1

ISBN: 978-65-00-06860-3

Matemática no 1º Ano do
Ensino Fundamental na
Perspectiva das Habilidades da
BNCC e DRC - Lucas do Rio Verde/MT
Karina Fonseca Bragagnollo
Marcio Urel Rodrigues
Acelmo de Jesus Brito
Organizadores

2

Editores: Márcio Urel Rodrigues
Capa: Jaime Macedo
Diagramação: Layout Gráfica Digital - Cáceres/MT
Revisão Ortográfica: Andréia Urel Rodrigues
Livro Digital - E-book
ISBN: 978-65-00-06860-3
Formadores da Parceria - MEMBROS DO GEPEME
Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues - Líder GEPEME
Prof. Ms. Acelmo de Jesus Brito – Vice Líder GEPEME
Prof. Dr. Júnior César Alves Soares
Prof. Dr. William Vieira Gonçalves
Prof. Ms. Ricardo Augusto de Oliveira
Prof. Ms. Jonhy Syllas dos Santos Ferreira
Profa. Ma. Ana Cláudia Lemes
Prof. Ms. Welvesley da Silva Santos
Profa. Ms. Fabricia Auxiliadora Queiroz
Prof. Ms. Paulo Marcos Ferreira Andrade
Profa. Ma. Vanessa Suligo Araújo Lima
Profa. Mestranda Lucinéia Oenning
Profa. Mestranda Daniela Silveira Rocha
Profa. Mestranda Karina Fonseca Bragagnollo
Profa. Mestranda Jaqueline Michele Nunes Silva
Profa. Mestranda Elisangela Aparecida dos Santos
Profa. Mestranda Daniele Miguel da Silva
Profa. Sinelza Gonzaga de Melo Azevedo
Profa. Rosiane Souza da Silva Rodrigues
Profa. Rosiane Souza da Silva Rodrigues

CIP – CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME

PREFEITO MUNICIPAL
Flori Luiz Binotti
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cleusa Terezinha Marchezan De Marco
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO
Katia Cantão Mundim
ASSESSORAS PEDAGÓGICAS
Andrelina F. Soares Scavazini
Deolinda Maria Marques Pereira
Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano
Ione de Fatima de Souza da Silva
João Edson de Sousa
Neide Faixo dos Santos
Silvania Geller
FORMADORES
Ângela Maria Sabião Damasio Eslivaine Severino Barboza Peres Rosiane Do Rocio Kirschke
Correa Solange Oliveira Santos

4

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática nas Escolas
GEPEME/UNEMAT – Campus de Barra do Bugres/MT
Líder do Grupo: Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
Vice Líder: Prof. Ms. Acelmo de Jesus Brito
Site Oficial: https://matematicanaescola.com/

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática nas Escolas – GEPEME
– UNEMAT possui como objetivo: Discutir e refletir sobre as possibilidades didático-pedagógicas da Educação Matemática com/nas Escolas da Educação Básica
no Estado do Mato Grosso e no Brasil. Juntos ajudaremos a colocar a “Educação
Matemática nas Escolas” para melhorar os processos de ensino e aprendizagem,
bem como os processos formativos dos Professores que Ensinam Matemática na
Educação Básica.
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PRODUTO EDUCACIONAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
O 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

8

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 da Universidade do Estado de Mato Grosso – 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 GEPEMEUNEMAT 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.
Iniciamos a caminhada convictos de que com o compromisso e a “força
colaborativa” dos professores que ensinam Matemática em Lucas do Rio Verde
transformaremos o desafio da construção de materiais didáticos em uma rica
oportunidade de desenvolvimento profissional para todos nós, pois os momentos
preciosos de reflexão e convivência e troca de experiências entre
professores (as) que atuam no mesmo ano com professores formadores
do GEPEME/UNEMAT resultou na materialização de sequências didáticas
articuladas as habilidades da BNCC, com as quais todos nós trabalharemos
com os alunos.
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 8º 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 27 sequências didáticas elaboradas neste Caderno Didático
de Matemática para o 8º 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.
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Para a construção de cada uma das sequências didáticas das 27 habilidades,
norteamo-nos para a elaboração de atividades com características da problematização.
A materialização do presente Caderno Didático alinhado as habilidades da
BNCC confirma para Lucas do Rio Verde, para o Mato Grosso e para o Brasil – que os
professores e professoras que ensinam Matemática nas nossas escolas se engajaram
com compromisso e competência no processo de produção dos seus próprios materiais
didáticos coletivamente e em rede.
A proposta é que as sequências didáticas apresentadas no presente livro, sirvam
como um suporte a prática pedagógica dos professores que ensinam Matemática
no 8º 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 8º 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

10

CAPÍTULO I – SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DAS HABILIDADES DA MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA BNCC PARA O 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
marcio.rodrigues@unemat.br
Profa. Ma. Karina Fonseca Bragagnollo
karina.bragagnollo@unemat.br
Prof. Ms. Acelmo de Jesus Brito
acelmo@unemat.br
Neste capítulo apresentamos uma breve sistematização a respeito dos fundamentos
teórico-metodológicos das sequências didáticas elaboradas pelos professores que ensinam
Matemática no 8º 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 27 habilidades do 8º 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 8º 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)1 apresenta a
seguinte definição de Letramento Matemático:
Letramento matemático é a capacidade individual de formular,
empregar e interpretar a matemática em uma variedade de
contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente e utilizar
conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas
para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os
indivíduos a reconhecer o papel que a matemática
exerce no mundo e para que cidadãos construtivos,
engajados e reflexivos possam fazer julgamentos
bem fundamentados e tomar as decisões
necessárias.

Nesta perspectiva, a BNCC afirma que a etapa do Ensino Fundamental
deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático
e apresenta a seguinte definição de Letramento Matemático:
[...] são as competências e habilidades de
raciocinar, representar, comunicar e argumentar
matematicamente, de modo a favorecer o
estabelecimento de conjecturas, a formulação e
a resolução de problemas em uma variedade de
contextos, utilizando conceitos, procedimentos,
fatos e ferramentas matemáticas. É também o
letramento matemático que assegura aos alunos
reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais
para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter
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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, resolver e interpretar diversos tipos de problemas
da matemática em diferentes contextos. Assim, o indivíduo passa a utilizar conceitos,
procedimentos, fatos e ferramentas da matemática para descrever, explicar e até
mesmo predizer fenômenos.
Em sala de aula, o letramento matemático permite alcançar
diversos benefícios (Compreensão da aplicação da matemática; Melhor
raciocínio lógico; Maior interesse dos estudantes; Praticidade para mediar
o conhecimento; Melhor aproveitamento das aulas e do conteúdo), que
auxiliam o desenvolvimento educacional dos estudantes e favorecem a
atuação do professor.
Com essa visão a Base apresenta o Letramento Matemático no
Ensino Fundamental, como um meio de num futuro próximo puder,
quem sabe, fazer com que os alunos não apresentem dificuldades graves
no decorrer de sua vida estudantil, quanto à construção do pensamento
lógico – abstrato, bem como para um melhor desempenho dos mesmos
frente às dificuldades impostas pela realidade da nova sociedade que, cada
vez mais exige cidadãos críticos, argumentativos e pensantes capazes, de
acompanhar a rápida evolução presente no nosso dia a dia.
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A presente obra foi desenvolvida com o objetivo de subsidiá-lo(a) no processo
de letramento matemático dos estudantes do oitavo 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 27 sequências didáticas
voltadas ao 8° ano do Ensino Fundamental.
1.3 Competências Específicas de Matemática para o Ensino Fundamental
A BNCC apresenta 10 Competências Gerais desde a Educação Infantil, até o Ensino
Médio que podem ser encontradas em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

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:

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;
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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 27 sequências didáticas voltadas ao 8° ano do
Ensino Fundamental das cinco unidades temáticas contidas na BNCC, conforme consta
na Figura, a seguir:

Com base na Figura apresentada anteriormente, no presente livro temos: 5
(cinco) sequências didáticas sobre a unidade temática de números; 8 (oito) sequências
didáticas da unidade temática de álgebra; 5 (cinco) sequências didáticas da unidade
temática de geometria; 3 (três) sequências didáticas da unidade temática grandezas e
medidas e 6 (seis) sequências didáticas da unidade temática – estatística
e probabilidade. Todas destinadas ao 8° ano do Ensino Fundamental,
somando 27 sequências didáticas das 27 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 8º 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)2 , que concebem as
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“sequências didáticas como um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e
articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e
um fim, conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”.
As sequências didáticas se constituem em uma alternativa de organização das
aulas que se contrapõe ao secular modelo tradicional de ensino, pois “[...] é uma
maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade
didática” (ZABALA, 1998, p. 20).
Com base no referido referencial, compreendemos que:
• As sequências didáticas pressupõem um trabalho pedagógico, organizado
em uma determinada ordem, durante um determinado período estruturado
pelos professores;
• As sequências didáticas são planejadas e orientadas com o objetivo de
promover uma aprendizagem específica e definida;
• As sequências didáticas são sequenciadas com intenção de oferecer desafios
com graus diferentes de complexidade para que as crianças possam ir
paulatinamente resolvendo problemas a partir de diferentes proposições;
• As sequências didáticas possibilitam aos alunos a construção de conhecimentos
acerca de um tema específico de maneira gradual, ao longo de um certo
tempo, obedecendo um grau de complexidade crescente, que permite ao
professor perceber a evolução do grupo, a partir dos conhecimentos que as
crianças possuem.
• As sequências didáticas oportunizam aos professores a possibilidade deles
abordarem sobre um determinado tema (Habilidade da BNCC), oferecendo
atividades às crianças, levando em conta o que elas já sabem (conhecimentos
prévios) e o que precisam aprender (Habilidades da BNCC).
Considerando esses aspectos, acreditamos que as sequências didáticas
contribuem com as práticas pedagógicas dos professores que ensinam Matemática
por possibilitar a realização de intervenções eficazes e enriquecedoras, de modo a
incorporar às aulas estratégias mais desafiadoras e que proporcionem aos alunos
efetivamente as aprendizagens essenciais para cada etapa escolar.
Com base na explicitação das bases teóricas que norteiam a nossa compreensão
da organização do ensino por meio de sequências didáticas, destacamos que as
sequências didáticas propostas no presente livro didático poderão ser
modificadas de acordo com a necessidade de se adequá-las à realidade
de cada sala de aula e/ou comunidade escolar, aumentando o nível de
complexidade ou explorando outros conceitos que não foram elencados.
Cabe aos professores (as) que ensinam matemática no 8º 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
8º ano do Ensino Fundamental.

2 ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
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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 8º ano do Ensino Fundamental.
Um dos princípios adotados para elaboração das atividades das sequências
didática é que os alunos aprendem Matemática fazendo Matemática. Para isso, é
preciso que as situações propostas sejam contextualizadas e focadas nas aplicações
dos conceitos matemáticos estudados, pois para desenvolverem o letramento
matemático, os estudantes precisam compreender de que maneira a matemática
pode ser aplicada, tanto para a resolução de problemas em sala de aula como para a
solução daqueles do dia a dia. Afinal, ele entende a dinâmica do processo e descobre
como utilizar o conhecimento de um modo mais prático.
Adotamos essa postura porque acreditamos que a resolução de um problema
é um ponto de partida para a construção dos conhecimentos matemáticos dos
alunos no Ensino Fundamental, uma vez que a BNCC explicita que o ensino pautado
em resolução de problemas é fundamental para o desenvolvimento do Letramento
Matemático dos estudantes. No entanto, ressaltamos que cabe aos professores ao
trabalharem com situações-problema com seus alunos, certificarem-se de que eles
conseguiram compreender a situação colocada.
Destacamos ainda a importância das crianças reconhecerem desde pequenas,
a necessidade de compreender o contexto, a situação-problema apresentada. Para
isso, uma forma dos professores despertar o letramento matemático é propondo
problemas rotineiros para que eles descubram como utilizar os cálculos e as técnicas
para facilitar situações comuns do dia a dia, além da exploração de diferentes formas
de raciocínio matemático, pois não existe apenas um caminho na matemática para
se chegar a um determinado resultado e cada um dos estudantes pode ter facilidade
com uma dessas técnicas.
Sendo assim, os professores devem promover atividades interativas (desafios
interessantes e que exijam raciocinar de forma ativa e estratégica), pois aprender
fazendo é uma das melhores opções para que os estudantes possam observar, na
prática, a aplicação das técnicas.
Caro professor (a) que ensina Matemática no 8º 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 27 sequências didáticas, recorrendo a outros
materiais quando necessário, para poder planejar bem as suas aulas de
matemática no 8º ano do Ensino Fundamental.
Todas as 27 sequências didáticas que chegam às suas mãos foram
produzidas por vocês que ensinam Matemática no 8º 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 13 anos (alunos do 8º ano) precisarão experimentar para se apropriarem
dos conhecimentos elencados para este período.
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CAPÍTULO 2 – SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DA UNIDADE TEMÁTICA – NÚMEROS
Professora Matilde Estefanski Hudyma
matildehudyma@gmail.com
No 8º ano do Ensino Fundamental ao se trabalhar com números é importante
evidenciar o ensino com potenciação trazendo exercícios que envolvam as propriedades
da potenciação compreendendo a relação entre potenciação e radiciação e utilizando
potências com expoentes inteiros e de base 10 para que os alunos consigam
compreender e representar números em notação científica.
Ao se trabalhar com essa unidade temática ainda é necessário que os alunos
consigam assimilar os conceitos do princípio multiplicativo para resolver e elaborar
problemas de contagem. A ampliação das competências adquiridas em anos anteriores
com porcentagens se dá com a resolução de problemas contextualizados e com o uso
de tecnologias digitais ao se resolver e elaborar problemas de porcentagem.
Os alunos do 8º ano devem alcançar os conhecimentos necessários para obter
uma fração geratriz para uma dízima periódica, por meio da compreensão dos
procedimentos que devem ser realizados.
Para o 8º Ano, a BNCC apresenta cinco habilidades (aprendizagens essenciais)
em relação a unidade temática álgebra que os alunos deverão adquirir, as quais
apresentamos no quadro, a seguir:

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos,
a seguir as cinco sequências didáticas das cinco habilidades da unidade
temática de números para o 8º ano do Ensino Fundamental.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - EF08MA01
(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes
inteiros e aplicar esse conhecimento na representação
de números em notação científica.
O byte é uma unidade usada para especificar a capacidade de armazenamento
ou a quantidade de memória de um certo dispositivo. Alguns múltiplos do byte são:
1 kilobyte (kB) equivale a aproximadamente 103 bytes;
1 megabyte (MB) equivale a aproximadamente 106 bytes;
1 gigabyte (GB) equivale a aproximadamente 109 bytes;
1 terabyte (TB) equivale a aproximadamente 1012 bytes.
Assim, sabendo que um pendrive de 8 GB foi usado para gravar dois filmes de
3,80 GB, escreva quantos bytes sobraram de memória no pendrive e represente
esse valor em notação científica.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
O corpo humano possui em torno de 10 trilhões de células de vários tipos, o
cérebro tem cerca de 86 bilhões de células (neurônios), sabendo disso, escreva o que
se pede em notação científica:
A) O número aproximado de células (neurônios) no cérebro;
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
B) O número aproximado de células no corpo humano.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Muitas pesquisas são realizadas para medir a eficiência das máscaras
para retenção de partículas expelidas pela boca e pelo nariz (como ao
tossir, espirrar e conversar). Estudos mostram que o vírus da covid-19 tem
em média 120 nanômetros de tamanho (1 nanômetro é 1 bilhão de vezes
menor que 1 metro) .3
Como representaríamos esse número convertendo-o em notação
científica?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3 Informações sobre a covid-19 retiradas do Jornal da USP na matéria “USP testa materiais para produzir 1
milhão de máscaras para hospitais; opções caseiras também serão avaliadas” publicada no dia 06/04/2020.
A reportagem completa pode ser acessada em: < https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-exatas-e-da-terra/usp-testamateriais-para-produzir-1-milhao-de-mascaras-para-hospitais-opcoes-caseiras-tambem-serao-avaliadas/ >
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A fim de facilitar a expressão de valores muito grandes ou muito pequenos,
como por exemplo as distâncias entre planetas, o número de microrganismos,
medidas muito pequenas como o diâmetro de um átomo, etc., utilizamos a “notação
científica”, fazemos isso multiplicando um número pequeno por uma potência de base
10. Classifique as opções que mostram a transformação dos números em notação
científica em verdadeiro ( V ) ou falso ( F ) :
A) (
B) (
C) (
D) (
E) (

) 40.000 = 4 x 104
) 1.200.000 = 12 x 105
) 20.000.000.000 = 20 x 109
) 5.940.000 = 5,94 x 106
) 19.000.000 = 1,9 x 107

F) (
G) (
H) (
I) (
J) (

) 0,000015 = 1,5 x 10⁵
) 0,00025 = 2,5 x 10-4
) 0,0000003 = 3 x 10-6
) 0,000000048 = 4,8 x 10-8
) 0,0007 = 7 x 10-4

Assinale somente as alternativas verdadeiras:
A) (
B) (
C) (
D) (
E) (

) 2,7 x 10-4= 27000
)
) 8 x 100 = 8
) 8 x 100 = 1
) (-3)5= -243

Reescreva as igualdades substituindo cada símbolo por um número que torne as
potências verdadeiras:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Para ter uma noção do tamanho do sol, pode-se calcular o seu diâmetro, segundo
estimativa dos cientistas, o diâmetro do sol mede aproximadamente
1.392.000 quilômetros. Represente este valor em notação científica.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - EF08MA02
(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação
entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz
como potência de expoente fracionário.
Uma espécie de gatos aumenta sua população no seguinte padrão matemático:
onde m representa o tempo em meses. Qual será a quantidade de gatos num intervalo de
4 meses? E em 8 meses? E em 12 meses?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Três amigos calcularam seus pontos num determinado jogo através das seguintes
expressões: Tiago usou:
, Maria usou:
e Joaquim usou a expressão:
A) Qual dos três amigos seria o vencedor pelo número de pontos calculados?
_____________________________________________________________________________
B) Qual o total de pontos ganhos por cada um dos três amigos?
____________________________________________________________
Uma professora de matemática dividiu sua turma em 4 grupos e lançou
o seguinte desafio: Escreveu no quadro 3 valores representados na forma de
potências:
,
e pediu que cada grupo resolvesse, os resultados encontrados foram: grupo
A : 546, 32 e 0; grupo B: 676, 32 e 355; grupo C: 544, -34 e 1 e grupo D: 676,
32 e 355.
A) Qual dos grupos acertou 100% das questões? _____________________
B) Somando os 3 resultados, qual valor obtemos? ____________________
C) Algum grupo errou todas as alternativas? ________________________
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Para encontrar a área de um quadrado, precisamos saber a medida de pelo
menos um de seus lados, como mostra a figura abaixo:
Agora calcule área dos terrenos de
seu Fernando que possuem o
formato de quadrados conforme as
medidas de lados abaixo:
A) Quadrado de lado 12 m
___________________________________________
B) Quadrado de lado 15 m
_____________________________________________________________________
Observando a imagem do cubo abaixo, responda por quantos cubinhos é
formado esse cubo? ___________
A) Se tivéssemos outro cubo de aresta 6 cm,
qual seria o volume desse cubo?
______________________________________
B) Se tivéssemos um novo cubo de volume
8000 cm³, qual seria a medida das arestas
desse cubo?
______________________________________

Observando a relação inversa das operações de potenciação e radiciação, marque
( V ) para as igualdades verdadeiras e ( F ) para as falsas:

Algumas bactérias em certas condições específicas, podem se
multiplicar em duas a cada 30 segundos. Em um experimento, partindose de uma única bactéria, depois de 30 minutos quantas bactérias serão?
Escreva a resposta em forma de potenciação.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS Habilidade EF08MA03
(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem
cuja resolução envolva a aplicação do princípio
multiplicativo.
Da casa de José saem 3 caminhos distintos que levam à casa de Felipe. E da casa
de Felipe existem dois caminhos para a casa de Ruan. De quantas maneiras distintas
(ou diferentes) é possível sair da casa de José e chegar à casa de Ruan, passando pela
casa de Felipe?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
CASA DO RUAN
CASA DO JOSÉ

CASA DO FELIPE

Considerando apenas os algarismos abaixo:

A) Quantos números distintos podemos formar com 3 algarismos?
___________________________________________________________
B) Quantos números distintos podemos formar com 4 algarismos?
___________________________________________________________
Meu amigo comprou uma mala com senha, porém perdeu o papel
onde estava anotado a senha, pediu-me ajuda para abrir a mala fazendo
tentativas com todos os números possíveis. A senha da mala possui
3 algarismos de 0 à 9 cada. Quantas tentativas diferentes no máximo
poderemos fazer para abrir a mala?
___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Eu e mais 5 amigos iremos disputar uma partida de Free Fire, considerando que
somos bons jogadores e somos os últimos sobreviventes do jogo. De quantas formas
diferentes podemos ser classificados considerando que nesse caso apenas um jogador
ocupará o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º e o 6º lugar?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Há na região produtora de grãos como na região norte do Mato -Grosso a presença
de grandes fazendas, onde se produz muita soja e milho durante o ano todo. Com isso
produtores nem sempre vendem toda a produção assim que colhem, o que se faz
necessário o armazenamento de parte da produção grandes armazéns construídos na
própria propriedade aguardando o momento adequado para a venda.

Normalmente surgem nesses armazéns a presença de roedores como ratos, por
exemplo. Assim o senhor Agnaldo resolveu colocar alguns gatos para combater os
ratos em seu armazém, veja o que aconteceu:
A) 5 gatos mataram 5 ratos cada, durante 5 dias. Quantos ratos foram
mortos?
B) Quantos ratos serão mortos se o senhor Agnaldo pegar 7 gatos
supondo que cada um mate 7 ratos durante 7 dias?
C) E se pegar 10 gatos que matam 10 ratos cada um por dia durante
10 dias?
D) Mantendo a quantidade de gatos e ratos mortos do item acima,
quantos morreriam por mês?
E) Os ratos causam algum tipo de doença? Qual, você se lembra?
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Marta deseja fazer um pequeno lanche para sua família com suco de fruta e
biscoito com patê, ela tem em casa: laranja, melancia, limão, goiaba, abacaxi, 3 tipos
de biscoitos e 4 patês de sabores diferentes.

A) De quantas maneiras diferentes ela pode servir o lanche (variando entre o
tipo de suco, biscoito e de patê)?
B) Se acrescentarmos mais um pedaço de bolo no lanche e considerarmos que
tem à disposição: bolo de cenoura, de milho, de chocolate e de laranja. De
quantas formas diferentes pode ser o lanche servido por Marta à sua família?
João Luiz foi até a loja América Jeans na avenida Mato -Grosso e comprou 4
camisas: Uma branca, uma azul, uma vermelha e uma lilás. Comprou também 2
bermudas, uma preta e uma azul. De quanta maneiras diferentes João Luiz pode se
vestir com essas peças?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade EF08MA04
(EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo
cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias
digitais.
Em junho de 2009 chegou ao Brasil a epidemia da gripe A, causada pelo vírus
H1N1, devido a esta situação a orientação dos médicos infectologistas era minimizar
o contágio, para isso deveríamos higienizar bem as mãos e evitar contatos com outras
pessoas. As pessoas passaram então a utilizar como prática de higiene o álcool em
gel 70% nas mãos. Devido à alta procura pelo produto o mesmo começou a faltar nas
farmácias e supermercados, onde ainda se encontrava
os preços estavam elevados. O fraco de 500 ml do álcool
higienizador custava R$ 15,00, no auge da epidemia
alguns lugares o produto passou a custar R$ 25,80.
Calcule a porcentagem de aumento no preço.
_____________________________________________________________________
Numa turma de 8º ano com total de 40 alunos: 30% são meninos, 50% dos
meninos gostam de futebol e 50% preferem jogos digitais. Das meninas 25% também
gostam de jogos digitais. Utilizando a calculadora, responda:
A) Quantos alunos dessa turma gostam de jogos digitais?
_____________________________________________________________________
B) Quantos meninos gostam de futebol?
___________________________________________________________
Em outubro de 2020 temos eleições municipais para prefeito e
vereadores.
Já pensando nisso um Jornal da cidade
resolveu fazer uma pesquisa para saber
a aceitação dos possíveis candidatos a
prefeito, foram entrevistadas 320 pessoas
em 7 dias de pesquisa a votantes,
maiores de 16 anos.
A) Calcule a porcentagem de votos para
cada candidato:
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B) Para vencer no primeiro turno o candidato tem que receber mais da metade
dos votos ( 50% + 1) De acordo com os percentuais da pesquisa, algum dos
candidatos seria eleito no 1º turno? Porque?
_____________________________________________________________________
Miguel foi fazer um experimento no laboratório de ciências da escola, ele tinha
que verificar a pureza da gasolina. A instrução da professora foi a seguinte “Segundo
a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a porcentagem
obrigatória de etanol combustível que deve ser adicionado na gasolina é de 25%,
sendo que a margem de erro é de 1% para mais ou para menos.” Miguel começou o
experimento com 70 ml de gasolina na proveta e após realizar todos os procedimentos
do experimento, o volume de álcool na gasolina foi de 18 ml. Esta gasolina está dentro
dos padrões estabelecidos pela ANP?

_____________________________________________________________________
Um hectare (10.000 metros quadrados) de soja produz em média 4.200 kg de
produto, este ano, porém com o pouco volume de chuvas, a lavoura apresentou muitas
perdas. Estima-se que o hectare vai ter 15 % de prejuízo comparado aos outros anos.
Calcule quantas sacas de 60 kg de soja está estimada a produção deste ano?

Meus avós resolveram trocar alguns móveis de sua casa e antes disso
fizeram uma pesquisa em 3 lojas da cidade, na loja A encontraram o fogão
por R$ 880,00, a geladeira R$ 1290,00 e o sofá por R$ 796,00; na loja B: o
fogão por R$ 799,00, a geladeira R$ 1350,00 e o sofá por R$ 999,00; e na
loja C encontraram o fogão por R$ 890,00, a geladeira R$ 1199,00 e o sofá
por R$ 895,00. A loja A ofereceu 5% de desconto, a loja B 10% e a loja C
6% de desconto se o pagamento for realizado à vista, e os descontos para
a compra dos três itens na mesma loja. Em qual loja meus avós gastarão
menos se comprarem à vista?
_____________________________________________________________________
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Mariana foi jantar com seus pais em um restaurante do centro da cidade, na
hora de pagar a conta foi computado mais 7% referente a gorjeta do garçom. Se o
jantar custou R$220,00, qual foi o valor pago a mais pela gorjeta?
_____________________________________________________________________
A) R$ 18,50
B) R$ 7,00
C) R$ 15,40
D) R$ 16,35
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade EF08MA05
(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para
a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima
periódica.
Dois clientes de uma padaria queriam comprar fatias de um bolo. Um dos clientes
queria ¼ do bolo, o outro cliente queria comprar
uma parte que equivale a 0,1666….
Qual é a fração geratriz da dízima que representa
a parte que vai ser comprada pelo segundo cliente?
Considerando que uma fração geratriz gera uma dízima periódica, analise qual
das opções abaixo é correspondente a uma dízima periódica:

Após dividir uma herança entre várias pessoas, três irmãos obtiveram valores
correspondentes as seguintes dízimas periódicas 0,333...; 2,181818...; 1,444... .
Represente esses valores em forma de fração geratriz.
Associe cada uma das frações geratrizes com seu período:
(
(
(
(

) período: 12
) período: 68
) período: 09
) período: 3

Vanessa escreveu 0,25888...no quadro e desafiou Maria a
transformar esse número em uma fração que correspondesse a esse
número. Qual a resposta correta para o desafio?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Se a fração correspondente ao número de pontos em uma prova de concurso
dos dois primeiros colocados para o cargo de professor, são obtidos através da soma
entre duas dízimas periódicas, quais são essas frações, considerando que o primeiro
colocado fez 7,3333... e 4,1414..., o segundo colocado fez 6,5555... e 3,5555...?
Transforme as frações
em números decimais, fazendo os cálculos no
caderno e confirme-os com uma calculadora. Depois responda aos itens abaixo.
A) Qual é o resto da divisão em
B) Considerando o valor do resto da divisão de 7 por 4, o que dizer sobre a
representação decimal dessa fração?
_____________________________________________________________________
C) Na segunda divisão, o algarismo 6 aparece infinitamente, é uma dízima
periódica. Relembre com um colega ou uma colega, o que você lembra sobre dízimas
periódicas? Dê exemplos.
_____________________________________________________________________
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CAPÍTULO 3 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DA UNIDADE TEMÁTICA – ÁLGEBRA
Professora Karina Fonseca Bragagnollo
karinafbragagnollo@gmail.com
A unidade temática de álgebra traz um trabalho intenso para o 8º ano. Os alunos
precisam adquirir competências para encontrar o valor numérico de expressões
algébricas em situações do cotidiano que proporcionem a utilização das propriedades
das operações e reconhecer quais situações podem ser representadas por uma
expressão algébrica para poder elaborar problemas.
No 8º ano é necessário que sejam trabalhadas atividades que possibilitem
entender a relação entre uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano
para que posteriormente tenha competências para resolver sistemas de equações
polinomiais de 1º grau e consiga representá-lo no plano cartesiano localizando a
solução e interpretando a posição das retas. Continuando o trabalho com as equações
no 8º ano os alunos precisam adquirir competências para resolver problemas que
envolvem equações polinomiais de 2º grau do tipo ax2 = b.
Para o estudo de sequências recursivas e não recursivas é importante que os
alunos consigam reconhecer a regularidade das sequências numéricas e construir
um algoritmo que permita encontrar os termos seguintes ou, quando possível, um
termo qualquer, que exige um nível de abstração elevado dos alunos assim, por meio
fluxogramas que permitam indicar os números seguintes os alunos podem adquirir
essa competência. Os exercícios para se trabalhar com sequências recursivas e não
recursivas devem conter fluxogramas para os alunos completarem e também para
serem construídos. É necessário que os alunos saibam reconhecer e diferenciar
sequências recursivas de sequências não recursivas.
No trabalho com a variação de grandezas é necessário retomar o que é uma
grandeza e trazer situações em que os alunos possam identificar e diferenciar a
natureza de sua variação: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais
ou não proporcionais. É interessante trazer situações contextualizadas que trazem
a realidade do aluno em problemas que possibilitem expressar a relação existente
entre duas grandezas por meio de uma sentença algébrica. Pode-se aproveitar o
momento para associá-la ao conteúdo equações polinomiais para representá-la no
plano cartesiano.
Para o 8º Ano, a BNCC apresenta oito habilidades (aprendizagens essenciais) em
relação a Unidade temática álgebra que os alunos deverão adquirir, as quais
apresentamos no quadro, a seguir:
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Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a seguir as oito
sequências didáticas das oito habilidades da unidade temática de álgebra para o 8º
ano do Ensino Fundamental.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - EF08MA06
(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam
cálculo do valor numérico de expressões algébricas,
utilizando as propriedades das operações.
Em nosso país, grande parte das pessoas sonham em ter uma casa própria. Essa
realidade não é diferente da realidade dos irmãos, Guilherme e Giovana. Cada um
pretende comprar dois terrenos em um loteamento urbano, depois de verificarem a
planta do loteamento. A seguir, a tabela mostra expressões algébricas para calcular a
área e o perímetro de cinco opções de terrenos:

Agora é o momento de você ajudar os irmãos Guilherme e Giovana a escolherem
os lotes que atendam às suas necessidades e o valor disponível para compra.
• Abaixo, algumas condições a considerar:
1. Sendo: a = 5 metros; b = 10 metros; c = 12 metros; d = 15 metros; e = 3 metros;
2. Valor do Metro quadrado (m²) = R$ 300,00;
3. Guilherme quer dois lotes com maior área;
4. Giovana quer dois lotes com menor perímetro;
5. Orçamento dos irmãos juntos R$ 160.000,00.
Quais lotes podem ser adquiridos atendendo todas as condições
explicitadas?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Existe mais de uma opção de compra, se desconsiderarmos as condições
"maior área e menor perímetro"? Se sim, qual?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
O perímetro de um polígono é calculado pela soma dos valores de seus
lados. Observando as figuras de dois lotes retangulares abaixo, e considerando
x = 20 m e y = 25 m, responda:
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a) Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro de cada lote?
b) Qual é a quantidade de metros de arame necessários para cercar cada lote,
sabendo que a cerca deverá ter 5 fios de arame?
Um aplicativo de transporte urbano cobra um valor inicial fixo de R$ 4 mais R$ 1
por quilômetro rodado e R$0,20 por minuto na viagem.

a) Escreva uma expressão algébrica que represente o preço de uma viagem
nesse aplicativo.
b) Considere que em uma viagem com esse aplicativo a distância percorrida foi
de 9 km e o tempo de deslocamento foi de 15m. Qual foi o valor da corrida?
_____________________________________________________________________
Observe os seguintes exemplos:
• Karina tem 4 anos a mais que seu irmão André. Encontre a expressão
algébrica que representa a idade de André.
• Juliana tem 10 reais e quer comprar lápis e canetas, sabendo que os lápis
custam R$ 1,50 e as canetas custam R$ 2,50 , encontre a expressão algébrica
que representa esta situação e escreva quais são as possibilidades que Juliana
tem de comprar o máximo de material com o dinheiro que tem.
• Agora chegou a sua vez! Elabore uma situação problema que envolva a
representação e a resolução de uma expressão algébrica de um problema do
cotidiano, como nos exemplos anteriores.
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Em uma loja, o preço a prazo de um aparelho
de TV é dado pela expressão 320 + 12p
sendo p o valor das parcelas. Considerando
que p = R$ 140,00, qual o preço do aparelho
de TV comprado a prazo?

Considere que a posição de um veículo em uma estrada, medida em Km, seja
definida pela expressão algébrica:
t² + 5, em que t representa o tempo, em horas, decorridos após a saída de um
posto de combustíveis.
Pergunta-se:
a) O posto de combustíveis está situado em qual km da estrada?
_____________________________________________________________________
b) Qual a posição deste veículo, duas horas após a saída do posto?
_____________________________________________________________________
c) Qual a posição deste veículo na estrada, quatro horas após a saída do posto?
_____________________________________________________________________
d) É possível afirmar algo sobre a velocidade deste veículo?
_____________________________________________________________________
Durante a aula de matemática, o professor de Gustavo propôs um desafio. As
regras eram estas:
Vence quem obtiver o maior valor numérico para a expressão.
Em uma urna foram colocadas oito bolas numeradas com os valores 0, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Na lousa, o professor escreveu a expressão algébrica:

“MOLEZA! ”, garantiu Gustavo!
Pensou mais um pouco e antes de ir para a urna retirar a bola, calculou
mentalmente: “Como 30 multiplica o B que é o valor da bola, o menor valor
numérico da expressão algébrica é, para B = 0, então, para B = 10, eu ganho! ”
a) O raciocínio de Gustavo está totalmente correto? Justifique.
______________________________________________________________
b) Caso contrário, em qual parte houve um engano?
______________________________________________________________
c) Qual é o valor da bola, que faz com que Gustavo vença o desafio?
Justifique.
______________________________________________________________
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - EF08MA07
(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com
duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.
Escreva, com base em cada uma das frases abaixo, uma equação do 1º grau com
duas incógnitas e em seguida determine três possíveis pares ordenados para cada
uma das equações.
1. O triplo de um número somado com outro número é igual a 5.
2. A diferença entre um número e o dobro de outro número é igual a 16.
3. A soma do dobro da idade de João com o triplo da idade de Mário é igual a
56 anos.
Um jogo matemático on-line, inicia-se com 10 pontos e perde-se 1 ponto a cada
jogada. Paulo joga constantemente, e elaborou uma tabela para preencher com sua
pontuação.

a) A situação pode ser representada pela seguinte equação: f = 10 – j ,
utilizando essa equação calcule os valores em branco e complete a tabela.
b) Esboce o gráfico que representa a relação do número de jogadas e a
pontuação final.
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Encontre valores que estejam no conjunto dos números naturais que resolvam a
equação 2x+y=6 utilizando o quadro abaixo:

Utilizando a equação y = - x + 1, determine cinco pares ordenados e localize-os
no plano cartesiano.

No estacionamento da escola há 12 veículos estacionados, que podem ser carros
ou motos.

a) Escreva uma expressão algébrica que representa o número de carros
e de motos estacionados.
______________________________________________________________
b) Quantos carros e quantas motos podem estar estacionados?
Represente cada possibilidade como um ponto em um plano cartesiano do tipo
(c,m), em que c é o número de carros, e m o número de motos estacionados.
______________________________________________________________
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Luíza faz tapetes artesanais para vender e para calcular o preço de cada tapete
ela multiplica por 3 o valor gasto com materiais e soma mais 2 reais pelo acabamento.
O gráfico ao lado representa a relação de preço dos tapetes, observe:

A) Qual é a equação que representa
essa situação?
_____________________________________________________________________
B) O que o valor do eixo X representa
neste gráfico?
_____________________________________________________________________
C) O que o valor do eixo y representa
neste gráfico?
_____________________________________________________________________
D) Qual o valor de venda de um tapete
em que se gastou 10 reais de matéria-prima?
_____________________________________________________________________
E) Quanto gastou de material um tapete que é vendido por 56?
_____________________________________________________________________
Observe os gráficos abaixo:

Agora responda:
1- Qual dos gráficos representa a equação x+y=0 ?
_______________________________________________________________
2- Qual pode ser a equação que representa o outro gráfico?
_______________________________________________________________
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3.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - EF08MA08
(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados
ao seu contexto próximo, que possam ser representados
por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas
e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano
como recurso.
A soma de dois números distintos é 30. A diferença entre eles é 12. Quais são
esses números?
_____________________________________________________________________
Fabiana precisa confeccionar 100 máscara para doar para vizinhança. Ela já fez
algumas pela manhã e precisa fazer as que faltam à tarde. Fabiana sabe que de manhã
fez mais de 20 máscaras e menos do que 50.
a) Se m é quantidade de máscaras que ela fez pela manhã, e t é a quantidade de
máscaras que ela precisa fazer á tarde, escreva uma equação que relaciona m, t e
o número total de máscaras.
b) Quantas máscaras ela precisa fazer à tarde?
_____________________________________________________________________
A soma das idades de Fabiana e Evaldo é 68 anos. Descubra as idades de cada
um deles, sabendo-se que Evaldo é 6 anos mais velho do que Fabiana.

Para uma festa, a mãe de Renata encomendou 10 bandejas de docinhos.
Cada bandeja vem com 12 unidades entre brigadeiros e beijinhos, e a
quantidade de brigadeiros é três vezes maior que a quantidade de beijinhos.
Ajude Renata a descobrir quantos docinhos de cada tipo vem em cada
embalagem.
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Observe o gráfico abaixo e responda:

a) Resolva esse sistema de equação.
b) Agora, observando a solução encontrada e observando novamente o gráfico,
mais especificamente a intersecção das duas retas, o que podemos dizer sobre a
solução deste sistema?
Observe os gráficos abaixo, converse com os colegas e responda: O que podemos
dizer sobre a solução destes sistemas?
A)
B)

Elabore um sistema de equações que represente uma situação da sala de aula,
como por exemplo a quantidade de cadernos e de canetas que você e um colega têm.
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3.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade EF08MA09
(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem uso de
tecnologias, problemas que possam ser representados
por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax2=b.
O senhor Paulo Soares está precisando levantar uma grana para terminar a
construção de sua casa e por isso o mesmo resolveu vender um de seus lotes situado
no bairro Jardim Europa II. Veja a imagem abaixo para poder nos ajudar a descobrir
algumas características ou especificidades, como formato e medidas do lote de senhor
Paulo.

a) Sabendo que o lado desse lote do senhor Paulo é x e área é de 400 m², qual
deve ser o valor que x deverá assumir para determinar o comprimento dos lados desse
terreno?
_____________________________________________________________________
b) Supondo que o senhor Paulo tenha outro terreno fosse maior com o
mesmo formato e medida de área de 1600 m². Qual seria a medida dos lados
do terreno?
______________________________________________________________
A imobiliária Binotti Imóveis e Agronegócios, tenha uma chácara a venda
com uma área de 4900 m², na forma quadrada, qual seria a medida dos lados
dessa chácara?
______________________________________________________________
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A imobiliária Modelo está vendendo o lote abaixo conforme as informações
contidas na imagem. Supondo que o lote seja quadrado qual será a medida
aproximadamente em metros dos lados desse lote?

4A empresa Via Brasil Transportes localizada no bairro Jardim Amazônia em
Lucas do Rio Verde, faz viagens e excursões para todo o estado de mato Grosso e
outros estados e calcula o preço para alugar um ônibus de acordo com a quantidade
de lugares ocupados. Sabendo que o preço por pessoa é sempre numericamente
igual à quantidade de lugares ocupados e que a empresa não aluga ônibus para
grupos menores que 20 pessoas, calcule a quantidade de lugares ocupados no ônibus
considerando que o valor do aluguel foi R$ 729,00.

5Na Malharia localizada na avenida Goiás, confecciona-se uniformes escolares
e para empresas dentre outros. Uma costureira está tecendo uma toalha de mesa
quadrada cuja área será igual a 0,16 m². Como medida de segurança, ela comprou
um tecido quadrado que possui área 0,09 m² maior do que a toalha que será
feita. Qual é a medida do comprimento do lado do quadrado de tecido que ela
comprou?

4Adaptado do livro Manual do professor Material Digital Matemática 8ºano pdf.
5Adaptado do livro Manual do professor Material Digital Matemática 8ºano pdf.
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6Dona Maria Eduarda comprou na loja de Materiais de Construção localizada
na avenida Goiás, 169 azulejos, todos quadrados com o mesmo tamanho. Usando
todos esses azulejos, ela pretende revestir uma parede quadrada da cozinha. Quantos
azulejos serão colocados em cada lado da parede?

⁷Seu Jair comprou na vidraçaria localizada no bairro Cidade Nova, 4 vidros
quadrados idênticos para colocar na janela do banheiro. O vendedor cobrou por uma
área de vidro igual a um quarto de metro quadrado. Qual a medida em centímetros
do lado de cada quadrado de vidro?

______________________________________________________________

6Adaptado do livro Tempo de Matemática 8/ Miguel Assis Name. – 4. ed- São Paulo: Editora do Brasil. 2019. (coleção tempo)
7Adaptado do livro Tempo de Matemática 8/ Miguel Assis Name. – 4. ed- São Paulo: Editora do Brasil. 2019. (coleção tempo)

43

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - EF08MA10
(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência
numérica ou figural não recursiva e construir um
algoritmo por meio de um fluxograma que permita
indicar os números ou as figuras seguintes.
Após estudar o conteúdo de sequência numérica a professora pediu aos alunos
que criassem uma sequência qualquer, Mariana inventou a seguinte sequência.

Sobre a sequência inventada por Mariana responda:
a) Qual o próximo termo da sequência?
_____________________________________________________________________
b) Essa sequência é recursiva ou não recursiva? Justifique.
_____________________________________________________________________
c) Podemos dizer que essa sequência é finita ou infinita?
_____________________________________________________________________
d) Determine o valor do 10º termo da sequência.
_____________________________________________________________________
A senha do cofre da loja do seu Paulo tem uma sequência e é composta por cinco
números de dois algarismos, porém ele esqueceu um dos números. Considerando
que a senha criada obedeceu a um determinado padrão lógico, analise a sequência e
descubra o número que está faltando.

A sequência figural a seguir foi formada por triângulos, sabemos que os
triângulos são formados por 3 segmentos de reta. Cada um dos termos da
sequência tem mais um triângulo que o anterior, e os triângulos tem lados
(segmentos de reta) em comum.

Qual das sentenças expressa o número total de segmentos de reta usada
para construir cada termo?
a) 3n + 3
c) n+3
b) 2n +3
d) 2n+2
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Observe o fluxograma para definir a sequência da raiz quadrada de um número
natural.

Podemos considerar os números primos uma sequência que tem como regra
o número ser divisível apenas por dois divisores, 1 e por ele mesmo. Sabendo disso
crie um fluxograma conforme o exemplo acima onde podemos escrever a sequência e
encontre os 7 primeiros números primos.
A sequência abaixo foi formada por quadrados, observe a regularidade das
figuras e responda:

a)Por quantos quadrados serão formados a próxima figura?
_____________________________________________________________________
b)Qual a fórmula dessa sequência?
_____________________________________________________________________
Observe a sequência formada pela imagem abaixo:

a) Qual a fórmula do termo geral desta sequência?
______________________________________________________________
b) Ela é uma sequência não recursiva. Explique por quê?
______________________________________________________________
c) Calcule quantos quadrados tem o 8º termo e qual a cor?
______________________________________________________________
d) Desenhe o 5º termo dessa sequência.
_____________________________________________________________
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A numeração dos experimentos realizados em um determinado laboratório
segue uma sequência numérica. Observe a sequência e defina uma fórmula para
representá-la.
{1; 8; 27; 64...}
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - EF08MA11
(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma sequência
numérica recursiva e construir um algoritmo por meio
de um fluxograma que permita indicar os números
seguintes.
Leia o fluxograma e determine a formação dos termos da sequência dos 5
primeiros números que deve ter os seguintes critérios:
I – Iniciar com um número par;
II – Números maiores que 30;
III – Números divisíveis por 9;
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Mariana criou a seguinte fórmula de recorrência para formar uma sequência
numérica. Ela utilizou como a1=2. Determine os próximos 3 números dessa sequência
e escreva um fluxograma para representá-la.

Leia o fluxograma e responda as questões:

a) Qual os 5 primeiros termos da sequência?
_____________________________________________________________________
b) Qual a fórmula de recorrência dessa sequência?
_____________________________________________________________________

A professora colocou a seguinte sequência numérica no quadro:
( 1, 3, 15, 255...)
Assinale a alternativa que corresponde a uma expressão para representar
um termo qualquer dessa sequência, considerando o a1= 1:
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Observe os seguintes números: 3, 7, 15, 31, ...
Com base na sequência use o fluxograma abaixo para responder as perguntas:

a) Qual é o próximo termo da sequência?
_____________________________________________________________________
b) Escreva uma expressão para representar um termo qualquer dessa
sequência.
_____________________________________________________________________
Considerando a sequência do exercício anterior complete o fluxograma abaixo e
descubra o próximo termo.

Na sequência (5, 9 ,13, 17, ...) indique o próximo termo e elabore um
fluxograma para representar um termo qualquer dessa sequência.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - EF08MA12
(EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas
grandezas, diretamente, inversamente proporcionais
ou não proporcionais, expressando a relação existente
por meio de sentença algébrica e representá-la no plano
cartesiano.
Para construir 70 m² de muro são necessários 2100 tijolos. Quantos tijolos serão
necessários para construir 100 m² do mesmo modelo de muro?,
a) Menos que 2100 tijolos, pois se trata de grandezas inversamente proporcionais
_____________________________________________________________________
b) Mais que 2100 tijolos, pois se trata de grandezas diretamente proporcionais
_____________________________________________________________________
c) Não é possível calcular, as grandezas não são proporcionais
_____________________________________________________________________
d) Exatamente 2100 tijolos, o aumento do comprimento não interfere na
quantidade de tijolos.
_____________________________________________________________________
Uma costureira paga 12 reais em 2 metros de um determinado tecido. Podemos
representar a relação entre o preço e a quantidade de tecido da seguinte maneira:

a) Qual a natureza da variação destas grandezas?
_______________________________________________________________
b) Escreva uma sentença algébrica que represente esta relação.
_______________________________________________________________
b) Represente as soluções desta sentença no plano cartesiano.
_______________________________________________________________
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Classifique as situações abaixo de acordo com a natureza de suas grandezas:
I. Diretamente proporcionais
II. Inversamente proporcionais
III. Não proporcionais
( ) A idade de uma pessoa e o número do seu calçado.
( ) A velocidade média de um carro tempo gasto para chegar ao destino.
( ) A quantidade de roupas lavadas e o gasto de sabão.
O supermercado do bairro anuncia preços de latas de milho verde de mesma
marca, porém com tamanhos diferentes como mostra a tabela abaixo.

a) A compra de uma das latas é mais vantajosa do que a compra da outra?
Justifique sua resposta.
b) O tamanho das latas e os seus preços são grandezas proporcionais?
c) Na informação do anuncio, aumentando a quantidade de gramas da lata de
milho verde, o que ocorre com o seu preço por grama?
O Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE) de Lucas do Rio Verde
cobra por metro cúbico de água consumida conforme tabela abaixo. Se uma residência
consumiu 24 m³ de água pagando R$ 38, 96 de água mais tarifa de lixo e esgoto. Se no
mês seguinte o consumo for o dobro do mês anterior, o morador deverá pagar:

a) Metade da primeira fatura, pois o valor da fatura é inversamente
proporcional ao consumo.
b) O dobro da primeira fatura, pois o valor a pagar é diretamente
proporcional ao consumo.
c) Mais que o dobro. O valor a ser pago vai aumentando por faixas não
proporcionais ao consumo.
d) Menos que a primeira fatura, pois quanto maior for o consumo mais
barato é a fatura de água.
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A turma do 3° ano médio estão planejando viajar para a praia em sua formatura,
e então o grupo de alunos decidiram que irão alugar uma casa e dividirem o aluguel.
Fizeram os cálculos para saber quanto cada aluno irá gastar. Os alunos acharam uma
casa no valor de R$ 900,00. E para ficar mais organizado colocaram tudo em uma
tabela.

A) Se viajassem só dois alunos, quanto cada um gastaria?
_____________________________________________________________________
B) Se viajassem 5 alunos, quanto cada um gastaria?
_____________________________________________________________________
C) Quantos alunos teriam que viajar para gastar R$ 150,00 cada um?
_____________________________________________________________________
D) Se aumentarmos a quantidade de alunos o que acontece com o valor gasto
por cada aluno?
_____________________________________________________________________
José gasta 12 minutos para fazer o trajeto de carro da casa dele até o seu local de
trabalho, que fica à uma distância de 4km, admitindo proporcionalidade entre essas
grandezas. Podemos representar a relação entre o tempo e a distância por
uma sentença algébrica? Tente resolver utilizando o plano cartesiano
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - EF08MA13
(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam
grandezas diretamente ou inversamente proporcionais,
por meio de estratégias variadas.
Uma indústria produz etanol e óleo de milho. São produzidos em média 15 litros
de óleo de milho por toneladas de milho esmagado. Quantas toneladas de milho a
indústria deve esmagar para produzir 75 litros de óleo?
a) 5 toneladas
b) 6 toneladas
c) 7 toneladas
d) 8 toneladas
Uma bateria de celular é fabricada utilizando tecnologia de qualidade a fim de
torna-la mais durável. Se uma bateria tem duração média de 1095 dias fazendo uma
recarga por dia. Quantos dias em média de duração terá essa mesma bateria se forem
feitas duas recargas por dia?
a) 2190 dias
b) 1095 dias

c) 548 dias
d) 365 dias

Cláudia comprou um fertilizante líquido para utilizar em seu jardim. Nas
orientações de uso constavam as seguintes informações: Diluir 5 gotas para cada 2
litros de água e regar uma área de 1 metro quadrado. Ela sabe que deve usar 12 litros
de água para regar 6 metros quadrados, então quantas gotas de fertilizante
ela tem que utilizar?

Nikita é vendedora numa loja de celulares. Ela recebe R$50,00 a cada
celular vendido (V) e um valor fixo de R$1 500,00 mensais. Que sentença
algébrica representa o salário mensal (S) de Nikita?
a) S = 1500.V + 50
b) S = 5.V + 50
c) S = V + 1500
d) S = 50.V + 1500
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Para pintar os meios fios das ruas e avenidas, 7 funcionários levam 30 dias. No
primeiro dia da obra, somente 5 funcionários compareceram, os outros foram trabalhar
em outra obra. Em quantos dias a obra de pintura de meio fio será concluída?
a) 42 dias
b) 40 dias
c) 30 dias
d) 25 dias
Chegou a sua vez de criar! Elabore um problema que envolva grandezas
diretamente ou inversamente proporcionais e desafie um colega a ir resolver no
quadro, por exemplo:
• a quantidade de pessoas trabalhando em uma obra e o tempo necessário para
terminar.
• a vazão de uma torneira e o tempo necessário para encher uma garrafa.
• a quantidade de um produto comprado e o valor total a pagar.

Um fazendeiro planta feijão em 200 hectares em sua fazenda. Ao terminar a
colheita e vender o grão colhidos, o fazendeiro descontou os custos de produção e
contabilizou um lucro de R$35,00 em cada saca vendida. No plano cartesiano a seguir,
qual dos gráficos representa o lucro (L) do fazendeiro por x sacas colhidas.

a) L = x + 35
b) L = 35.x
c) L = 200 – x
d) L = 200 + 50

54

CAPÍTULO 4 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – GEOMETRIA
Professor Acelmo de Jesus Brito
acelmo@unemat.br
Na unidade temática de geometria para o 8º ano do ensino fundamental o
trabalho com figuras geométricas é priorizado, estudando suas características e
propriedades. A partir dos conhecimentos relacionadas à congruência de triângulos
os alunos devem produzir demonstrações de propriedades de quadriláteros, por meio
da comparação, medição, sobreposição de figuras e cálculos algébricos, que podem
ser feitos manualmente, com materiais concretos, ou com softwares que possibilitem
essa ação.
As construções geométricas de ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° podem ser
trabalhadas a partir do estudo de polígonos regulares e da sua construção com
instrumentos de desenho como réguas, compassos e transferidores. Os alunos
do 8º ano devem compreender os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares
geométricos por meio da construção dos mesmos com instrumentos de desenho ou
softwares de geometria dinâmica e da resolução de problemas.
Os alunos devem adquirir as competências necessárias para compreender
e realizar as transformações geométricas de simetrias como translação, reflexão e
rotação de imagens com a utilização de papel com malha quadriculada e de softwares
de geometria dinâmica.
Para o 8º Ano, a BNCC apresenta cinco habilidades (aprendizagens essenciais)
em relação a Unidade temática geometria que os alunos deverão adquirir, as quais
apresentamos as quais apresentamos no quadro, a seguir:

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a seguir
as cinco sequências didáticas das cinco habilidades da unidade temática de
geometria para o 8º ano do Ensino Fundamental.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade EF08MA14
(EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros
por meio da identificação da congruência de triângulos.
Juliano quer fazer um rebaixamento de gesso no teto de seu escritório em
formato geométrico, com intuito de colocar um lustre no centro desta sala. Por conta
de ser uma figura com maior estabilidade, o arquiteto recomendou que ele escolhesse
um quadrilátero na qual as diagonais se cruzassem no respectivo ponto médio das
mesmas. Ajude-o, indicando quais das figuras abaixo podem ser escolhidas.

a) Quais figuras foram escolhidas e qual o nome desses quadriláteros?
_____________________________________________________________________
b) Cite algumas características de cada um dos quadriláteros escolhidos.
_____________________________________________________________________
c) O que os quadriláteros escolhidos têm em comum?
_____________________________________________________________________
A professora de matemática fez uma brincadeira com os alunos na sala de aula,
o “VERDADEIRO OU FALSO DOS QUADRILÁTEROS” , onde a professora faz
uma afirmação e um aluno, deve responder se ela é VERDADEIRA ou FALSA,
justificando tal afirmação a partir de propriedades matemáticas utilizando a
congruência de triângulos.
Observe as afirmações feita pela professora:
Afirmação 1: Todo quadrado é um paralelogramo.
Afirmação 2: Todo losango é um quadrado.
Afirmação 3: Todo quadrado é um retângulo.
Agora responda você se as afirmações acima feita pela professora são
verdadeiras ou falsas, justificando sua resposta.
_______________________________________________________________
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A professora Mara pediu para os alunos do 8º ano desenhar as figuras abaixo na
malha quadriculada observando as características desses quadriláteros. Na sequência ela
pediu para que eles respondessem algumas questões justificando suas escolhas utilizando
conceitos geométricos.

Qual ou quais dos quadriláteros que foram desenhados pela turma que são
considerados:
a) Paralelogramos? Justifique.
_____________________________________________________________________
b) Quadrados? Justifique.
_____________________________________________________________________
c) Trapézios? Justifique.
_____________________________________________________________________
Os triângulos verdes da figura da esquerda, são congruentes? Justifique! O que
podemos concluir em relação ao paralelogramo (figura à direita) ao observar e
comparar as medidas dos triângulos?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Sr. Juvenal comprou um terreno que tem o formato de um quadrilátero, conforme
mostra a figura abaixo. Ele quer dividir esse terreno em duas partes, de modo que cada
uma delas possuem as mesmas dimensões e área.

a) Qual o nome deste quadrilátero? Identifique as características desse quadrilátero.
_____________________________________________________________________
b) Como pode ser feito essa divisão utilizando congruência? Justifique sua resposta.
_____________________________________________________________________
c) Existem quantas formas de fazer essa divisão usando congruência de triângulos?
_____________________________________________________________________
Numa determinada aula de matemática foi realizada uma disputa entre os alunos.
Para isso eles se dividiram em dois grupos, equipe A e equipe B. Durante a disputa foram
sorteadas algumas cartas com características referentes a quadriláteros e a equipe teria
que responder corretamente qual era a figura referente aquela carta.

Assim, com base nas cartas sorteadas responda:
a) A equipe A pegou a carta 5, qual quadrilátero ela faz referência?
_______________________________________________________________
b) A equipe B pegou a carta 2 qual quadrilátero ela faz referência?
_______________________________________________________________
c) A carta 3 refere-se a qual quadrilátero?
_______________________________________________________________
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d) A equipe B pegou a carta 6 e respondeu que o quadrilátero correspondente
era um paralelogramo. Está correto ou não? Justifique.
_____________________________________________________________________
e) A equipe B pegou uma carta e respondeu que o quadrilátero era um retângulo.
Qual carta eles pegaram?
_____________________________________________________________________
F) E a carta 1 refere- se a qual quadrilátero?
_____________________________________________________________________
Observe a imagem abaixo e escreva o que você consegue concluir sobre os
ângulos e os lados do quadrado:
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade EF08MA15
(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho
ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz,
ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.
Siga os passos do fluxograma abaixo para construir as bissetrizes dos ângulos.
Você vai precisar de uma régua e de um compasso.
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A mediatriz é uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um
segmento de reta. Utilizando régua e compasso trace uma mediatriz de um segmento
de reta.
Dica: Qualquer ponto pertencente a mediatriz é equidistante das extremidades
deste segmento.

Descreva os passos de como você fez a construção anterior.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Construa um ângulo de 45º da maneira que achar melhor e discuta com os colegas
de turma sobre as diferentes formas de se desenhar esse ângulo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Utilizando régua e compasso construa um ângulo de 60º e escreva o passo-a-passo
de como você o fez.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Utilizando régua e compasso construa um ângulo de 30º.
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Trace as bissetrizes nos ângulos do primeiro triângulo e as mediatrizes nos segmentos
de reta (laterais) do segundo triângulo.
Dica: faça segmentos prolongados.

a) O que se pode perceber?
b) Isso ocorre para outras figuras geométricas? Faça o teste para um
quadrilátero de sua escolha.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade EF08MA16
(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um
fluxograma, um algoritmo para a construção de um
hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do
ângulo central e da utilização de esquadros e compasso.
Quando dividimos um círculo em partes iguais, obtemos: setores que são cada
uma das partes e arcos que são a parte da circunferência do círculo em cada setor.
Cada setor apresenta um ângulo central.
Construindo uma forma geométrica - Atividade prática: Utilizando régua,
compasso, esquadro e transferidor podemos construir formas geométricas.
Siga os passos seguintes:
1º Faça um círculo de qualquer tamanho com o compasso;
2º Com o auxílio da régua e do transferidor passe um segmento de reta bem no
centro do círculo dividindo em duas partes iguais superior e inferior.
3º Encontre o meio do círculo marcando um ponto no centro do segmento.
4º Passe dois segmentos dividindo os dois semicírculos em 3 partes iguais, cada
segmento passando pelo ponto central marcado, você pode utilizar o transferidor para
medir o tamanho do ângulo interno e realizar essa divisão de maneira exata, obtendo
3 setores superiores e 3 setores inferiores todos com as mesmas medidas.
5º Una as pontas das retas traçadas com uma reta (formando triângulos)
6º Pinte o interior dos triângulos todos da mesma cor.

Agora responda:
1. Qual a forma geométrica formada pela área pintada?
______________________________________________________________
2. Quantos graus tem o ângulo interno de cada setor do círculo?
______________________________________________________________
3. O círculo foi dividido em quantos setores iguais?
______________________________________________________________
4. Em que objetos ou locais podemos encontrar essa forma geométrica?
______________________________________________________________
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Com uma folha de papel recorte um círculo e dobre ao meio, agora dobre esse
semicírculo em 3 partes iguais, desdobre, observe as divisões, passe uma linha reta nas
dobras, passe linhas retas unindo as pontas das retas formando triângulos e recorte
para retirar a parte referente ao arco. O que formou?
Construa de um hexágono regular com lado de 3cm, utilizando apenas lápis,
compasso e régua.

Qual é a relação entre as medidas dos lados desse hexágono e a distância entre
um de seus vértices e o ponto O? Se necessário meça com uma régua.

Observe os passos abaixo e escreva o que foi feito em cada um deles

___________________________________________________________
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Com base no exercício anterior elabore um fluxograma para a construção de um
hexágono regular.

Você consegue construir um hexágono regular utilizando procedimentos
diferentes dos já apresentados aqui? Qual é a estratégia com menos passos? Converse
com seus colegas de turma para avaliarem se as estratégias apresentadas chegam ao
resultado esperado.
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4.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade EF08MA17
(EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz
como lugares geométricos na resolução de problemas.
Uma loja de eletrodomésticos que atende boa parte da população de Lucas do
Rio Verde, resolveu abrir uma nova filial e agora quer colocar um deposito no melhor
lugar para atender as duas lojas.
Trace uma reta no local em que deve ser construído o depósito.

João e Vitor são irmãos, e moram em um mesmo lote residencial no bairro
Cerrado, porém cada um em sua respectiva casa. Eles decidiram trocar a caixa-d’água
do terreno e, para que o custo com o encanamento seja o mesmo para ambos, a
construção será realizada em algum lugar onde a distância da caixa-d’água até cada
uma das casas seja a mesma. As casas dos irmãos estão representadas pelos pontos
A e B, e o lote é representado pelo retângulo que contém os pontos na figura abaixo.

Qual é o lugar geométrico que contém todas as possíveis localizações
onde a caixa-d’água poderá ser construída?
___________________________________________________________
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Para retirar algumas dúvidas de seus alunos a professora de matemática da escola
Olavo Bilac levou um barbante com aproximadamente 5 metros de comprimento para
a sala de aula e pediu a dois alunos que segurem em cada uma das extremidades. Em
seguida, solicitou aos outros alunos que se posicionem a uma mesma distância dos
alunos que seguravam as pontas do barbante. A partir daí, a professora questionou
seus alunos se há um lugar onde todos os alunos possam ficar e, ainda assim, todos
estarão equidistantes aos alunos que estão nas extremidades segurando o barbante?
Como se chama esse lugar? E o nome dessa reta?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Romário estuda na escola Eça de Queiroz e na disciplina de matemática está
estudando geometria. A professora pediu no exercício para ele determinar a bissetriz
do ângulo cuja medida da abertura é 100°. Para isso, desenhou o ângulo em um papel,
com o auxílio do transferidor, e juntou os segmentos de reta que o compunham. Qual
é a medida do ângulo formado pela bissetriz e um dos segmentos de reta?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Se dobrarmos novamente o papel, unindo a bissetriz e um dos segmentos, qual
a medida da abertura do ângulo obtido?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Com o auxílio da professora e de um software de geometria dinâmica Romário
teve que desenhar e encontrar a bissetriz de dois ângulos: Um de 100º e outro de
250º. Ajude Romário, como ficaria essa construção?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Três ruas de uma cidade determinam um triângulo ABC, conforme a figura.

O governo local decidiu instalar um telefone na região R, interior à área triangular,
de modo que a distância do telefone até cada uma das esquinas seja a mesma. O
ponto escolhido para a instalação do telefone será o ponto de encontro de qual lugar
geométrico? Trace as retas que demostre o ponto exato para a construção. Qual é o
nome desse ponto de encontro?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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4.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA Habilidade EF08MA18
(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por
composições de transformações geométricas (translação,
reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de
desenho ou de softwares de geometria dinâmica.
No quadro abaixo podemos observar 3 tipos diferentes de transformações
geométricas:
a)
b)
c)

Associe corretamente a letra correspondente ao movimento:
( ) Rotação
( ) Translação
( ) Reflexão
Qual das seguintes figuras não representa uma transformação geométrica de
reflexão?

a)

b)

c)

d)

Desenhe como fica a letra p realizando as seguintes transformações
geométricas:
a) Reflexão vertical:

b) Reflexão horizontal:
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Desenhe a reflexão dessa imagem em relação à linha:

Desenhe a imagem rotacionada em 45º :

A partir da figura abaixo, utilizando régua, lápis de escrever e lápis de cor execute
as transformações:
a) Rotação de 90°:

b) Reflexão vertical:

c) Translação na diagonal:
Utilizando um software de geometria dinâmica, desenhe um objeto
e faça as transformações geométricas de reflexão, translação e rotação.
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CAPÍTULO 5 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – GRANDEZAS
E MEDIDAS
Professora Cristiane Martins Domingues
cristianemartinsdomingues@hotmail.com
No 8º ano ao se trabalhar com grandezas e medidas é indispensável o trabalho
com questões contextualizadas que se aproximam do cotidiano do aluno. Use esse
tipo de situação para se trabalhar área de figuras planas incluindo a área do círculo e
comprimento de sua circunferência, volume de recipientes que tenham o formato de
um bloco retangular e medidas de capacidade.
Tanto o trabalho com situações problemas quanto a realização de atividades
práticas são importantes. A compreensão dos conteúdos para a elaboração de
problemas também é essencial para que os alunos consigam atingir as competências
necessárias em grandezas e medidas.
Para o 8º Ano, a BNCC apresenta três habilidades (aprendizagens essenciais) em
relação a Unidade temática grandezas e medidas que os alunos deverão adquirir, as
quais apresentamos as quais apresentamos no quadro, a seguir:

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a seguir as três
sequências didáticas das três habilidades da unidade temática de números para o 8º
ano do Ensino Fundamental.
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5.1 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS Habilidade - EF08MA19
(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam
medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões
de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em
situações como determinar medida de terrenos.
Seu João tem uma banca de verdura na Feira, ele vende especificamente alfaces
que compra de terceiros, devido a isso resolveu fazer sua própria horta de em um
terreno ao lado de sua casa. Pesquisando ele descobriu que pode plantar 8 pés de
alface por metro quadrado. O terreno tem formato de um trapézio retângulo com 10
metros de fundo, 8 metros de frente e o comprimento de 14 metros. Calcule quantas
mudas de alface seu João consegue plantar em todo o terreno.

Augustos comprou um terreno para construir sua casa, o lote tem 12x25 metros.
Neste terreno ele vai construir uma casa conforme a área vermelho do desenho abaixo.

Quantos metros de grama serão necessários Augustos comprar para
cobrir o restante do terreno?
(A) 185 m2
(B) 200 m2
(C) 225 m2
(D) 300 m2
Carolina quer fazer um pequeno lago decorativo para seu jardim.
De acordo com o espaço que ela tem disponível o lago terá um formato
circular com raio de 2 metros. Qual a área da região que o lago vai ocupar?
_____________________________________________________________________
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Luana quer comprar um terreno no novo loteamento que abriu na cidade, ela
pretende gastar no máximo 60 mil reais na aquisição do lote. Observe a planta do
loteamento e identifique quais os lotes que Luana pode comprar.

_____________________________________________________________________
Ao lado da Escola de Analu será construída uma praça. A professora sabendo
da novidade lançou uma proposta para os alunos da turma do 7º A, que fizessem
um desenho da praça ideal. Os dois melhores projetos seriam encaminhados para a
prefeitura como sugestão.
Analu como gosta de andar de bicicleta elaborou uma área de calçada que
contornava toda a praça, um parquinho e uma quadra de areia. O outro
projeto escolhido foi o do Miguel, ele optou por uma quadra de futsal,
uma academia de ginástica ao ar livre e uma pista de skate.

Conforme mostra os desenhos da praça ela será triangular, sendo os
lados do triângulo medindo 100 x 80 metros. Calcule o valor da área total
desta praça.
_____________________________________________________________________
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Em dupla, escolham um dos desenhos, discutam sobre as possíveis medidas dos
diferentes ambientes e calcule a área de todos eles. Após compare com a área total da
praça e analise se será possível a construção.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Agora façam um novo desenho da praça, contendo os ambientes que mais
gostam e coloquem todas as medidas possíveis (valores dos lados, diâmetro, área
total).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS Habilidade
- EF08MA20
(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um
decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para
resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.
Eduardo comprou uma caixa de refrigerantes com 12 latinhas de 350ml. Ele disse
a Kely que beberia tudo de uma única vez. Kely então disse que se ele bebesse apenas
3 litros de refrigerante ela já o chamaria de maior bebedor de refrigerante do bairro.
Será que uma caixa de refrigerante será suficiente para Eduardo ganhar esse título?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Kely sabendo do resultado, disse que se ele não conseguisse, levaria todo o
restante para a sua casa. Ocorre que Eduardo só tomou 2 latinhas. Quantos litros de
refrigerante sobraram para Kely levar para sua casa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________
Kely ficou com o sorriso de orelha a orelha. Então, Eduardo, para não
ficar tão para trás, desafiou Kely a beber mais refrigerante do que ele. Ela
bebeu e no fim contabilizou 1,5litros. Quantas latinhas aproximadamente
este valor representa?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Jonas fez um reservatório extra para água em sua casa, que tem um formato
cúbico com arestas de 1 metro. Sabendo que ele já colocou 250 litros de água e essa
quantidade preencheu ¼ desse reservatório, calcule o volume desse reservatório
(em metros cúbicos) e quantos litros de água serão necessários para encher esse
reservatório.

Juliana faz queijos para vender e comprou um coalho de marca nova, porém a
embalagem traz medidas diferentes das que ela utiliza normalmente. O rótulo diz o
seguinte: utilizar 5 cm3 de coalho em 10dm3 de leite. Quais são as quantidades em
mililitros de coalho que Juliana tem que utilizar para 30 litros de leite?

Uma caixa d’água com capacidade 60 m3 reserva água para abastecer
um bairro da cidade. Quantos reservatórios de 2.000 Litros essa caixa
d’água pode abastecer?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Elabore um problema que envolva a conversão de valores de volume
de um recipiente. Em seguida compartilhe com a turma sua criação.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

76

5.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS
Habilidade - EF08MA21
(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam
o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de
um bloco retangular.

A foto acima foi tirada por Dani. Ela mora em um apartamento no centro da
cidade de Lucas do Rio Verde, e lá dispõe de uma piscina de formato retangular. Curiosa
que é, olhou para a placa de aviso e observou as medidas de dimensões da piscina, e
percebeu que o valor de sua capacidade estava apagado. Para corrigir isso
ela fez os cálculos e anotou a caneta o valor encontrado. Sabendo que as
medidas da piscina são 10m x 4m x 1,5m indique a capacidade de água
que ela detém.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Sabendo que 1m³ equivale a 1000 litros, encontre a medida de
volume que a piscina suporta.
___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Após fazer as contas, um garoto do apartamento (que adora tomar tereré)
brincou com Dani que um dia ainda iria encher esta piscina de suco de limão para
tomar com tereré. Emendando a brincadeira, pegou uma lata de tinta vazia (pois o
prédio estava de reforma) que encontrou ali perto e perguntou quantas latas destas
cheias seriam então necessários para encher a piscina, já que fariam o suco lata por
lata até a encher. Sabendo que as medidas da lata são 30cm x 30cm x 80cm encontre
o volume da lata.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Para encerrar a brincadeira, Dani desafiou o garoto a encher a lata com a água
da piscina e a esvaziar, para encontrar a quantidade de latas que caberiam lá. O garoto
por sua vez, decidiu que seria mais inteligente mudar a unidade de medida da lata
(que está em cm³) para m³ e dividir o volume encontrado na piscina pelo da lata para
saber quantas latas caberiam. Ciente deste trabalho, calcule a quantidade de latas
como o colega da Dani falou e anote o valor encontrado:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Lucas quer colocar um novo enfeite em seu aquário que tem 20cm de largura
por 30 cm de comprimento e 30 cm de altura. Ele sabe que seu aquário está com 14
litros de água neste momento, e que em um teste feito anteriormente ao colocar seu
enfeite em uma bacia com água ele deslocou 400 cm3 de líquido. Ele pode colocar
esse enfeite em seu aquário sem precisar
retirar um pouco de água? Por quê?

___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Kátia tem em sua residência uma piscina cujo formato é um bloco retangular
de 2 x 4 x 1,60 m. Quando faz a limpeza da piscina ela precisa repor a água em ⅙ do
volume total da piscina. Quantos litros de água ela vai repor
na piscina?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Elabore um problema que envolva o cálculo do volume de um recipiente com o
formato de um bloco retangular.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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CAPÍTULO 6 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – ESTATÍSTICA
E PROBABILIDADE
Professora Edineia Lopes Miranda Toffoli
toffoliedineia@gmail.com
No 8º ano, os conceitos de probabilidade devem ser desenvolvidos por meio de
atividades contextualizadas que utilizem o princípio multiplicativo da contagem e que
levem os alunos a entenderem que a soma das probabilidades de todos os elementos
de um espaço amostral é igual a 1.
Para o trabalho com estatística o estudo de diferentes tipos de gráficos deve
possibilitar a identificação de seus elementos constitutivos e adequação de cada tipo
de gráfico para o conjunto de dados. Os alunos devem conseguir organizar os dados
de uma variável contínua em classes que possibilitem a tomada de decisão se dá por
meio da construção de tabelas de frequência.
O estudo de medidas de tendência central e de dispersão devem vir
acompanhadas da compreensão de seus significados com relação com a dispersão
dos dados. É importante que os alunos saibam diferenciar pesquisas censitárias de
amostrais e conheçam as principais técnicas de amostragem.
Os alunos do 8º ano devem desenvolver as competências necessárias para o
planejamento e execução de uma pesquisa amostral em todas suas etapas desde
registrar até comunicar informações coletadas.
Para o 8º Ano, a BNCC apresenta seis habilidades (aprendizagens essenciais) em
relação a Unidade temática Estatística e Probabilidade que os alunos deverão adquirir,
as quais apresentamos as quais apresentamos no quadro, a seguir:

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a
seguir as seis sequências didáticas das seis habilidades da unidade temática
de Estatística e Probabilidade para o 8º ano do Ensino Fundamental.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Habilidade - EF08MA22
(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base
na construção do espaço amostral, utilizando o princípio
multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades
de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.
Thiago e Fernando são muito amigos e estudam na escola municipal Olavo Bilac,
na sexta-feira passada durante o intervalo Fernando achou um dado jogado na grama
e convidou o amigo para sentar-se num banco e jogar na mesa enquanto não batia
o sino. Fernando perguntou a Thiago: “Qual a probabilidade de você tirar 5 na sua
jogada?” Thiago não sabia responder, então os dois começaram a pensar em quais são
as possibilidades ao se jogar um dado. Você pode ajudá-los a responder as perguntas
abaixo?

a) Quais são todas as possibilidades ao se jogar um dado?
_____________________________________________________________________
b) Qual a probabilidade de sair qualquer um dos números ao se jogar o dado?
___________________________________________________________
c) Some todas as probabilidades de se obter cada um dos resultados
possíveis.
___________________________________________________________
Bruno e João são amigos, gostam muito de jogar futebol, mesmo
quando estão só eles no campo brincam durante um bom tempo. No
sábado passado os dois estavam indo jogar e Bruno disse a João: “João
vamos jogar cara e coroa para ver quem vai no gol primeiro”, pois o
mesmo lembrou que tinha uma moeda de 1 real no bolso. João topou a
brincadeira inicial. Mas antes perguntou a Bruno:
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a) Quais são todas as possibilidades ao se jogar a moeda?
_____________________________________________________________________
b) Qual a probabilidade de sair cara ao se jogar a moeda?
_____________________________________________________________________
c) Some todas as probabilidades de se obter cada um dos resultados possíveis.
_____________________________________________________________________
Um dado cuja face está numerada de um a seis, foi lançado sobre uma mesa.
Qual é a probabilidade de o primeiro resultado não ser o número 2 ou o número 4?
_____________________________________________________________________
Um programa de auditório conta com 5 participantes. Em um dos jogos
promovidos no programa, o apresentador forma uma fila de maneira aleatória e
sorteia um número. O participante que ocupar a posição correspondente ao número
ganhará um prêmio.
a) Qual é total de possibilidades?
_____________________________________________________________________
b) Qual é total de possibilidades de um participante ficar em 2º lugar?
_____________________________________________________________________
c) Ao ser sorteado o número 2, qual é a probabilidade de determinado
participante não ganhar o prêmio?
_____________________________________________________________________
d) Qual a probabilidade de um jogador não ganhar?
___________________________________________________________
e) Qual é a soma das probabilidades?
___________________________________________________________
Estudando para a avaliação de matemática Gustavo e Lorena
discutiam sobre o assunto probabilidade, veja a questão discutida pelos
dois: “Uma urna contém quatro papéis amarelos, numerados de 1 a 4,
e seis papeis pretos, numerados de 5 a 10. Retirando ao acaso um dos
papeis, responda as questões a seguir:”
vamos ajudar eles responder essas questões?
a) Determine qual a probabilidade de ser um papel preto e par?
_____________________________________________________________________
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b) Determine qual a probabilidade de ser um papel par?
_____________________________________________________________________
c) Qual a soma das probabilidades acima?
_____________________________________________________________________
Vanessa e Fernanda inventaram uma brincadeira em que retirariam ao acaso uma
ficha colorida de uma sacola e, de acordo com a cor da ficha cada pessoa receberia
uma pontuação. Quem fizesse mais pontos ganharia um prêmio. Elas colocaram na
sacola 4 fichas amarelas, 3 fichas brancas, e 2 fichas pretas. Retirando aleatoriamente
uma ficha da sacola, qual é a probabilidade de ela ser:

a) Amarela?
b) Branca?
c) Preta?
d) Qual o valor da soma dessas probabilidades?
Ana, Bernardo, Carlos e Daniela moram no bairro Cidade Nova e ganharam
quatro ingressos para uma sessão de cinema, numerados por A1, A2, A3 e A4, como
mostra o esquema a seguir.
Para sortear os assentos entre os quatro amigos, eles colocaram os ingressos
dentro de uma sacola e retiraram, ao acaso, um ingresso cada um.

a) Qual é a probabilidade de, nesse sorteio,
Ana retirar o ingresso para o assento A1?
___________________________________________________________
b) Daniela o ingresso para o assento A4?
___________________________________________________________
c) Qual o valor da probabilidade das duas?
___________________________________________________________
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Habilidade - EF08MA23
(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de
gráficos para representar um conjunto de dados de uma
pesquisa.
Desenhe ou utilize um aplicativo para elaboração de gráfico que melhor
represente os seguintes dados:
Considerando o período de 01 de setembro até 31 de dezembro de 2020:
• Aulas on-line de 01 de setembro até 31 de outubro.
• Aulas presenciais de 1 de novembro a 30 de dezembro.
• Recesso de 24 a 26, e 31 de dezembro.
Faça uma pesquisa sobre um tema de sua escolha em sua turma, pergunte para
seus amigos, por exemplo, qual o jogo que eles mais gostam, depois monte um gráfico
com os resultados e compartilhe com seus colegas.
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Observe o gráfico e responda:

a) Qual o tipo de gráfico utilizado?
_____________________________________________________________________
b) Qual o mês que o aluno obteve o maior número de acertos nas
atividades?
_____________________________________________________________________
c) Que outro gráfico poderia ser utilizado para representar essa
pesquisa?
_____________________________________________________________________
d) Qual a média de acertos?
_____________________________________________________________________
Nomeie cada tipo de gráfico depois escolha um deles e descreva a sua opinião
sobre as vantagens que ele tem ao apresentar os dados de uma pesquisa:

A)

B)

C)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Qual tipo de gráfico se adapta melhor à seguinte informação:
Em um determinado período de tempo registramos um maior movimento de
carros no interior do estado, porém com o passar dos dias o movimento nas regiões
metropolitanas aumentou gradualmente.
Desenhe ou utilize um aplicativo para elaboração.

O Brasil é um país com um território grande e pode ser dividido em cinco regiões.
Em qual dos gráficos abaixo é mais fácil identificar qual a extensão territorial de cada
uma das regiões? Justifique?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Escolha um tipo de gráfico que na sua opinião melhor represente
os dados de sua turma da escola em relação ao total de alunos, quantos
são do sexo masculino e feminino. Desenhe ou utilize um aplicativo para
elaboração.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Habilidade - EF08MA24
(EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável
contínua de uma pesquisa em classes, de modo que
resumam os dados de maneira adequada para a tomada
de decisões.
Uma empresa quer desenvolver um projeto que incentiva a alimentação saudável
para seus funcionários, uma das ações da empresa foi calcular o IMC (índice de massa
corporal) dos seus funcionários. Assim, ela obteve os seguintes dados:
25
20,2
28,2
32,2

22,6
26,3
27,6
25,9

23,2
24,2
19,2
25,3

18,9
31,5
29,8
26

28,6
33,8
29,4
25

29,2
35,9
28,6
22,3

Organize esses dados em uma tabela de frequência com intervalos de classes.

A Organização Mundial da Saúde estabelece a seguinte relação sobre
o IMC:

Com base nas classificações acima, analise a tabela de frequência
feita na atividade anterior (e se necessário reorganize-a) e responda o que
podemos afirmar sobre o peso dos funcionários?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Numa turma de 8º ano de uma escola os alunos possuem as seguintes idades:
13
14
13

12
13
13

12
14
12

14
13
13

14
13
12

13
14
13

Organize essas idades em uma tabela de frequência:

Agora o professor dessa turma de 8º ano resolveu anotar também os meses nas
idades desses alunos (se um aluno tem 13 anos e 3 meses, ele anotou como 13,3 )
então a relação das idades ficou assim:
13,5
14,0
13,6

12,9
13,9
13,8

12,5
14,2
12,11

14,0
13,11
13,3

14,1 13,11
13,11 14,1
12,10 13,8

Organize essas idades em uma tabela de frequência e responda: Mudou alguma
coisa entre a tabela feita anteriormente e a que você fez agora?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________
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As escolas municipais da cidade se reuniram para fazer uma feira de ciências
aberta ao público. O evento recebeu ao todo 2.000 pessoas durante os 4 períodos em
que a feira aconteceu, como representado no gráfico a seguir:

a) Quantos visitantes o evento recebeu em cada período do evento?
___________________________________________________________________
b) Construa uma tabela e indique a frequência e a frequência acumulada.

Construa uma tabela que indique a frequência relativa e a frequência acumulada
relativa da quantidade de visitantes em cada período da feira de ciências.

Com base nas tabelas construídas, elabore uma questão e apresente
para a turma sua solução.
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6.4 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA
PROBABILIDADE - Habilidade - EF08MA25

E

(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência
central de uma pesquisa estatística (média, moda e
mediana) com a compreensão de seus significados e
relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela
amplitude.

No time de futebol que Marcelo joga há uma diferença de idade entre os
jogadores. Ele decidiu anotar as idades dos jogadores para analisar se tinham algum
padrão para poder entrar no time. Com isso calculou a média, mediana e moda e a
partir das análises desses cálculos chegar a alguma conclusão.

a) Qual foi a média, mediana e moda encontrada por Marcelo?
___________________________________________________________________
b) Qual a conclusão que Marcelo chegou após os cálculos?
___________________________________________________________________
O gráfico a seguir apresenta o consumo de água, em metros cúbicos,
da casa de Igor durante 5 meses.
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a) Calcule a média, mediana e moda do consumo de água na casa de Igor.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) Em relação aos valores encontrados da média e mediana, o que se pode
concluir?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Em toda empresa há um sistema de ouvidoria, ou seja, uma Central de
Atendimento para o registro de reclamações dos consumidores em relação aos serviços
prestados. Esse atendimento é diário, por isso existe uma pessoa disponível para esse
atendimento. Desse modo, a empresa que Pedro trabalha analisou a quantidade de
ligações recebida durante uma semana, visando um melhor atendimento. Veja no
quadro o número de reclamações.

a) Qual a média de reclamação da semana? E a mediana e a moda?
__________________________________________________________
b) Quais os dias que as reclamações estão abaixo da média? Por que
isso acontece?
__________________________________________________________
c) Se a média, por semana, é de 17 ligações, que justificativa podemos
dar para a moda encontrada?
___________________________________________________________
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d) É possível afirmar que a média está muito distante da realidade
comparado com a mediana e a dispersão dos dados?
_____________________________________________________________________
Foi realizado uma pesquisa numa certa empresa agrícola do interior do Mato
Grosso afim de verificar a situação salarial dos funcionários dessa empresa. Para isso
foram realizados alguns cálculos para análise dos dados.
Observe como foram distribuídos os salários dessa empresa.

a) Qual é a média salarial dessa empresa?
_____________________________________________________________________
b) Qual é o salário mediano da empresa? E o salário modal?
_____________________________________________________________________
c) O salário da maior parte dos funcionários está de acordo com a média? Por

quê?
_____________________________________________________________________
d) Há uma grande diferença entre os salários da empresa? Está
abaixo ou acima da média?
___________________________________________________________
e) Qual medida usar como base para melhor conclusão dos
resultados? Por quê?
___________________________________________________________
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A professora Carla está realizando um projeto sobre o uso consciente da água.
Para isso ela realizou uma pesquisa com os alunos da escola sobre o tempo que eles
demoram no banho. Observe na tabela abaixo o tempo gasto pelos alunos do 8º ano.

Calcule a média, mediana e moda do tempo gasto pelos alunos do 8º ano.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Supondo que 5 minutos de banho é o suficiente para que não haja desperdício
de água, podemos afirmar que o tempo gasto por esses alunos está de acordo com
esse tempo? Porquê? O que significa dizer estar acima ou abaixo da média?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Numa turma de 3º ano do período noturno de uma escola os alunos possuem as
seguintes idades:
16 17
15 16
16 17
16 17
18 16
19 18
17 18 19
17
16 18
A) Determine a média, a mediana e a moda desses dados. Que
conclusões podemos tirar a partir desses valores?
___________________________________________________________
B) Qual é a amplitude e o que isso representa?
___________________________________________________________
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6.5 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA
PROBABILIDADE - Habilidade - EF08MA26

E

(EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes naturezas
(física, ética ou econômica), que justificam a realização de
pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a
seleção da amostra pode ser feita de diferentes maneiras
(amostra casual simples, sistemática e estratificada).
O presidente de uma associação de moradores precisa estimar a quantidade de
lixo produzida pelas famílias do bairro para realizar uma ação de coleta a mais nas ruas
que tiverem maior necessidade. Para isso foram sorteadas 3 famílias de cada rua para
serem entrevistadas. Indique a técnica de amostragem utilizada nesta pesquisa.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Um time de futebol precisou medir a estatura dos seus 72 atletas, então eles
realizaram uma pesquisa onde foi medido a altura de cada um de seus jogadores. Esta
pesquisa é censitária ou amostral? Por quê?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Uma escola vai sortear, dentre todos os alunos matriculados, 40 alunos
para realizar uma pesquisa sobre a cor do novo uniforme escolar. Esta pesquisa é
censitária ou amostral? Se for amostral qual foi a técnica utilizada? Por quê?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Luana fez uma pesquisa para saber o nível de satisfação dos seus clientes, a cada 5 clientes
que ela atendia, ela pedia para o 5º assinalar uma ficha com as opções: satisfeito, parcialmente
satisfeito, não satisfeito. Qual é a técnica de amostragem utilizada nesta pesquisa? Por quê?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Em que situações uma pesquisa censitária é a mais indicada? Por quê?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Descreva por quais razões é preferível uma pesquisa amostral e não censitária.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Elabore uma situação em que se aplique as técnicas de amostragem abaixo:
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE Habilidade - EF08MA27
(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral,
selecionando uma técnica de amostragem adequada, e
escrever relatório que contenha os gráficos apropriados
para representar os conjuntos de dados, destacando
aspectos como as medidas de tendência central, a
amplitude e as conclusões.
Etapa 1 – Reúnam-se em duplas e preparem-se, agora é a vez de vocês
pesquisarem. Nesta primeira etapa vocês precisarão definir o problema que irão
investigar, então discutam e decidam um tema que seja de interessante e que
possibilite a realização das outras etapas da pesquisa.
Etapa 2 – Esta etapa consiste no planejamento da pesquisa, é uma das etapas
mais importantes, então não subestime esta fase. Anote tudo que será necessário
fazer, todos os materiais que serão utilizados. É nesta fase que devem ser definidos
as técnicas de coletas de dados, os procedimentos que serão seguidos para que se
alcancem os resultados. Se a pesquisa for utilizar questionários estes já devem ser
construídos para que se verifiquem possíveis alterações.
Etapa 3 – Após todo o planejamento, chegou a hora da coleta de dados. Nesta
etapa tudo que foi planejado deve entrar em ação! Lembre-se de registrar tudo de
maneira organizada para você não se perder depois.
Etapa 4 – Depois da coleta é preciso fazer a sistematização dos dados, isto é,
organizá-los e decidir a melhor maneira de apresenta - los e verificar a necessidade de
coletar mais dados ou fazer um recorte nos dados já coletados (em casos de grandes
quantidades de dados). O leitor de sua pesquisa precisa saber o que você pesquisou,
quais foram seus dados e seus objetivos, então tente escrever isso de
forma resumida para poder apresentar depois.
Etapa 5 – Agora chegou a esperada análise, nesta etapa vocês vão
analisar seus dados de modo que possam tirar conclusões, então utilize
gráficos variados, organize seus dados em tabelas, apresente a média
moda e mediana destes dados.
Etapa 6 – Na sexta etapa vocês vão construir um texto com as
conclusões obtidas na etapa anterior, então complemente o que você
já escreveu na etapa 4, agora mostrando o que você encontrou na sua
pesquisa.
Etapa 7 – Divulgando os resultados da pesquisa: toda pesquisa
precisa ser divulgada, então use a criatividade, utilize os recursos digitais
para divulgar sua pesquisa, faça cartazes com suas anotações, seus
gráficos, mostre seus resultados, cole nos corredores da escola para que
os outros possam ver o que você pesquisou.

96

CAPÍTULO 7 – ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DAS SEQUÊNCIAS
DIDÁTICAS – 8º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
marcio.rodrigues@unemat.br
Prof. Ms. Acelmo de Jesus Brito
acelmo@unemat.br
Profª. Mestranda Karina Fonseca Bragagnollo
karina.bragagnollo@unemat.br
Neste capítulo apresentamos alguns encaminhamentos metodológicos para
auxiliar na implementação das sequências didáticas na Prática do Professor (a) que
ensina Matemática no 8º 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 8º 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 - EF08MA01 - NÚMEROS
Nessa habilidade os professores devem auxiliar os alunos a
relembrarem alguns conceitos que os alunos já devem dominar, como
potências de números naturais, potências de números inteiros e as
propriedades da potenciação.
É interessante se trabalhar de maneira interdisciplinar com a notação
científica em situações reais para representar valores muito grandes
ou muito pequenos que aparecem em outras áreas, como na Física, na
Biologia e em questões relacionadas à saúde. Os alunos devem conseguir efetuar
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cálculos com potências de expoentes inteiros bem como ler números em notação
científica e representar números grandes ou números pequenos em notação científica.
7.2 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA02 - NÚMEROS
Nessa habilidade o aluno deverá resolver e elaborar as atividades buscando
observar a relação inversa entre as operações de potenciação e radiciação também
no caso da potenciação com expoente fracionário. O professor pode pedir para os
alunos criarem desafios que envolvam a representação de uma raiz como potência e
a representação de uma potência como raiz, depois pode-se fazer um sorteio entre os
alunos para que resolvam os desafios criados. Cabe ao professor direcionar o aluno
nesse sentido retirando as dúvidas, orientando-os para que consigam criar problemas,
com base nos conceitos de área e volume por exemplo, que auxiliam ao aluno na busca
pelo entendimento, bem como a vir a atingir níveis satisfatórios nessa habilidade.
7.3 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA03 - NÚMEROS
Nessa habilidade o professor pode mostrar inicialmente problemas e que
os alunos podem contar as situações e articular com o algoritmo. Aos poucos os
alunos irão utilizar o algoritmo sem a necessidade de contar. O aluno poderá, por
meio da resolução de problemas, verificar ou perceber que além de um esquema de
possibilidades, como a árvore de possibilidades, pode utilizar o princípio fundamental
da contagem para encontrar as soluções de uma forma mais rápida e acertada.
Utilizando a ideia de multiplicação de fatores iguais ou até mesmo de fatores
distintos. Dessa forma o professor poderá orientá-los para que a partir desse momento
passem a se apropriar dessas ferramentas importantes na desenvoltura e agilidade
na realização de cálculos nas resoluções, bem como na elaboração de suas próprias
situações problemas na sala de aula, atingindo assim um nível apropriado nessa
habilidade.
7.4 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA04 - NÚMEROS
Nessa habilidade o cálculo de porcentagens abrange diferentes contextos do dia
a dia, levando o aluno a compreender que a porcentagem é um conteúdo que pode
ser visto a todo momento e não só utilizados nas operações matemáticas financeiras.
O professor poderá também utilizar de recursos como a calculadora, explicar como
utilizar a tecla %, facilitando assim o desenvolvimento dos cálculos.
É importante que sejam explorados outros recursos digitais para a
resolução de problemas de porcentagem, como o uso de computador ou
do celular, explorando aplicativos ou softwares que possibilitem esses
cálculos como por exemplo o as planilhas do Excel.
7.5 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA05 - NÚMEROS
Nessa habilidade será trabalhado a transformação de uma
dízima periódica em uma fração. Temos várias maneiras de fazer essa
transformação, mas em todas elas devemos observar qual o período da
dízima, é ele que vai determinar o processo de transformação e fazer chegar
na fração geratriz. Primeiramente o professor pode mostrar exemplos de
como chegar a esse resultado, mostrando os procedimentos utilizados
em diferentes situações, 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.
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7.6 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA06 - ÁLGEBRA
Nessa habilidade, é possível associar o cálculo do valor numérico de expressões
algébricas com situações de resolução de área de figuras, nesse caso é necessário
que os alunos já conheçam previamente os conceitos de áreas de figuras planas. No
caso de situações com o tamanho e áreas de terrenos abordados nos problemas, é
importante considerar o formato deste terreno. Algumas atividades também fazem
menção ao perímetro dos terrenos, por isso lembre aos alunos que o perímetro é a
soma dos lados de um polígono.
O professor deve pedir para que os alunos elaborem situações problemas que
envolvam a representação e a resolução de expressões algébricas em situações do
cotidiano e que, em seguida, deixe que discutam com um colega suas soluções.
Reserve um tempo para um debate coletivo e deixe que as duplas compartilhem o que
discutiram, dessa forma poderão ser observadas as diferentes estratégias e diferentes
propriedades das operações que os alunos utilizaram.
7.7 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA07 – ÁLGEBRA
Nessa habilidade será trabalhando a associação de uma equação linear de 1º grau
a uma reta no plano cartesiano através de resoluções de problemas que possibilite
essa associação. O professor pode iniciar mostrando um exemplo, buscando sempre
relacionar a matemática ao cotidiano, explorando a resolução de problemas que
possibilitam o aluno ler, interpretar, elaborar e decidir pela melhor solução.
Uma boa forma de fazer isso, é levar uma situação com uma quantidade
moderada de soluções, para que o aluno consiga visualizar que cada solução pode ser
representada por um ponto no gráfico. Os alunos precisam perceber que qualquer
situação com duas variáveis que pode ser representada por uma equação linear de 1º
grau com duas incógnitas pode ser associada a uma reta no plano cartesiano.
7.8 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA08 - ÁLGEBRA
Nessa habilidade o professor pode relembrar com os alunos que uma expressão
algébrica com duas incógnitas pode ser representada por uma reta no plano cartesiano,
assim as duas equações que formam o sistema podem ser representadas no plano
cartesiano antes da resolução algébrica ser feita, os alunos podem ser indagados
sobre o que essas retas representam e sobre como podemos encontrar a solução do
sistema no gráfico, assim a resolução algébrica pode ser feita como forma de verificar
se as suposições feitas antes eram verdadeiras.
O professor deve pedir para os alunos elaborarem questões que
envolvam a resolução de um sistema de equações do 1º grau com o plano
cartesiano, como por exemplo, usando o preço de dois produtos. Chame
a atenção dos alunos para a interpretação do que as posições entre as
retas significam: quando obtemos duas retas concorrentes significa que o
sistema possui uma única solução; Quando obtemos duas retas paralelas
distintas significa que o sistema possui solução vazia; E quando obtemos
duas retas paralelas coincidentes significa que o sistema possui infinitas
resoluções.
7.9 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA09 - ÁLGEBRA
Nessa habilidade são trabalhados os conteúdos relacionados a
equação polinomial do 2º grau incompleta do tipo ax²=b. A mesma visa
desenvolver no aluno a capacidade de uma boa leitura, interpretação e
aprimoramento do raciocínio logico matemático. O professor deve trabalhar com seus
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alunos o conceito de equações do 1º grau relembrando uma maneira de resolução das
mesmas e introduzir a equação do 2º para que ambos consigam resolver as situações
problemas sem medo de tentar, buscando as soluções por meio de suas diferentes
estratégias de resolução. O professor pode pedir para os alunos elaborarem problemas
que envolvem equações polinomiais do 2º grau do tipo ax²=b, e em seguida pedir para
os alunos compartilharem suas criações para que todos possam discutir as diferentes
situações que resultam neste tipo de equação.
7.10 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA10 - ÁLGEBRA
Nessa habilidade o professor deve assegurar que o aluno entenda que a
sequência não-recursiva é aquela em que os termos podem ser descobertos sem
depender do valor do primeiro termo ne do termo anterior, as atividades também
ensinam o que é uma sequência finita ou infinita e como podemos calcular o valores
termos desconhecidos através da fórmula do termo geral. Pode-se pedir que os alunos
elaborem fluxogramas que permitam encontrar o próximo termo de uma sequência
não-recursiva e em seguida, deixe que discutam com um colega suas soluções.
Reserve um tempo para um debate coletivo e deixe que os alunos compartilhem o
que discutiram.
7.11 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA11 - ÁLGEBRA
Nessa habilidade é importante que o aluno entenda que sequências recursivas
são sequencias em que os termos são formados a partir do resultado do termo anterior.
Nos problemas apresentados aqui, o aluno vai conseguir compreender que a sequência
pode ser escrita através de um fluxograma, é importante orientar o aluno quanto ao
modelo de fluxograma e como eles são usados em diversas áreas afins. Pode-se pedir
que os alunos elaborem fluxogramas que permitam encontrar o algoritmo que define
o próximo termo de uma sequência recursiva e em seguida, deixe que discutam com
um colega suas soluções. Reserve um tempo para um debate coletivo e deixe que os
alunos compartilhem o que discutiram.
7.12 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA12 - ÁLGEBRA
Nessa habilidade é importante que o aluno entenda a diferença entre a natureza
de variação de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e
não proporcionais. O professor pode explorar essa habilidade por meio de situações
problemas que envolvam as variações de duas grandezas diferentes, em
situações reais, que possam ser expressas por uma equação algébrica
de duas incógnitas. Os alunos podem ser lembrados do trabalho com a
habilidade EF08MA07 para representar as soluções no plano cartesiano.
7.13 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA13 - ÁLGEBRA
Nessa habilidade o professor deve pedir aos alunos que elaborem
problemas que envolvam grandezas diretamente e inversamente
proporcionais e registrem os diferentes raciocínios que tiveram no
caderno. Em seguida esses alunos podem expor suas ideias à frente da
turma, de maneira que todos possam conhecer diferentes situações. Dê
especial atenção à linguagem utilizada no procedimento vendo se o aluno
conseguiu expressar claramente seu raciocínio. Deixe que as formalizações
sejam feitas no momento oportuno, ao final da aula, em uma etapa de
sistematização do conceito.
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7.14 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA14 - GEOMETRIA
Nessa habilidade o professor pode levar atividades para os alunos traçar as
diagonais de cada quadrilátero e marcar os pontos em que as diagonais se cruzam,
que são os pontos médios. Eles também podem dividir os quadriláteros em triângulos
e sobrepô-los e utilizar a congruência de triângulos para demonstrar. Assim poderão
verificar que as diagonais do trapézio isósceles possuem a mesma medida, porém
elas não se cruzam em seus pontos médios e, consequentemente, a propriedade não
é verificada. Por meio de problemas como os apresentados aqui, o professor pode
auxiliar os alunos a perceberem que todo quadrado é um paralelogramo, mas, os
paralelogramos não são considerados quadrados. Já o quadrado apresenta todos seus
lados congruentes podendo ser considerado um losango.
7.15 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA15 – GEOMETRIA
Nessa habilidade os alunos precisam construir bissetrizes, mediatrizes, polígonos
regulares e ângulos de 30º, 45º, 60º e 90º, com instrumentos de desenho, como régua,
compasso e transferidor e com softwares de geometria dinâmica como o GeoGebra.
É interessante que os alunos realizem esses procedimentos de maneiras diferentes,
verificando assim diferentes estratégias para a construção desses elementos. O uso
de softwares de geometria dinâmica pode tornar as atividades diferentes, abrindo
um espaço para que o professor explore as propriedades e características desses
elementos de maneira articulada com o momento da construção. Para as atividades
com instrumentos de desenho é importante que o professor oriente os alunos para
seu uso adequado, para que se alcance um resultado coerente.
7.16 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA16 – GEOMETRIA
Nessa habilidade os alunos devem realizar atividades práticas para aplicação dos
conceitos básicos da formação de um hexágono regular de qualquer área, através da
resolução de problemas seguindo etapas, possibilitando a construção do conhecimento
e a compressão dos conceitos. É importante a utilização de mais de uma forma para
construção. A formalização da construção por meio de um fluxograma e da escrita da
descrição dos passos seguidos é importante para o entendimento dos alunos e deve
ser estimulada.
7.17 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA17 – GEOMETRIA
Nesta habilidade o professor deve mostrar ao aluno o significado
real de lugar geométrico por meio das situações problemas de bissetriz
de um ângulo e mediatriz dos segmentos, que possibilitam a aplicação
desses conceitos na resolução de problemas da vida real e imaginária.
Dessa forma cabe ao professor fazer as demonstrações com os alunos
construindo materiais manipuláveis utilizando papel sulfite, régua,
transferidor e outros, para que o aluno consiga ver na prática essas
construções. O professor pode ainda utilizar com seus alunos software
de geometria dinâmica para aperfeiçoar as construções permitindo maior
interatividade deles com o conteúdo.
7.18 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA18 –
GEOMETRIA
Nessa habilidade o professor deve apresentar os conceitos das
transformações geométricas e suas propriedades, exemplificar cada
transformação de maneira visual através de figuras ilustrativas. É importante
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trazer atividades para identificação e aplicação dos conceitos, uso de tecnologias
digitais (softwares de geometria dinâmica) como o GeoGebra para a aplicação dos
conhecimentos. Outro meio interessante de se explorar essa habilidade é levando o
papel quadriculado para os alunos utilizarem para desenhar as transformações.
7.19 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA19 – GRANDEZAS E
MEDIDAS
Nesta habilidade o professor pode explorar vários problemas do cotidiano
envolvendo não só o cálculo de área de figuras geométricas, mas também a importância
desta área para cada tipo de situação. É esperado que os alunos consigam elaborar
problemas com o cálculo de medidas de áreas de terrenos, mas é preciso estimulá-los
a criarem situações com terrenos que não são do formato tradicional retangular. Vale
ressaltar que em algumas situações problemas o aluno terá que estimar os valores,
fazendo que o mesmo analise e compreenda a situação proposta para melhor resolvêla. Em algumas situações pode ser interessante que façam em dupla, para que haja
um diálogo entre os alunos.
7.20 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA20 – GRANDEZAS E
MEDIDAS
Nessa habilidade o aluno deve reconhecer a relação entre litro e metro cúbico
e calcular a capacidade de recipientes, assim, pode-se levar para a sala diversos
recipientes instrumentos de medidas para que os alunos possam utilizar diversas
estratégias para a resolução dos problemas. Escolha algumas ideias que apresentaram
maneiras diferentes de solucionar o problema para ir ao quadro. O número de alunos
pode ser escolhido segundo as resoluções apresentadas, o ideal é que suas resoluções
tenham sido diferentes. Essa diferença de resolução se dará na tomada de decisões
quanto a forma de solucionar as questões do problema. Identifique e selecione essas
decisões durante o tempo em que estão trabalhando na resolução. À propósito, nesta
etapa de acompanhamento, é fundamental que não dê as respostas prontas aos
alunos, mas sim proponha, por meio de questionamentos, formas de raciocínio.
7.21 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA21 – GRANDEZAS E
MEDIDAS
Nessa habilidade o aluno deve elaborar problemas que envolvam o calculo do
volume de um bloco retangular, então o professor pode desafiar os alunos a fugirem
de questões tradicionais, em que são dadas as dimensões do bloco e pede-se para
realizar a multiplicação. Encoraje-os a criarem questões diferentes e criativas que
foge do óbvio. Após a criação dos alunos deixe que todos exponham suas
questões para a turma discutir qual seria a melhor solução.
7.22 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA22 –
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
Nesta habilidade são priorizados os conceitos de probabilidade, dando
ênfase em mostrar ao aluno o significado de espaço amostral, eventos,
utilizando para calcular as probabilidades o processo multiplicativo.
Destacamos também a necessidade de mostrar ao aluno que a
soma das probabilidades sempre resulta em 1. Cabe ao professor orientar
e mostrar ao aluno por meio de cálculos de possibilidades de ocorrer
um evento pode ser feito de forma mais rápida por meio do princípio
multiplicativo, procurando levar o aluno ao entendimento dos conceitos e
a atingir com sucesso a habilidade.
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7.23 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA23 – ESTATÍSTICA E
PROBABILIDADE
Nesta habilidade o professor pode apresentar os diferentes tipos de gráficos,
explicando os conceitos básicos e os componentes de uma pesquisa, proporcionando
atividades para que os alunos avaliem os diferentes tipos e decidam qual tipo é mais
adequado para cada caso. É importante que os alunos tenham conhecimentos para
decidir qual gráfico adequa-se melhor aos dados de uma pesquisa.
7.24 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA24 – ESTATÍSTICA E
PROBABILIDADE
Nessa habilidade os alunos precisam classificar as frequências de uma variável
contínua de uma pesquisa, de modo que favoreça a tomada de decisão. O professor
pode levar revistas e jornais para que os alunos encontrem diferentes pesquisas para
que os alunos classifiquem em frequências que favoreçam a leitura dos dados. A
pesquisa também pode ser feita em sites se os alunos tiverem acesso à internet.
7.25 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA25 – ESTATÍSTICA E
PROBABILIDADE
Nessa habilidade o professor pode orientar os alunos a primeiro, organizar os
valores em ordem crescente, isso facilitará os cálculos e análises. Os alunos devem
perceber que nem sempre é possível concluir um resultado exato só com base no
valor da média. Além disso precisam compreender as diferenças entre moda, média
e mediana. É importante que os alunos consigam comparar a média e os dados de
gráficos. É interessante levantar discussões sobre a idade dos alunos da sala ou outros
assuntos de interesse deles. Após a realização das atividades o professor pode pedir
para os alunos pesquisarem em casa com os pais o consumo de água nos últimos 6
meses, e levar para a sala de aula para discussão e realização dos cálculos. Também
pode-se levar notícias sobre o desperdício de água contendo gráficos, tabelas ou
outros dados, e trabalhar as medidas de tendência central desses dados.
7.26 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA26 – ESTATÍSTICA E
PROBABILIDADE
Nessa habilidade é importante que o aluno consiga diferenciar uma pesquisa
amostral de uma pesquisa censitária, e que consiga destacar por quais motivos cada
método de coleta de dados é mais indicado. Para isso o professor pode
levar diferentes situações de pesquisas que usam os dois métodos para
que o aluno possa analisá-los.
7.27 Encaminhamento Metodológico - Habilidade - EF08MA27 –
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
Para essa habilidade é necessário que os alunos conheçam as etapas
de uma pesquisa, os métodos de coleta de dados e os diferentes modos de
apresentar os dados, já que eles precisam realizar uma pesquisa. Mesmo
que pareça complexo os alunos vão conseguir realizar todas as etapas
contando com o apoio do professor. Orientá-los na escolha do tema é
essencial para que eles possam escolher um tema exequivel e relevante.
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