROS
Nesta habilidade os professores podem explorar a ordenação das frações em 

uma reta numérica, permitir que os alunos sejam capazes de comparar as frações e 
identificar quais são maiores ou menores. Aqui as operações bem como a identificação 
das frações reduzidas e equivalentes, podem ajudar o aluno neste fazer. Procure 
estimular o jogo entre os alunos.

7.9 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA09 - NÚMEROS
Nesta habilidade os professores podem possibilitar que os alunos consigam 

resolver problemas, ao realizar a associação entre razão e fração, digo, consigam 
expressar a razão das partes de uma grandeza para o todo da mesma ou de outra 
grandeza a partir dos possíveis resultados na competição de aparar o bambolê em que 
estão envolvidos os golfinhos.

7.10 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA10 - NÚMEROS
Nesta habilidade os professores podem dar continuidade ao trabalho de 

comparação e ordenação de frações, de modo que agora possa inserir a representação 
decimal, bem como ordenar e comparar tais valores, na medida que envolvemos 
atividades de soma e subtração, e fazemos sua associação com a reta numérica.

Com esta habilidade os professores podem procurar dar ênfase ao estudo de 
conceitos de comparação e ordenação de números racionais, números estes 
que estão representados nas suas diversas formas, como números inteiros, 
decimais, fracionários e dízimas periódicas e em diferentes contextos do dia 
a dia. As situações problemas foram desenvolvidas pensando no dia a dia do 
aluno e busca se aproximar de sua realidade, para dar maior significado e 
importância ao conteúdo. Será importante que o professor procure também 
relacionar os números racionais a reta numérica e trabalhar diversas formas 
de compreensão e raciocínio lógico.

7.11 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA11 - NÚMEROS
Nesta habilidade os professores podem dar continuidade ao estudo de 

frações, de maneira que o jogo utilizado para desenvolver a habilidade anterior 
sirva para incluir de modo mais natural os números mistos e a necessidade 
de realizar operações com frações a partir de suas propriedades (que serão 
utilizados no estudo da habilidade seguinte) para se alcançar a comparação e 
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a ordenação destes na reta numérica.

7.12 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA12 - NÚMEROS
Nesta habilidade os professores podem buscar inserir um novo procedimento 

no estudo de frações, as operações que podemos fazer com ela, sobretudo, as 
multiplicações e divisões, conforme apontam as propriedades. Bem como realizar 
operações com os números decimais.

7.13 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA13 - ÁLGEBRA
Nesta habilidade os professores podem iniciar a abordagem do estudo da 

linguagem algébrica identificando duas grandezas (massa e altura) e diferenciando 
de variável (que podemos associar para criar alguns probleminhas). A intenção no 
momento é familiarizar, relembrar, e nas habilidades posteriores aprofundar alguns 
conhecimentos, inclusive, abrindo oportunidade para voltar a este contexto quando 
tratarmos de estudar a estatística.

7.14 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA14 - ÁLGEBRA 
Nesta habilidade os professores podem iniciar os alunos no reconhecimento e 

uso de sequências numéricas, permitindo que diferenciam entre sequências recursivas 
e não recursivas, bem como percebem o uso da variável (quando a inserimos para 
gerar um problema) e da incógnita (qual seria a razão?por exemplo)neste fazer.

Nesta habilidade trabalhamos com a recursividade nas diversas situações do 
dia a dia, tanto na área da matemática como também literatura e arte. Esperamos 
que com a resolução destas atividades o aluno compreenda o conceito apresentado e 
consiga desenvolver, criar e aplicar recursividade. 

7.15 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA15 - ÁLGEBRA 
Nesta habilidade os professores podem fortalecer o conhecimento reconhecido 

nas duas habilidades anteriores. Faz-se necessário desenvolver atividades que 
associam o reconhecimento da regularidade das sequências numéricas, como o uso da 
simbologia envolvida. O uso de símbolos matemáticos e da linguagem algébrica serão 
cada vez mais importantes para o desenvolvimento das próximas habilidades. Sendo 
assim, nada melhor do que exercitar o raciocínio introduzido nas duas habilidades 
anteriores.

Precisamos neste momento apresentar ao aluno que para calcular o 
valor de uma expressão algébrica devemos substituir os valores das letras e 
efetuar as operações indicadas, sempre lembrando que entre o coeficiente e a 
letras, a operação é de multiplicação. Conversar com os alunos sobre as várias 
maneiras de resolução de problemas, pode ajudá-los a compreender este 
raciocínio, e incentivar um fazer individual e em grupo de atividades, pode os 
levar a elaborar sua própria forma de resolver a sequência didática, definir a 
sequência dos elementos e o padrão da sequência.

Determinar os primeiros termos da sequência numérica, de modo a 
formular e investigar conjecturas matemáticas na exploração da situação 
proposta; definir, na sequência da situação apresentada, valor de um termo 
específico, conhecida a ordem desse termo e recorrendo ao termo anterior; 
além de analisar a situações usando símbolos algébrico, são ações que podem 
ser desenvolvidas também com esta sequência didática.
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7.16 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA16 - ÁLGEBRA 
Nesta habilidade os professores podem antes de passar a lidar com problemas que 

envolva grandezas e expressões algébricas (próxima habilidade), procurar possibilitar 
ao aluno, condições de reconhecer quando duas ou mais expressões são equivalentes, 
ou seja, representam formas diferentes de expressar o mesmo valor. Queremos neste 
momento então explorar a resolução e a reescrita de diferentes expressões algébricas 
que determinam sequências numéricas regulares, e permitir que o aluno desenvolva 
com maior segurança este conhecimento.

A habilidade trabalha os conteúdos relacionados a sequências numéricas 
recursivas e não recursivas, bem como a ideia de expressões algébricas, regularidades e 
padrões. Ela visa desenvolver no aluno a capacidade de uma boa leitura, interpretação 
e aprimoramento do raciocínio lógico matemático.  O professor deve trabalhar com 
seus alunos o conceito de equivalência para que ambos consigam resolver as situações 
problemas sem medo de tentar buscando as soluções por meio de suas diferentes 
estratégias de resolução. 

7.17 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA17 - ÁLGEBRA 
Nesta habilidade os professores podem procurar introduzir diferentes conceitos 

envolvidos no trabalho com proporções de grandezas com variações inversa e 
diretamente proporcional. Para tanto, as atividades indicação o uso de representação 
textual e algébrica para representar tais razões, bem como envolve atividades de 
raciocínio e de cálculo para possibilitar o uso das operações com frações. Ao fim da 
sequência, o professor poderá reproduzir novas possibilidades deste mesmo exercício 
para fortalecer a aprendizagem da atividade que se mostrar mais pertinente, ao 
modificar valores ou mesmo pedir a resolução de todas elas na forma algébrica, como 
colocado na atividade número 3.

Nestas atividades os alunos serão levados a ler e interpretar os dados, resolvendo-
as e podendo posteriormente elaborar seus próprios problemas e resolver juntamente 
com os colegas. É importante que o professor possa orientar e exemplificar as ideias 
de proporcionalidade, razão, grandezas diretamente e inversamente proporcional 
para que o aluno desenvolva sua capacidade de abstração e resolução dos problemas. 
Possibilitar que o aluno passe a notar as regularidades e as relações entre as grandezas 
podendo vir a descrevê-las por meio de expressões algébricas, vindo a ter um bom 
aproveitamento desenvolvendo a habilidade proposta também é uma prática 
essencial neste momento.  

7.18 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA18 - ÁLGEBRA 
Nesta habilidade os professores podem iniciar o aluno a escrita, 

reconhecimento e resolução de expressões numéricas que podem ser 
representadas como equações de grau 1, bem como levá-los a perceber que 
existe diferença entre expressão e equações, sobretudo, em que o segundo é 
escrito na forma de uma igualdade de expressões. O foco neste momento é 
reconhece a forma reduzida desta equação.

7.19 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA19 - GEOMETRIA 
Nesta habilidade os professores podem estabelecer a compreensão 

da possibilidade de transformação do formato de um polígono a partir 
da multiplicação das coordenadas de seus vértices. Procurem também 
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fortalecer o reconhecimento do elemento “vértices” de um polígono e o uso da malha 
quadriculada para aproximação da ideia de um plano cartesiano. Aqui, cada atividade 
serve de elemento para compreensão da atividade anterior ou posterior.

A habilidade permite trabalhar os conteúdos relacionados a transformações de 
polígonos no plano cartesiano. Ela visa desenvolver no aluno a capacidade de uma 
boa leitura, interpretação e aprimoramento do raciocínio lógico matemático.  O 
professor deve trabalhar com seus alunos o conceito de polígonos relembrando os 
principais nomes dos polígonos regulares, mostrar e desenhar com os alunos o plano 
cartesiano para que ambos consigam resolver as situações problemas sem medo de 
tentar buscando as soluções por meio de suas diferentes estratégias de resolução, 
com a finalidade de que com isso os alunos consigam atingir de maneira satisfatória a 
habilidade em questão. 

7.20 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA20 - GEOMETRIA 
Nesta habilidade os professores podem desenvolver atividades de multiplicação 

dos vértices de um polígono para o transformar e com este raciocínio produzir sua 
reflexão em relação aos Eixos e a origem. Esperamos que a criança perceba as diferentes 
transformações que um polígono sobre com a operação de multiplicação, bem como, 
fortalecer sua percepção de localização de ponto no Eixo cartesiano ao identificar 
intuitivamente seus quadrantes pelos sinais que as coordenadas dos pontos têm. 

7.21 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA21 - GEOMETRIA 
Nesta habilidade os professores podem apresentar outras modificações possíveis 

aos polígonos, estas, no entanto, não mudam sua estrutura, apenas a movimenta 
com uma certa regularidade. Queremos neste momento introduzir a percepção do 
movimento de translação e de rotação, utilizando da malha quadriculada e do trabalho 
com as coordenadas dos vértices de polígonos, enriquecendo ainda mais o trabalho 
com o eixo cartesiano. Neste ponto, o uso de softwares para dispositivos móveis 
que não necessitam de uso de internet para funcionar será sempre de bom tom. No 
entanto, faz necessário que o professor conheça minimamente seus recursos (uma vez 
que irá se deparar com alguns elementos não pertencentes ao nível de estudos dos 
alunos do 7º ano). As atividades selecionadas não exigem o uso do software, o uso de 
folha quadriculada já permite seu desenvolvimento. Mas, não deixe de experimentar 
os recursos digitais.

7.22 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA22 - GEOMETRIA 
Nesta habilidade os professores podem permitir aos alunos aprofundar 

seus saberes sobre os polígonos de um modo diferente da do livro didático 
que você usa, aqui, ele está utilizando diferentes conceitos (que podem ou 
não se complementar) para resolver um problema do pai Gonçalo, e não 
necessariamente seguindo uma ordem que o permita constituir tais conceitos 
(pois isso já o é permitido através do livro). Neste momento, queremos que ele 
perceba a circunferência como um lugar geométrico, como uma linha poligonal 
que delimita uma região chamada círculo, perceber que tais polígonos 
(principalmente o seu lugar geométrico) pede ser identificados em diferentes 
atividades humanas, como aqui é o caso, a construção civil. Ainda, esperamos 
que ele entenda a ideia de equidistância entre objetos.
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7.23 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA23 - GEOMETRIA 
Nesta habilidade os professores podem explorar o reconhecimento das relações 

entre ângulos formados por uma reta transversal a duas paralelas. Queremos 
também utilizar as habilidades desenvolvidas nas sequências anteriores para apontar 
semelhanças entre as regiões das figuras cortadas pelas retas, e os setores circulares 
formados, aos quais usaremos para imprimir a ideia de ângulos, sem utilizar as medidas 
de seus valores, ao menos inicialmente.

7.24 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA24 - GEOMETRIA 
Nesta habilidade os professores podem estimular o uso de instrumentos para 

reconhecimento de alguns elementos presentes no estudo de triângulos, bem como, 
permitir que os alunos venham compreender tais propriedades, ao realizar atividades 
de verificação.

7.25 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA25 - GEOMETRIA 
Nesta habilidade os professores podem contribuir para que os alunos possam 

imprimir rigidez e usabilidade a forma triangular, por rigidez, queremos que 
percebam que tal formato permite diferentes aplicações na arquitetura, na indústria, 
e em diversas construções humanas. Resgatamos alguns conhecimentos, bem como 
retomamos algumas atividades com a finalidade de fortalecer tal percepção.  

Será importante mostrar para os alunos que o triângulo, além de ser muito 
aplicado na construção civil e estruturas arquitetônicas, ele também é utilizado 
nas artes plásticas e em tantos outros lugares. Para isso, você professor poderá 
levar os alunos na sala de informática para pesquisarem imagens de obras de artes 
contendo triângulos. O professor poderá ainda elaborar questionários para os alunos 
responderem de acordo com a sua dinâmica de sala. Por fim, eles irão criar a sua 
própria obra de arte com triângulos, que poderá ser colocada em exposição para a 
escola toda com frases explicativas sobre o trabalho desenvolvido.

7.26 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA26 - GEOMETRIA 
Nesta habilidade os professores podem se aproximar de um exercício que 

permite aos alunos o uso de fluxograma, descrever os procedimentos utilizado na 
construção de um triângulo, e esperemos poder identificar entre as construções, 
diferentes propostas de comando (algoritmos). Esta é uma atividade mais experimental 
do que teórica, e provavelmente, haverá muitos erros antes de começarem 
a acertar. Para ajudar (em caso de muita dificuldade), apontamos dois 
caminhos, primeiro, relembre as condições da soma dos ângulos internos de 
um triângulo e de existência deste polígono, segundo, desenhe um triângulo 
com estas medidas utilizando de um software ou de régua e compasso, e em 
seguida liste o procedimento de construção.

7.27 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA27 - GEOMETRIA 
Nesta habilidade os professores podem resgatando parte dos conceitos 

envolvidos no estudo de polígonos regulares, queremos associar a seu uso 
no contexto artístico, ao tempo que procuramos desenvolver a habilidade 
de cálculo sem uso de fórmulas matemáticas, momento este que o uso de 
triângulos e quadrados equiláteros serão muito útil.
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7.28 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA28 - GEOMETRIA 
Nesta habilidade os professores podem explorar os conhecimentos utilizados na 

aprendizagem de construção de triângulos a partir do ordenamento de passos pelos 
alunos, para agora retomar o trabalho com fluxogramas e com construção de um 
algoritmo que dá conta de construir triângulos e quadrados equiláteros.

7.29 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA29 - GRANDEZAS E 
MEDIDAS 

Nesta habilidade os professores podem como forma de aproximar nossa família 
de personagens de situações que nos permitam explorar algumas unidades de medidas 
de grandezas, queremos apontar tais grandezas em contextos esportivos, na medida 
em que problematizamos alguns exercícios.

Nesta habilidade é importante mostrar aos alunos as diferentes unidades de 
medidas trabalhadas e em diferentes contextos, perímetro, área entre outros. Na 
atividade 4 e 6 o aluno terá que pensar em diferentes situações do cotidiano e analisar, 
todas elas mostram medidas de grandezas. 

Na atividade número 7 é importante o professor dar um exemplo, e orientar os 
alunos a utilizarem a régua para melhor comparar a altura dos alunos, sabendo que a 
medidas serão aproximadas, também poderá criar nomes para as crianças da imagem. 

7.30 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA30 - GRANDEZAS E 
MEDIDAS 

Nesta habilidade os professores podem envolver os alunos em atividades de 
cálculo de capacidade e volume a partir dos objetos de formato retangular, uma vez 
que daremos sequência ao estudo de unidades de medidas e de figuras geométricas 
ao mesmo tempo. O uso destes objetos torna mais perceptíveis aos alunos o cálculo 
de capacidade, assim como iniciar tais estudos utilizando objetos retangulares permite 
uma introdução ao futuro uso de objetos não tão “regulares” como os trabalhados no 
ensino médio.

Nesta habilidade será trabalhado cálculo de volume de blocos retangulares, 
utilizando unidades de medida convencionais mais usuais através de aulas expositivas 
e demonstrativas, buscando sempre relacionar a Matemática ao cotidiano, resolução 
de problemas que possibilita o aluno ler, interpretar, elaborar um plano de resolução, 
executar o plano, analisar os resultados e decidir pela melhor solução.

7.31 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA31 - GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Nesta habilidade os professores podem dar continuidade aos trabalhos 
com cálculos e estudo de figuras geométricas, queremos indicar caminhos 
para que os alunos possam perceber que em muitos casos, é possível estudar 
as medidas de um objeto geométrico a partir de sua decomposição em outros 
objetos cujas medidas são conhecidas. Esta sequência permitirá que os alunos 
venham se apropriar desta habilidade de um modo muito simplório, cabendo 
as atividades do livro os instiga a aprofundar seus conhecimentos.

Nesta habilidade será abordado expressões de cálculos de área de 
triângulos e de quadriláteros através de aulas expositivas e demonstrativas, 
buscando sempre relacionar a Matemática ao cotidiano, resolução de 
problemas que possibilita o aluno ler, interpretar, elaborar um plano de 
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resolução, executar o plano, analisar os resultados e decidir pela melhor solução.

7.32 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA32 - GRANDEZAS E 
MEDIDAS 

Nesta habilidade os professores podem dar seguimento aos trabalhos com 
cálculo de área de uma região por meio do procedimento de decomposição desta 
área em outras menores em forma de triângulo e quadriláteros, a partir da ideia de 
equivalência entre as áreas. 

Nesta habilidade será trabalhado: Equivalência de área de figuras planas: cálculo 
de áreas de figuras que podem ser decompostas por outras, cujas áreas podem ser 
facilmente determinadas como triângulos e quadriláteros, através de aulas expositivas 
e demonstrativas, buscando sempre relacionar a Matemática ao cotidiano, resolução 
de problemas que possibilita o aluno ler, interpretar, elaborar um plano de resolução, 
executar o plano, analisar os resultados e decidir pela melhor solução.

7.33 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA33 - GRANDEZAS E 
MEDIDAS 

Nesta habilidade os professores podem ajudar os alunos a reconhecer os 
elementos necessários ao estudo das circunferências, bem como permitir que 
reconheça o usual cálculo da razão entre as medidas da circunferência e do diâmetro 
de um círculo para o fim de os introduzir a resolução de problemas que possa envolver 
estes conhecimentos.

Nesta habilidade o conceito do número π como razão entre o comprimento 
da circunferência e o seu diâmetro. Neste sentido cabe ao professor proporcionar 
aos alunos experimentos onde o aluno possa mensurar por meio da manipulação 
de materiais e com o auxílio de calculadoras por exemplo, realizar os cálculos a fim 
de estabelecer o entendimento do significado real do valor de π. Pode também 
posteriormente utilizaram um software de geometria dinâmica para que os alunos 
possam construir e calcular a área, o diâmetro, raio e comprimento de diversas 
circunferências, onde o professor poderá esclarecer também as diferenças entre 
círculo e circunferências e tornar o aprendizado mais significativo para todos os alunos. 

7.34 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA34 - ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE 

Nesta habilidade os professores podem propor fixação da ideia de 
frequência e de probabilidade de um evento ocorrer, bem como a interpretação 
desses dados em situações problemas ou realização de experimento. Espera-
se que tais exercícios venham contribuir com este objetivo, na medida em que 
se envolvam nas situações construídas por mãe Ana em seu mercadinho.

Começar partindo de uma situação experimental para a probabilidade 
de ocorrência do evento, é uma boa atividade. Os alunos podem apresentar 
as soluções de formas diferentes: fracionária, decimal, percentual e pictórica. 
Nesse momento não estabelecer um padrão de resposta, mas ir induzindo o 
aluno a descobrir outras formas de soluções. 

É interessante lançar um assunto como a do amigo-secreto ou amigo-
chocolate para os alunos e deixar eles interagirem entre si sobre o assunto, 
se gostam ou não de participar dessas brincadeiras, o que já ganharam. Na 
sequência propor o problema para eles resolverem, sendo usando cálculos ou 
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por estimativa. No final apresentar a solução de modo formal.

7.35 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA35 - ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE 

Nesta habilidade os professores podem guiar os alunos a aprendizagem do 
calcula da média aritmética do conjunto de dados informados, bem como perceber 
que quando estes dados estão com valores aproximados ou distantes, estes 
comportamentos influenciam diretamente no resultado da média calculada, bem 
como reconhecer a amplitude da pesquisa.

7.36 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA36 - ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE 

Nesta habilidade os professores podem envolver os alunos em uma atividade 
de pesquisa, desde a fase de planejamento até a fase de organização dos dados, já 
pensando na possibilidade de se comunicação dos resultados por meio de gráfico e 
tabelas, bem como no uso de relatórios (que aqui vem a ser uma afirmação sobre o 
que se conclui). É certo que os alunos irão sentir dificuldades no raciocínio, no entanto, 
o interesse é exatamente este, sair do contexto de repetição de passos e convidá-los 
a pensar, a tomar decisões, a exercer suas compreensões sobre a problemática da 
pesquisa, algo não muito possível no dia a dia escolar por diversas razões.

7.37 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF07MA37 - ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE 

Nesta habilidade os professores podem chamar a atenção dos alunos para que 
percebam qual o assunto apontado em um gráfico de setores, consigam ler e interpretar 
suas informações, saibam distinguir quando um gráfico de setor é conveniente ou 
não, associando para este fazer, leitura de diferentes gráficos, e em especial, trazendo 
a questão os que se referem a alguma notícia divulgada pela mídia.
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