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ABSTRACT
This teacher's manual accompanies a mathematics

textbook for second graders, written in Portuguese. Developed from
objectives set forth by the National Portuguese Materials Development
Center, it follows'closely the objectives and methodology of major
curricula used in schools of the United States. Consideration was
given to the Portuguese child's environment, since this faCtor is
felt to exert a definite influence on the learning process. Attention
was also placed on the affective domain, as well as on the moral and
cultural values of the child. The thirteen chapters deal with:
numeration (0-999); addition with and without regrouping; subtraction
with and without regrouping; commutative and associative properties;
length, time, weight, capacity, and temperature measurements; money;
geometric figures, perimeter, and graphs; fractions; multiplication;
divisibility; and word problems. For each lesson, the guide presents
(in Portuguese): objectives, introduction, activities, sample
exercises, practice exercises, review, and evaluation. (MNS)
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. . .

Em sequencia dos- objectivos que o Centro Nacional
de Materials Didacticos em Portuguas se prop:5s
desenvolver, aparece agora Matemdtica 2 que,
semelhanca de Matemdtica 1, segue de pert9, nos seas
objectivoi e metodologia, outros currIcu!os usados nas
escolas americanas. Ao desenvolver-se Matemdtica 2,
teve-se em consideracio o meio ambiente da crianca
portuguesa, pois este exerce uma influencia extraor- _

dingria na aprendizagem.Deu-se alit& uma atenctio
muito especial ao aspecto afectivo da crianca, assim
como aos seus valores morais e culturais.
Matemdtica .2 é o segundo livro de urn. Programa de
Matemdtica em Portuguese foi desenvolvido para
alunos do segundo grau. Constituem-no treze

O capitulos subordinados aos topicos seguintes:
numeracao (0-999); adi4o corn e sem transporte; sub-__

___traccao corn e sem emprestimo; propriedade comu-
tativa e associativa; medidas de comprimento, tempo,
peso, capacidade e temperatura; dinheiro; figuras
geom6tricas, perimetro e graficos; fraccOes;
multiplicagao, divisibilidade e problemas. Cada
capitulo consiste de: bbjectivos, introducio, acti-

Alt_midades,.exemplos, exercicios praticos, exercicios. de
revisao e avaliacao.

Following the proposed objectives set forth by the Na-
tional Portuguese Materials Development Center,
Matemdtica 2 appears now as another core curriculum
publication. Similar in format to Matemdtica 1, it
follows closely the objectives and methodology of the .

major curricula used throughout the schools of the
United States. In developing Matemdtica 2, considera-
tion was given to the Portuguese child's 'environment,
since this factor exerts an extraordinary influence
upon the learning process. Special attention was also
placed upon the affective dcmain as well as upon the
moral and cultural values of the child.
Matemdtica 2 is the second book of a Mathematics
Program in Portuguese and was designed for second
graders. It consists of thirteen chapters dealing with:
numeration (0-999); addition with and without
regrouping; subtraction with and without borrowing; . ---
commutative and associative properties; length, time,
weight, capacity and temperature measurements;_____.
money; geometric figures, perimeter and graphs; frac-,
tions; multiplication, divisibility and word problems.
For each chapter there are: objectives, introduction,
activities, _sample .exerciso, practice exercises,_ review._
and evaluation.

S

Joao P. Botelho
Director
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Introducio
-Mateindittsa 2 e 0-teititdo iivro de

iira-prograUna de Matemitica qua se
:;'''--0sr.,'.:--a*V111411411111Wit5tenligihlretli V-

ceitos necessarios ao progresso e
sucesso dos alunos no cameo da
Matematica e das Ciencias. Para --
atingir este objectivo, e tendo em
mente os mais recentes metodos e tee-
nicas de ensino, os conceitos foram
cuidadosamente seleccionados e
desen-volvidos de uma maneira lOgica
e gradual de acordo corn a idade, e
nivel de aprendizagem do aluno.
As actividades sugeridas neste pro-
grama sio experiencias concretas e de
interesse para o aluno, dal resultando
uma maior possibilidade de desen-
volver uma atitude verdadeiramente
positiva em relacdo

_
k_Matematica. _

,

AS Arias tratadas silo as seguintes:
. .

...

Adicio sem transporte
Subtracgao sem. emprestimo
AdicAo com transporte
Subtracvlo corn emprestimo
Medidas de coMprimento
Medidas de peso
Medidas de capacidade
Medidas de tempo
Medidas de temperatura.
Maior que Menor que
Dinheiro
Problemas
Figuras geometricas PerImetro
Grificos
FraccOes
Multiplicaclo Divisibilidade

vi

Todas estas areas estio relacionadas
entre si, obrigando o aluno a utilizar
conhecimentos anteriormente adqui-
ridos. Alguinas das areas (como, por
exemplo, numera0o, RdicAo e sub-
traccaorrepetem;srablalto-derlivro,
a fim de que o aluno possa aprofun-
dar os conceitos respectivos. Tambem
se reveem os conceitos apresentados
em Matemdika I antes de os
aprofundar. Para dar continuidade a
este programa de MatemAtica
apresentam-se os objectivos de

4

Mationdlica I,-assim Como os Je
Minefftifite#

pritica. No entanto, Pica ao criterio
do professor segui-la, modificti-la ou
adapti-la conforme as necessidades
do aluno.

0 metodo de apresentaclo nfto 6 o
mesmo para todos os conceitos, sen-
do por vezes virios metodos
utilizados na apresentacSo de urn so
conceito. Isto deve-se ao facto de
cada aluno ser um individuo.em si,
diferente de todos os outros e, corm
tat, necessitar de metodos
apropriados para aprender o con-
ceito.

Neste programa, a funcAo do pro-
lessor 6 apresentar conceitos, utilizan-
do metodos variados, tendo em con-
sideraclo as aptidoes e necessidades
de oda luno. E tambem da respon-
sabuidade do professor orientar o

--aluno, seguindo o(s) m6todo(s) mais
apropriado(s) por forma a que este
sinta-vontade-de-destobrir outrot
caminhos.
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Livro do Alluno
Livro do Aluno,e um livro/caderno

corn fOthas .picotailas, que Odor'
assim ser udlizadas urns de cads vu,
caso o professor .° deseje. E um Iivro
ilustrado a cores para uma melhor
apresentago de conceitos e da
relacao entre eles. Esti dividido em
true capitulos. Cada capitulo content
varias ligbes sobre determinado con-
ceit° ou aptidito a desenvolver. Cadi

alem da materia propria, inClui
tambem uma serie de exercicios
praticos. No fim de cada capitulo, ha
exercicios de revisAo e uma folha de
avalia0o. Para algumas ligOes, exis-
tem na secelio de Actividades
Suplementares do Livro do Aluno\
folhas com_exe_rcicios.priticos. ou
revisAo.

0.2..squernade_cada licAo a como_ser..1_
segue:

-las\

Instrucoes SAo dadas em cada
del;endo o professor 16

aos alunos. Encorajam-se os
alunos a seguir a leitura, pois
natural que já possam ler,

: frff

63
27

36
+ 44

70
37

Respostas tracejadas Encontram-se;
nos primeiros exercicios, a fim de
mostrar aos alunos como escrever
as respostas,

Exercicios priticos Sao geralmente
em forma de actividade, a fim de
que os alunos possam completar o

115 trabalho individualmente.

Avaliaciio Encontra-se no fim de
cada capitulo, para verificar se as
conceitos mais importantes foram
apreendidos pelos alunos.

vii
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OBJECTIVOS
Calcular o custo de doffs obtectos.

-dado o preco de cada urn.
Complerar tabelas corn somas
clIferangas ate 19. re

INTRODUCAO
Nesta licio recomendase acti AcraviDADES
sIdades em que is aluno sell expose' - I. Desenhe no quadro os objectos -

- a situacees id/micas Is de uma ida a seguintes a cscresa os precos respec
uma Iola fuer comptas. Primeiro. o ivos, como seinclIca abaiso.
aluno dese ser eaposto a situacees em
que the scjam apresentados dois ob.
jams (duas colsas), cads urn cons o
ittrP7K0,-eitisrqurrentra-derredcsdar

-0 custo total. Em wglda, raga nth - -

Wades relacionadas corn problem's
de adiello a subtruclo de dlnhelro.

VOCABULARIO
custo, 'woo, recebeu, rests

MATERIAL
Nadas de writ% caribes numerados
de 0 a 19 e ankles corn os sums -
ems

3t Bt. 151

Mi.' um aluno para &adieu urn
objeeso e is seu pre o. Itepita a mil.
sidade corn outros alunos pars os ob.
jectos Ittlantes. Chame a atemao dos
alunos para o smal de cantimos Peca
a urn aluno para escrever no quadro
o simbolo "e" e a palavra "can-
Irmo". Peca aos alunos para terem a
palasra ern so? alta

Em sesulda, escolha uma quanta
coma. por exempla. (0 cantimos.
Diga aos alunos para tarerem com

--pro corn este dinhciro. Os alunos
podem comprar quaisquer objectos
(iguais ou diferenies) clay) custo total
sera 101. 0 aluno dose coy o objevo
e 0 prate' respective'. Exemplo: "Com
os mtus dee etntimos quero comprar

-uma earn de leaf pm ono ctotimos a
urn chupa.chupa par dolt eantimos".
ou "corn os mein des quern
comprar dots lapis de deco cantimos
cada". Se o aluno nip quer {altar
seta dInheiro tad°. emlo dere dicer
quanta sal Ramat e quanto the
restara Depots de alguns alunos
term faun compras, modifique a
quanna tnicral e proceda do mesmo
modo

0 Manual do Professor contem uma
lista dos objectivos mais importantes,
acompanhados do numero das
paginas correspondentes do Livro do
Aluno, assim como as licOes que
constituem o programa de
Matematica. Cada liyAo contem a
reducilo de uma ou mais paginas do
Livro do Aluno corn as respostas dos
exercicios. 0 numero de pagina no
Manual corresponde ao numero de
liclo no Livro do Aluno.

Exemplo de uma HO° no Manual:
Objectivo(s) E uma frase ou frases

que traduzem o comportamento
que se espera do aluno, depois da
apresentacao e estudo da

Introducio g urn conjunto de
ideias para a apresentacAo do con-
ceito em causa. Tambem aqui se
apresentam aspectos positivos e
negativos que o aluno possa encon-
trar no decorrer da

Vocabuldrio E uma lista de termos
usados pela primeira vez no livro.

Material g uma lista de materials,
atom de lapis e papel, que
julgamos necessarios para a exe-
euo actividades.

Actividades Sao urn conjunto de
sugesteks que auxiliam o professor
na apresentacao de um conceito e
auxiliam o aluno na aprendizaFem
do mesmo. Baseiam-se na ex-
peril....ia do aluno e utilizam ob-
jectos que julgamos do seu conhe-
cimenNe apropriados a sua idade.

Sr-

0
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2. Dip sos Amos pars 'brims os
setts tsvros rta pigloa 16. Explique
-this o exempla na pone superior da
pilule em que se ::/resentarn dins

grans iguais e.uns onjunto de moedas
indtando o prep de cada. l'ambarn
se indica qua o custo total dos dots 6
igual i SOMA dos preps individuals.
Em sesulda, pegs abs stuns psi
identilicarem os objectos que esti° .

.logo pbaixo na pima e os precos
respecifvos. Depots, exPliqueRws que
ens cads qualm hi dots objeetos e
que des tem de catcular a custo total.
Lecmplo: No primeiro caw, o alums
pode mar quadro main pars corn.
pun a magi e um nickel pars o trite.
Em seismic o aluno dive comas
estas moedas pars calcular quanto

dinheiro custam os dots objects e
antic, escrever essa quantis no pm°
indicado.

3. D. 22 swifts a cads aluno e pees.
-lhes pars numtrilos de 0 a-I8 a nos
restantes elutes* OS shuts - c

. Em segulda,;disa.lhes pars
retirarem os cartOes de - , 5, 6, e
II e 'present. cites mesmos cartOes

- no quadro. Pace sos alunos pare tor.
mason uma °Quack cons sates
dada. Pep a s fries ,tuna oats
manumit a eq que formaram.
Repits vita actiteidade corn woos
cart,* a Imhof %wee de adigio.
Em cads casofhi dual equagsbes
passives,

4, Rephe a acilvidade anterior ussndo
dinheiro. New easo*Glirno dive ter
moldratpira minor os uncle's* mats

S. Digs sos alunos para abrIrern os
sews 'tyros rta kin 77. Pecs sos
alunos pars observarem a grivura ao

_.cimo da paging e descreverem o que
stem. Digalhes que is fez uma tabela
indicando o dinhdro game numa lots
de brinquedoi. Eaptique-lhes cads um
dos tInitoe na labels da isperds. Em
.sraulda, dame a sten& doe Minos
para o prigneiro norm "Rosa".

. Pergunteti (panto dinheiro tinha
eta no principle, (I2e) a quanto the

7. 'testa (38). Moons Identlficarlo
faclinsente a quantla qua a Rosa
gastou. Contudo, pecalhes pars lma.
glnarem que vino sebem a resposta
pus utillzarem moedas pars a
cakularem, Resolve com os alums os
coos (Marjo, Joao, etc) qua julp
necessaries Pep sae Amos pars
compeetarens a primeira sabots e
utilizarem o mesmo process° na
labels do direho.

AVALIACAO
Utilizes pleas 77 do Livro do
Aluno.

Fazem parte das actividades
algumas folhas de exercicios do
Livro do Aluno.

Avallacio g dificil obter e desen-
volver um instrumento valid° e
corn as caracteristicas necessdrias
para medic os conhecimentos
apreendidas per urn aluno da
escola primaria. Corn excepreao de
testes sobre factos bAsicos e
operacOes, duvida-se que o
resultado de qualquer teste escrito
de urn perfil completo do que o
aluno é capaz. Portanto,
recomenda-se que a avalia0o seja
feita continuamente atrav6s da

observagao da evoluclio do corn-
portamento do aluno. Por isso, a
avaliaclo deverd ser uma corn-
binacilo de: observa0o do aluno a
trabalhar, perguntas e respostas
orals, use de manipulativos para
demonstrar situacOes, e testes
escritos. Em todos os capitulos ha
uma folha de avaliacao relativa
mattria neles focada.

7
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PERACOES E PRoPRIEDADES

Relacionar adicito corn a uniio de d
Adicionar, em coluna, 0-5 usando gr vuras 47
Identificar a diferenga como urn su to 50 _

Subtrair os numerosd6,0-5 52
Reconhecer e a propriedade comutativa da adicAc

54,--101; 160--
Vtrificar se a Bravura, indica uma adicito ou subtraccAo
61

Dado5 3 ntimeros, entre 0 e 5, formar 4 equacbes corn
eles 63
Adicionar usando objecto s (6 a 10)
Calcular diferengas de 0 a 9 105
Adicionar usando moedas 146
Subtrair usando moedas 147
Diferencas de 10 ID 161
Usar a linha numerada para resolver equacbes ( 4.) 164
Usar a linha numerada Ora resolver equacbes ( ) 165
Adicionar urn ntimero menor que dez corn um maior que
dez 172
Subtrair urn ntimero menor que dez de urn maior que dez

174 1

Adicionar dezenas 184
Subtrair dezenas 185
Adicees cuja soma seja menor que 100 186
Subtrair numeros maiores que 9 de numeros menores que
100 * 190.-- .

Equacoes: Subtrair numeros maiores que 9 de numeros
menores que 100 192
Adicionar tits numeros 198
Propriedade associativa da adIcAo 200
Adic8es: Combinacaes de 11 a 18 205
Subtracctses: Diferengas de 11 a 18 206

NUMEROS E NUMERAcA0
Identificar uma coleccAo de objectos como sendo um
conjunto 8
Identificar um subconjunto num conjunto 10
Identificar elementos que ndo pertencem a um conjunto
12

Estabelecer correspondencias urn a urn 13
Demonstrar pelo processo de correspondencia que dois
conjuntos sap equivalentes 14, 15
Formar um conjunto equivalente a um dado 16
Identificar conjuntos equivalentes 17
Identificar o conjunto corn mais elementos 18
Escrever os numcrais 0 a 5 22, 25, 28, 35, 40
Associar os numerals 0 a S corn conjuntos de 0 a 5
elementos 23, 26, 29, 33, 36, 41
Escrever por extenso os numeros 0 a 5 24, 27, 30, 34,
37, 42
Escrever os numerals 6 a 10 74, 77, 80, 83, 88
Associar os numerals 6 a 10 corn conjuntos de 6 a 10
elementos * 75, 78, 81, 84, 89
Escrever par extenso os numeros 6 a 10 76, 79, 82, 85,
88
Apresentar a dezena coma um conjunto de 10 elementos

121

Identificar uma dezena e varias unidades 122
Identificar o minter° de dezenas de um conjunto 125
Escrever os numerals 20 a 49 126

x

Escrever o minter° de dezepas e unid,ades equivalents a
um numeral 129"
Numeracto de 50-59 132 _

Numeracio de 60.69 133
Numeracio.de 70.90 134, 135, 136
Completar sequencias numericas de 0 a 99 137
Identiflear figuras que esti° divididas.em.duas, tres,
quatro parses iguals 176, 178, 180

S. FraccOes: IclentifIcar urn mein, um terco, um quarto
177, 179, 181
Identificar uma duzia 20
Associar o ntimero 12 corn urea dtizia 211
Identificar mein duzia 212
Associar o ntimero 6 corn meia: dtizia 213

PROBLEMAS
.

Representar problemas em equacao e- resolve -los -170
Resolver problemas 194

IGUALDADES E DESIGUALDADES

Relacionar o sisal corn a expressao "é major do-que"
67

Relacionar o sinal corn a expressAo "é menor do que"

Relacionar os sinais a e < corn a linha numerada 69
Usar ou corn somas e diferencas. 72
DesiguaMades:>., -lc 138

GEOMETRIA

S
S

1111

S.

Identificar figuras geometrices 1

Identificar o circulo 2
Identificar o quadrado ou utna regibo quadrada 3
Identificar o rectbntulo 4
Identificar o triingulo S

Pontos e linhas 152
Simetria: Completar gravuras 214
Demonstrar simetria 215
Completar sequencia 216
Identificar: Dentro, fora, sobre 217

MEDIDAS

Identificar qual de dois objectos E mais comprido 114
Identificar qua! de dois objectos é mais curto 115
Comparar objectos e identificar o mais comprido e o
mais curio 116
Comparar objectos e identificar os que tern o mesmo
comprimento 117
Dinheiro: moedag 142
Relacionar o preco de urn object() corn a coleccao de
moedas apropriada 145
Dizer as horas 148, 149
Identificar as horas e as horas e meia 150
Medir comprimentos de objectos corn uma unidade nao
estandardizada 153
Medir comprimentos em centImetros 155



_

OPERACOES E PROPRIEDADES

OBJECTIVOS
Matematica 2

NUMEROS E NUMERACAO

0 Relacionar adicAo corn a ulna° de dois conjuntos 8

Completar equagaits de adicao cuja soma seja igual a 10
ou menor 9

Reconhecer e aplicar a propriedade comutativa da adilo
12

_

Subtrair os numeros de 0 a 10 14
- Completar equacees de subtrair cujo aditivo seja igual a

10 ou menor 16

Identificar a adicao e a subtraccao como operacees Inver-

* sas 18

Calcular a soma (10 ou menor) de dois numeros em co-

g luna 21

Calcular a diferenca de subtracceles em coluna 22
Verificar que a ordem das parcelas nio altera a soma
24

Compietar equacees de adicAo e subtraccdo que estejam
relacionadas 25, 72
Adicionar tres ninneros cuja soma seja igual a 10 on
menor 26
Usar a propriedadeassociativa da adicAo 28
Usar adicao e subtraccao para resolver problemas 30,
64, '74
Adicionar dezenas cuja soma seja de 10 a 100 51

Subtrair dezenas cujo aditivo syja igual a 100 ou menor
53

Resolver equacOes de adicao e subtraccao de dezenas 55
Adicionar, em coluna, numeros de dois digitos, sem
transporte 56
Resolver adiceres de tres parcelas cuja son:, seja igual a
99 ou menor 58
Subtrair numeros com dois digitos, sem emprestimo 60
Adicao: combinacoes de 11 a 18 68, 77
Subtraccao: diferenca de il a 18 71, 77
Calcular o custo de dois objectivos, dado o preco de
cada um 76

Adicionar corn transporte dois numeros cuja soma seja
igual on menor que 99 98
Subtrair com emprestimo dezenas e unidades 105
Identificar e calcular situaceles de multiplicar 156
Completar equacOes que compreendam produtos at 20
157

Calcular produtos ate 27 sendo 3 um dos factores 159
Calcular produtos sendo urn dos factores 4 ou 5 160
Propriedade comutativa da multiplicacAo 161I Dividir urn conjunto em conjuntos de dois elementos
cada 162
Multiplicar em coluna 165
Usar a linha numerada para efectuar multiplicacOes 166
Completar a tablia de multiplicar 167
Adicionar e subtrair nurneros de dois digitos 169
Adicionar centenas 170
Adicionar numeros de tras digitos, sem transporte 171
Subtrair centenas 172
Subtrair ninneros de tres digitos, sem emprestimo 0 173
Adicao e subtract* de numeros corn tras digitos 176

9

Escrever os numerais de 0 a 9 2

Colorir o nramero de elementos dad° 3

Identificar conjuntos e escrever numeros de 10 a 20 5

Contar e escrever os numerais de 10 em 10 ate 100 33
Escrever dezenas e unidades correspondentes ao ndmero
de objectos num conjunto 35
Escrever os numeros de 1 a 100 por ordem numerica 39
Identificar os numeros ordinals, do primeiro ao decimo
46
Contar de 5 em 5 para completer sequancias numericas
48, 154
Contar de 2 em 2 para completar sequencias numericas
49, 152
Reescrever 10 unidades como uma dezena 96
Reagrupar numeros que tenham rnais de 9 unidades 97
Usando a forma extensa, reagrupar numeros corn dois
digitos 102
Dados modelos de numeraclo de 0 a 99, escrever o
numeral correcto 117
Escrever o numeral correspondente a um rnimero de
centenas 118
Estabelecer urn padrito de ctIttagem 122
Completar sequencias numericas 123, 128
Identificar o ntimero que vem antes, depois ou entre os
numeros) dado(s) 125

Identificar o digito da casa das centenas, da casa das
dezenas ou da casa das unidades 127

Identificar conjmntos com um numero par ou impar de
elementos 151

Contar de 3 em 3 153
Contar de 4 em 4 154

IGUALDADES E DESIGUALDADES

Usar a e para comparar numeros de 0 a 9 4
Usar a e para comparar numeros ate 100 6, 43, 50
Dados dois numeros, identificar o rnaior otn o menor 44
Comparar arm os, usando . e

GEOMET A
Identificar lir as fechadas e linhas abertas 129
Identificar quadrados e circulos 130
Identificar triAngulos e rectingulos 131

Desenhar um segmento de recta, usando uma regua 132
Desenhar angulos, us7,1do uma rostra 134
Identificar os lados e c angulos de uma figura fechada
134
Medir, em centimetros, os lados de urn poligono 115

Identificar pontos dentro, fora on sobre uma figucd 136

Identificar pontos num grafico, dados pares de numeros
ordenados 137

Identificar fiouri's que tenham a mesma forma e o
mesmo tamanhii 138

Simetria: Identificar uma linha de simetria 174
Dividir uma figura ao met°, usando simetria 17S

xi

al



PROBLEMAS

OBJECTIVOS
Matematica 2

MEDIDAS

Usar adicao e subtraccdo para resolver problemas 30,
64
Resolver prouiemas de adicao e subtraccAo relacionados
corn custo 74, 148
Resolver problemas de subtracclo relacionados corn
dinheiro 111
Calcular o custo de dois artigos 76, 113
Resolver problemas de adicao corn transporte e de sub-
traced° corn emprestimo 114
Resolver probletnas de multiplicar 164

FRACcOES

Identificar e colorir 1/2 de uma figura 141
Identificar e colorir 1/3 de uma figura 142
Identificar e colorir 1/4 de uma figura 143
Identificar e colorir 2/3, 2/4 e 3/4 de uma figura 144
Identificar e colorir 1/5, 1/10, 2/10, ..., Si 10 de uma
figura 145

xii

Calcular o valor de urn conjunto de moedas 62, 109,
147
Relacionar o prep de urn objecto corn o conjunto de
moedas apropriado 63
Usar unidades arbitririas para medir o comprimento de
objectos 79
Medir o comprimento de objectos, ern centimetros 80
Dizer e escrever as horas e meias horas 82
Identificar c escrever as horas e os minutos 84, 87
Identificar as horas e quartos de hora 86
Identificar qual de dois objectos E mais pesado 88
Identificar se urn objecto pesa mais ou menos que urn
quilograma 89
Identificar qual de dois recipientes 6 o que tern maior ou
menor capacidade 91
Identificar se um recipiente leva mais ou menos que urn
litro 92
Ler a temperatura que marca urn termOmetro 94
Medir, em centfmetros, os lados de um polfgono 135

i.

I

I
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Pigina

OBJECTIVOS
Sem contar, identificar, conjuntos
de 0 a 9 elementos e escrever os
numerais de 0 a 9.
Relacionar os numerais (0 a 9) corn
os mimeros escritov or extenso.
Dado urn numeral ae 0 a 9 colorir
o ntimero de elementos que ele
representa.

Escreve o numeral pro ends coniunto.

Cg

Nag

CCCC O

0
zero

1

urn

2

dois

3

tres

4

quatro

5

cinco

rtUrs
seis

QQO 7

CICCC sete

8

oito

9

nove

'11

o o

2 2 2 2__

3 3 3 3_

4 4 4 4_4_

5 5 5 5 5

6 6 b 6 6

7 7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

INTRODUcA0
Este 6 urn capitulo de revislo sobre
numeraclo de 0 a 20. E importante
que o aluno sem contar, seja eapaz de
identificar quantidades. 0 aluno deve
habituar-se a other para um conjunto
de 1, 2, 3 ou 4 elementos e, sem con-
tar, dizer quantos sAo. Em seguida,
deve ser treinado a identificar urn
conjunto de 3 a 10 elementos, obser-
vando combinacees de 1, 2, 3 e 4 ob-
jectos. NAo ha uma maneira propria
de dispor urn ntimero de objectos.
Por exemplo, 6 pock ser representado
par uma combinaclo de 4 e 2; 3 e 3;
3, 2 e 1; ou 2, 2 c 2.

t

A habilidade em se identificar um
niimero sem contar 6 um factor mui;o
importante na preparacilo de urn
aluno para a aprendizagem de adiceres
e subtraccOes simples. A3sim, o pro-
fessor deve dar -Ihe enfase o maior
numero de vezes possivel. Se os
alunos estAo habituados a ver o
ntimero 7 como uma combinacAo de
3 e4, a adicao 4+ 3 .7 e 3 + 4.7
tell urn maior significado.

VOCABULARIO
Zero a nove, contar

MATERIAL
Cartdes numerados de 0 a 9, canoes
CGM as palavras de zero a nove,
pauzinhos, folha de exercicios, eadeiras

12.



Pinta o numero de'quadrados indict:4o.

3

5
2

0
9
6
4

7
8

I

=YE
Escreve o numeral ao lado de coda palavra.

seis oito_E3 quatro zero °

um cinco do's _2
sere

nove tries3
3

ACT IVIDADES
1. Coloque 9 cadeiras numa fila. Peca
a urn aluno para conta-las. Peca ao
mesmo aluno para conta-las outra vez
e simultaneamente colocar em cada
cadeira um dos cartOes numerados de
1 a 9. 0 mesmo aluno ou outro,
entao, coloca nas cadeiras o cartAo
corn a palavra correspondente ao
numeral respectivo. Em seguida, fale
aos alunos sobre o facto de que,
quando se contam as cadeiras, cada
numero diz-nos quantas cadeiras jA
foram contadas.

2. Apresente conjuntos de 1 a 9
pauzinhos. Peva aos alunos para
mostrarem os canoes numerados cor-
respondentes.

3. De 9 pauzinhos a cada aluno.
Diga-lhes: "Corn os pauzinhos
mostrem conjuntos corn o numero de
elementos representado pelo numeral
que lhes you mostrar." Apresente aos
alunos arbitrariamente carats
numerados de 0 a 9, e peca-lhes para
contarem os elementos de cada con-
junto pelo menos duas vexes.

4. Fava folhas de exercicios
setnclhantes a seguinte:

Nome

Faz 3 0 .

Faz 5 .

Faz 0 O .

Faz 2 .eciel.
Faz 4 p

Faz 8 k. .

Faz I p .

Faz 7 4,
Faz 9 es .

Faz 6 coo

13

Vagina 3

Distribua as folhas aos alunos e peca-
-lhes para desenharem o numero de
elementos pedidos em cada caso.

5. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pagina 1. Peca-lhes
para observarem a figura incompleta
delineada por ntimeros. Peca-thes
para ligarem os ruimeros por ordem.

Diga aos alunos para abrirem os
/seus livros na pigina 2. Peca-lhes
para observarem o numero de
elementos em cada conjunto e
escreverem o numeral correspondente
nos espacos indicados.

AVALIA00
Utilize a pagina 3 do Lirro do Aluno.



Pagina
OBJECTIYOS

Identificar qual de dois numeros é
o major ou o menor.
Completar desigualdades como

> ou <
quando dois nUmeros sao dados.
Relacionar > e < corn a
linha numerada.

INTRODUcAO
0 objectivo principal desta licao é a
comparacao de mimeros entre 0 e 9.
Recomendam-se algumas actividades
usando conjuntos de 0 a 9 elementos.
Neste caso, o aluno estabelece cor-
respondencia de urn a um para iden-
tificar o conjunto que tern mais
(menos) elementos. A linha numerada
é tambem utilizada e identificada
como um elemento Util na com-
paracio de nUmeros.

VOCABUIARIO
Major, menor, linha numerada

MATERIAL
Canoes numerados de 0 a 9 e cartOes
corn os simbolos > , <
ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro dois conjuntos
de objectos,
Exernplo:

Para cada conjunto de objectos, peca
a urn aluno para identificar o ntimero
de elementos num conjunto e peca a
outro aluno para escrever o numeral
correspondente abaixo (Jesse conjun-
to, Pergunte aos alunos se ha mais
quadrados do que triangulos. Ern
seguida, pergunte que namero 6
major, quatro ou tres. Escreva no
quadro a major que entre os
numerals, de modo a cornpletar a
(rase:

4 6 major que 3

Peca aos alunos para lerern varias
eies a frase em aka, 1.m
seguida, escreva '44 > 3" abaixo da
frase. FAplique aos alunos title
significa "6 major que".
Repita a actividade corn outros con-
juntos de 9 ou menos elementos,

MAIOR

6 major quo

3
Escrevc os nurnerots que foltorn

4

MENOR

4. 5

I

t .

4

3

4Qt44.,./
S 4 q

2. Adapte a actividade anterior para
"é menor que" e para o simbolo

3. Escreva no quadro as
desigualdades seguintes c peca aos
alunos para as copiarem,

<4 8>
<4 <7 5>..
<4 <7 5-> 8>.

4

<7 5>

<7 8>
7 8:-

8

Para cada numero, peca dos ultimo\
para escreverem na linha um numeral
diferente de modo a completar as
desigualdades.

/
(kevNev*.vi))

4. Coloque em frente no quadro
cartOes numeradas de 0 a 9 e urn
carulo com < e outro turn 2.> .

Os cartOes numerados devem sec co-
locados corn o verso para Omit. Peca
a urn aluno para escolher dois canoes
numerados, virados e, depois, colocar
o calla° corn o simbolo ou
clue seta apropriado pat a completar a
desiguaidade. Per gunk. aos offiros
;litmus se a desigualdade esta correc-
t".

5. Peca aos alunos para faierem os
exercicios na pagina 177 da seccao de
Aictividades SuplementateN do / iro
do .1 /uno.

AV ALIAcA0
I ltilize a vagina 4 do I tire do Aluno.
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fscreve a numeral pare coda coniumo.

ABBEan
AN NI F-

R
IN 1

dez onze

10 H 12

to 1( 12.

Iv H [2

r
II 1-a r

doze

10r-
111
IM MO

cierassels dezassete

[6

lb

it)

treze

13

13

catorze quinze

14 15

14 15

13 14 15

moor-. r
411
dezolto dezanove vinte

()BJ V OS

identlikat tic 10 a "..'0
elementos e reset 0, Horne! dis
de It) a 20

* Assocutr 0 numeral apt opt lad()
corn i'011Juntos de 10 a 20 elementos.
f.'ompletar sequC'ncias i111ti1til eitS de
0 a 20.

INTROi)i cs:A()
Ne,ta ,e
agruparnento ate obje,...tos em deicnaN
e umdade-,. Portanto, o aluno
dept', pruneno, rdentdrcat tint Coniun
to de del elemento, e, depots, ttttititt
Os eh:Mt:11101 ft' all1110
Lt' +ittt.ii.i stir iii lit i.d .1()
tuNpillide th, du kit
ciclittllos, .ith

voc AnuLA Rio
Delenas. unidades, del it s. WIC, se
01000111 s. It n ttinct

20

MATERIAL
Hchas, cartAo

ACTIVIDAIJES
1. f)t:' a cada aluno uma tita dc Lartilo
dividida em dez partes e 10 fichas.
Pep aos alunos para contarem as
fiehas. De enfase ao facto de cada
um ter del fichas e escreva a palavra
de/ no quadro. Ern seguida, peca aos
ihmos para colocarem as fichas sabre
I) car tao, Lima ern cada quadrado.
Diga-lhes que a tira de carulo leva
der fichas, formando uma dezena.
De a cada aluno mais tuna ficha.
I pliquelhes que, agora, cada urn
1,0,stit tuna dezena de tielta4, as
true estasam no Calla° Mills
PALI fit. Ift t:titi.1

sillin0 tern, esci es a no (macho o

1 dezena mais I
Utlle

Pagina 5
Continue o processo ate dezanove.
Em seguida, de mais uma ficha e uma
tira de mac) a cada aluno. Perra-lhes
para preencherem os quadros do
cartao corn as fichas soltas. Pergunte-
-Ihes quantas fichas tem agora. Iden-
tifique o numero de fichas como "2
dezenas e mais nenhuma." Escreva
no quadro o numeral 20 e a palavra
vinte. Diga aos alunos para lerem
"vinte" em voz aka, vezes.

2. Desenhe no quadro uma linha
numerada de 0 a 20 e deixe-a in-
completa, isto 6, faltando alguns dos
numerals. A linha deve ser identica
parcial seguinte.

4+
0 1 B

Aponte para o numeral 3 e pergunte:
"Quando escrevemos os numerals por
ordem, que numeral vem antes de tres
(ou entre um e tres)? E depois do
tres?" Escreva os numerals 2 e 4 nos
lugares apropriados por baixo da
linha numerada. Em seguida
pergunte: "Que numeral vem antes
do oito?" Peca a um aluno para
escrever o numeral 7 no lugar
apropriado por baixo da linha
numerada. Continue desta maneira,
pedindo aos alunos para identificareni
os numerals que vem antes, depois,
ou entre outros numerals ja indicados
na linha numerada, ate que todos os
numerals de 0 a 20 tenham sido
escritos,

3. Diga aos alunos para abrirem Os
setts livros na paging 5. Explique -Ihes
que nesta pagina foram desenhados
conjuntos de 10 a 20 elementos, Peca-
!hes para contarem os elementos em

cada conjunto e escreverem o
numeral correspondente nas linhas
apropriadas.
4. Diga aos alunos para abrirem Os
setts livros na pggina 178 da seccao de
ALti,,idades Suplementares. Peca
para completarern as sequeneias
numericas, identificando o numero
que vent antes, depois ou entre outros

Depols, pccallies para ligarem
os rulineros por ordem, a lint de for-
maim um gra ill a Wit' CM COI
1/1 ii a sell iosto

AVALIAcA0
Faea uma actividade que scja
apropr iada.



Pagina 6
OBJECTIVOS

Identificar qual de dois ndmeros,
entre 0 e 20, 6 o major ou o menor.
Usar > ou < para completar
desigualdades.
Relacionar > e < corn a
linha numerada.
Identificar o ndmero que é uma
unidade major ou menor que o
ndmero dado,

INTRODUCAO
Nesta licAo continua-se a comparack
de ntimeros de 0 a 20. A comparacRo

executada a um nivel mais abst rac-
to, isto 6, sem o auxilio de objectos.
Se alguns alunos tiverem grandes
dificuldades, o professor deve per-
mitir o use de manipulativos. Chama-
-se a atencao do professor para o fac-
to de que, a partir desta licAo, em vez
de se escrever uma unidade major ou
menor que, passa-se a escrever I
major ou menor que.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
CartOes numerados de 0 a 20, e
cart6es corn os simbolos > <
caixa

ACTIVIDADES
1. Coloque em frente ao quadro os
cartOes numerados 13 e 16 e pergunte
aos alunos qual destes numeros
major. Pale corn os alunos como

' deviam escrever a urn colega noutra
cidade e explicar-lhe que 16 6 major
que 13. Explique -Ihes que este Mai-
bolo > significa k maim. que.
Escreva no quadro 16 > 13 e diga
aos alunos para lerem "dezasseis
major que treze." A medida que os
alunos Leem outras frases semelhantes
a 16 > 13, de enfase ao facto tie
que devem seguir o mesmo padrAo
que os Iivros de leitura, isto 6, devem
le-Las da esquerda para a direita.
possivel que alguns alunos notem que
a parte mais tarp do slmbolo aponta
para o ntimero major.
2. Adapte a actividade anterior para
rever a ideia de é menor que e o sim-
bolo <
3. Apresente um par de desigualdades
coma 6 .> 1 e 6 < 1. Pergume
aos alunos qual delas esta correcta.
Depois de os alunos se familiarizarem
corn esta actividade, peca-lhes para
sugerirem outros pares de desigualdades.

Completo as expressaes.
INIMME

7111
filtpkpri?

F41 *ilklie
>

7 é major que 4.

61.
5 44444

5 <
5 é menor que 6.

6

L9J

15

6 15

6 I5

13 e 15

3

I > 5

=,I
15

7

19

1$3

5

7

ra

6

cf

5

11111.,11

8

,11=1IMMI

9111

8 13 17 7
.13 > 8 7.

F-91 12 IT4 1

1'5 1' < 12 14

4. Coloque numa caixa cartOes
numerados de 0 a 20 e baralhe-os.
Em seguiria apresente um dos sim-
bolos > ou < . Pep a urn
aluno para escolher da caixa dois
canoes numerados e formar uma ex-
pressAo corn eles e corn o simbolo que
apresentou. Pergunte aos outros
alunos se a expressAo esta correcta.
Se a expressAo estiver errada, peca ao
aluno para colocar de novo os cartOes
numerados na caixa e escolher outros
dois cartoes numerados.
5. Divida a classe em grupos de dois.
De a cada grupo cartOes corn os sim-
bolos > , < e cartOes nume-
rados de 0 a 20. Peca a urn aluno
para escolher dois cartOes numerados
c mais urn corn c simbolo > ou

. (Exemplo: 7, 15 e < ). Peca
ao outro aluno de cada par para for-
mar a expressAo correcta (7 < 15).

Os alunos devem alternar entre si na
escoiha de cartOes e na formacAo de
expressOes.

6. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na (*ins 6. Explique -Ihes
o que esta ao topo da pagina e pep-
-lhes para resolverem os outros exer-
&los.
7. Diga aos alunos para abrirem os
seus Iivros na pagina 179 da seccao de
Actividades Suplementares. Peca - , -s
para utilizarem a linha numerada
apresentada ao cimo da pagina para
completarem as expressOes. Depois,
diga -Ihes para escreverem os numerais
de 0 a 20.

AVALRO.0
Faca uma actividade que seja
apropriada.
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Escrove as numerais que foltam. 7 , 1

3 8
9...

12
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7 8

12

..
13

10 /I 12 /4

19 20

Lig° a hose ao numeral correcto.

1 maior que 5

maior que 10

1 maior que 19

1 major que 12

20

1 menor que 10

1 menor que 16

1 menor que 1

1 menor que 13

0

9
7

OBJECTIVOS
Avaliar numeracao de 0 a 20.

Avaliar comparacao de numeros de
0 a 20.

INTRODUcA0
Esta 6 uma licao de revisao c
avaliacAo deste capitulo.

VOCABULARIO
CartOes numeracios de 0 a 20
desordenados.

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro os conjuntos
seguintes:

Chame dois alunos ao quadro. Peca a
cada urn para contar o ntimero de
quadrados num conjunto e escrever o
numeral correspondente por baixo do
conjunto. Em seguida, .pergunte:
"Qi.te conjunto tern mais quadrados?
Quantos a mais? A numeral 6 indica
um numero que 6 1 maior que 5.
Podemos dizer que 6 6 1 maior que
5.,,

Entre os numerals escreva a frase
maior que, como se indica a seguir:

6 6 maior que 5

Repita a actividade para os pares de
conjuntos seguintes.

11 circulos e 10 circulos
14 folhas e 13 folhas
10 triangulos e 9 triangulos
17 pratos e 16 pratos

..1..

Pagina 7

2. Num cartAo de 10cm x 15cm
(4" x 6") escreva:

4
18

2

5

11

8

16
20
14

3

1

6

9
13

10

15
7
19

17

Note que falta o numeral 12. Faca
cartOes semeWantes em que falte sem-
pre urn numeral na sequencia de 0 a
20. Nem todos os cartbes tem de
comecar corn 0. Com estes cartOes
faca um jogo.
0 primeiro aluno a dizer o numeral
que falta num cartao ganha urn pon-
to. Para ganhar o jogo o aluno deve
fazer 7 pontos.

AVALIA0.0
Utilize a piens 7 do Livro do Aluno.



Resolve as equaceses.

3 + 2 3 + 2 =
3 + 2 = 5 é umo equacelo.

OBJECTIVOS
Relacionar adicAo corn a uniAo de

dois conjuntos.
Completar equagOes de adicao cuja
soma seja igual a 10 ou menor.

INTRODUCAO
Nesta licgo, utilizam-se gravuras de
objectos para rever a relactio entre a
uniAo de dois conjuntos e a adicAo do
mimero de elementos em cada con-
junto.
E possivel que alguns alunos
necessitem de contar os elementos
para calcular a soma. De-lhes opor-
tunidade de utilizarem fichas ou
outros objectos e de fazerem
exercicios suplementares.

VOCABULAI40
AdicAo, uniAo, conjunto

MATERIAL
Fichas, flanelografo, feltro, cartOes
numerados de 1 a 6

ACTIVIDADES
1. Apresente dois conjuntos, urn de 5
elementos e outro de 3. Peca aos
alunos para identificarem o mimero
de elementos em cada conjunto. Em
seguida, coloque um conjunto ao
lado do outro de maneira a formar
urn so. Pergunte aos alunos qual o
numero de elementos no novo con-
junto. Chame a atencAo dos alunos
para a equacito 5 +3=8.

Apresente esta equaclo e fale sobre
os sinais de + e = Explique -ihes
que o sinal de igual indica que os
sImbolos 5 + 3 representam o mesmo
ntimero que o simbolo 8. Repita esta
actividade com outros conjuntos ate
que a maioria dos alunos perceba o
conceito.

2. De arbitrariamente a cada um de
dez alunos de 1 a 6 fichas. Coloque-
-se em frente da classe. Peca aos
alunos que tern as fichas para se
porem A sua direita. De canoes
numerados de 1 a 6 e cartaes corn os
sinais + e = a mais oito alunos e
coloque-os A sua esquerda. Para
ilustrar a equagAo 4 + 1= 5, diga:
"Quem tem quatro fichas coloque-as
na caixa A minha direita. Quem tem o
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cartao numerado corn este ntimero
ponha-se em pea minha direita."
Repita o processo de modo que o
aluno que tern uma ficha a coloque
na caixa a sua esquerda e o aluno que
tem o cartao numerado 1 fique de pa
a .sua esquerda. Passe a ficha que esta
na caixa da esquerda para a da direita
e diga: "Quando juntamos dois con-
juntos, unimo-los. Quando usamos
numerals para mostrar que os conjun-
tos foram unidos, aplicamos o sinal
de mais." Peca ao aluno que tern o
cartao corn o sinal + para se Or en-
tre os alunos que tern os cartbes
numerados 4 e 1. Retire as fichas da
caixa de modo que os alunos as ve-
jam. Diga: "Para mostrar o ntimero
total de fichas, necessitamos do sinal
de igual." Pega ao aluno que tern o

sinal de igual para se peor ao lado do
aluno que tern o cartao numerado I.
Pergunte: "Quantas fichas sao ao
todo? Quem tern o cartao corn este
mimero ponha-se ao lado do sinal de
igual." .Peca aos alunos para lerem a
equagao (4 + 1=5). Repita a acti-
vidade usando outras adigOes cuja
soma at, seja maior que 16. Os
alunos devem ler as equagOes em voz
alta.

3. Usando recortes de feltro e o
flanelografo, apresente o problema
seguinte: "Tres passaros estavam
pousados numa arvore. Mais quatro
passaros vieram juntar-se a cies."
No quadro, escreva o seguinte:

total

Aponte para a palavra total e
pergunte: "Quantos pinups estao
agora na arvore?" Pega a urn aluno
paraicompletar e ter a equagao.
Repita a actividade corn outras
adigOes cuja soma seja igual a 10 ou
menor que 10.

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na Mena 8. Explique-lhes
o exemplo e diga-lhes para fazerem os
outros exercicios.

5. Diga aos alunos para fazerem os
exercicios na pigina 9 do Livro do
Aluno.

AVALIACAO
Faga uma actividade que seja
apropriada.



Escreve as equacifes de adivio.

OBJECTIVOS
Formar equacOes de adicao,
Completar uma equacao.

INTRODUCAO
Nesta lido, apresentarn -se dois con-
juntos cujo numero total de elemen-
tos é 10 ou menos. 0 aluno deve,
primeiro, identificar o namero de
elementos em cada conjunto, escreve-
-10 na linha apropriada da equacao e,
depois, calcular o total.

VOCABULARIO
Parcelas, total, soma

MATERIAL
Flanelografo, figuras de feltro, colec-
cao de objectos, tiras de papel

ACTIVIDADES
1. Coloque sobre o flanelOgrafo urn
conjunto de 3 circulos e outro de 5
triangulos, Peca aos alunos para iden-
tificarem o dller° de elementos em
cada uni dos conjuntos. Corn fio de
la, una os dois conjuntos e pergunte
aos alunos qual o flamer° total de
elementos. Perra aos alunos para
escreverem uma equacio que descreva
a uniao dos dols conjuntos. Peca a
urn aluno para escrever a equacao no
quadro fazendo um Q no lugar da
some. Peca a outro aluno para corn-
pletar a equagao.

Repita a actividade corn outros con-
juntos cuja soma seja igual a 10 ou
menor.

2. No quadro, escreva o seguinte:

+ =
total

Coloque em frente ao quadro dois
objectos. Aponte-os e pergunte aos
alunos: "Quantos objectos ha?" Peca
a urn aluno para escrever 2 no
primeiro esparto da equac.Ao. Em
seguida, pergunte: "Quantos objectos
sao ao todo?" Peca a um aluno para
escrever 7 no ultimo esparto. Depois
diga: "Tres mais quatro 6 igual a
sete. Quando dizemos `tres mais
quatro' estamos a adicionar. Esta ex-
pressao que exprime a uniao de dois
conjuntos 6 uma equacao de adicAo.

20
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Escreve as *quashes de adicha.

Os numeros que estAo a ser adi-
cionados chamam-se pandas. 0
nUmero resultante chama-se total ou
soma." Repita a actividade com
outras adicoes coma: 6+ 2, 4+5,
4+4,4+6, etc.

"0 3. De tres tiras de papel a cada aluno.
Peca-lhes para escreverem uma
equacAo de adicao em cada tint, Em
seguida, diga-lhes para sobreporem as
tiras de modo a poderem-se cortar as
tres simultaneamente.

Peca aos alunos para cortarem as
tiras em tres partes e coloca-las numa
caixinha ou envelope.

+5 =8
110111.1.

Qualquer aluno retira da caixa ou
envelope os pedacinhos de papel e
corn eles forma tits equacees.

4. Diga aos aluno para abrirem os
seus livroS na Ogles 10. Explique-
-lhes o exempla e peca-lhes para
escreverem as outras equacOes e as
completarem.

5. Peca aos alunos para resolverem as
equacoes na piglets 180 da seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Alrro,

21

6. Diga aos alunos para completarem
as tAbuas na piens 181 da seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AV AUACAO
Utilize a piens 11 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVOS
Reconhecer que a ordem das
parcelas nao alters a soma.
Identificar a propriedade comu-
tativa da adicAo.

INTRODUCAO
Nesta lico, o aluno 6 exposto a pares
de adicOes de dois numeros e conclui
que a soma 6 a mesma seja qual for a
ordem desses ntimeros. Esta pro-
priedade da adigAo chama-se "pro-
priedade comutativa". Note que o
aluno nit) precisa de utilizar o term°.
Explique aos alunos as vantagens
desta propriedade e diga-lhes como

quando tato se lembram do
total de uma adigao. Recomenda-se
que o aluno reconherra mentalmente
os factos basicos da adigao.

VOCABULARIO
Propriedade comutativa

MATERIAL
Fichas, blocos

ACTIVIDADES
1, Escreva no quadro um par de
equagOes, como 3+4._ e
4+ 3= e pega aos aluno para
completA -las. Os alunos podem
utilizar fichas ou outros objectos para
os ajudarem a calcular as respostas.
Explique aos alunos como as duas
equaceses completas sao semelhantes.
Os alunos verificarito que a resposta 6
a mesma nas duas equacOes, que os
mesmos ntimeros formam as parcelas
e que s6 a ordem dos ntimeros a
serem adicionados 6 diferente. Repita
a actividade corn outros pares de
equagOes de adicao,

22
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rf Rove as equac6es.

3+1 =

2+1 =

1 +2=

4+6= 10
6+4= /0

4-1-2-_-; 6

2+4= 6
1 +9= /0
9+1= /0

5+3= 8
3+5=J1...

5+0= 5
5+0= 5

2+8= f°
8+2= /0

s , I re r: SI rS,i

2. Coloque sobre uma mesa 5 blocos
de uma cor. Pergunte aos alunos
quantos blocos estao na mesa. Em
seguida, coloque mais dois blocos,
mas de cor diferente. Pergunte aos
alunos quantos blocos foram colo-
cados sobre a mesa. Junte os dois
blocos aos cinco e pergunte aos
alunos quantos blocos estAo ao todo
na mesa. Os alunos devem dizer:
"cinco blocos mais dois blocos sAo
sete blocos". Escreva no quadro
5+ 2 o Peca a um aluno para
completar a equacdo: "cinco mais
dois 6 igual a sete."
Repita a actividade para obter
2 +5 =7.

13

3. Peca a urn aluno para apresentar
urn conjunto de 3 blocos vermelhos e
outro de 2 blocos azuis. Juntando os
blocos vermelhos aos azuis e depois
os azuis aos vermelhos, mostre aos
alunos como se obtem as equacOes
seguintes:

3 + 2 = 5
2 + 3 = 5

Peca a urn aluno para ler cads uma
das equacetes, identificando a
primeira parcela, a segunda parcela e
a soma. Em seguida, pergunte aos
alunos: "alternando-se a ordem das
parcelas, altera-se de algum modo a
soma?" Explique-Ihes que estas
equaciks provam a propriedade
comutativa da adicAo.

23

4. Diga aos alunos para at rirem os
seus livros na prigIna 12. Explique-
-Ihes o exemplo e peca-llhes para
resolverem as outras equacOes.

5. Peca aos alunos para completarem
as equaVies na piens 182 da seccao
de Actividades Suplementares do
Livro do Aluno.

AVALIAcA0
Utilize a prigina 13 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO
Calcular a diferenca entre dois
numeros cujo aditivo seja 10 ou
menos.

IN' ROD.UCAO
Esta é a primeira lido sobre sub-
traccAo. Utilizam-se gravuras para
ilustrar a relacao entre retirar alguns
objectos de urn conjunto e subtrair
um numero de outro. Explique aos
alunos como podem calcular a
diferenca, contando o numero de oh-
jectos que restam. A subtraccdo é
apresentada em quack-to para seguir o
metodo utilizado na adictio, mas serA
brevemente apresentada em coluna.

VOCABULARIO
Subtraccao, diferenca, recto

ACTIVIDADES
1. Apresente urn conjunto de 5 objec-
tos e peca a urn aluno para identifiedr
o numero de elementos. Retire 3 ob-
jectos. Escreva no quadro o sinai de
menos e explique aos alunos que o
sinal indica que alguns dos objectos
foram retirados do conjunto original.
Pergunte aos alunos quantos elemen-
tos havia no eonjunto original e
quantos foram retirados. Escreva a
expressilo 5-3 e icia -a como "cinco
menos tres," Em seguida, explique
que a expressao 5-3 representa o que
se passou e que o resultado é igual ao
numero de objectos restantes no con -
junto.
Pergunte aos alunos se ha uma outra

maneira ou numero para representar

24
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7 2 =

10 7 = 5 4 =
5

o rest() (2). Explique aos alunos que
5-3 e 2 representam a mesma quantia
e que o valor da expressao 5-3 e o
numeral 2 sao iguais. Pergunte se
alguem sabe escrever a equacdo
equivalente. Escreva no quadro
5 3= 2 e peca %um aluno para le-la.

2. Sobre uma mesa coloque 7 blocos
e pergunte aos alunos quantos blocos
ha ao todo. Pepa a um aluno para
escrever o numeral 7 no quadro e it .
-lo em voz alta. Peca a um outro
aluno para retirar dois blocos e
escrever -2 em frente do 7 para in-
dicar quantos blocos foram retirados.
Pergunte aos alunos quantos blocos
restam. Pep a urn aluno para corn-
pletar a equacao 7-2 = Diga aos
alunos que esta equacao se le: "Sete
menos dois 6 igual a cinco." Explique

aos alunos como o acto de retirar ob-
jector se relaciona corn a subtraccao
de ntimeros.

3. Escreva no quadro a equacao
10-4 =_. Pecs aos alunos para
ilustrarem a equacAo sobre as suas
carteiras, usando fichak. Pergunte-
-Ihes quantos elementos ha no novo
conjunto, isto 6, quantos elementos
restam. Peca a urn aluno para corn-
pletar a equacao no quadro. Repita a
actividade escrevendo outras equacOes
no quadro. Inclua equacOes como
4-0= c 7 7=
4. Diga aos alunos para abrirem os
seus Iivros na vagina 14. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para corn-
pletarem as equacOes.

AVALIACAO
Utilize a pigina 15 do Livro do
A luno.
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Piens 16

OBJECTIVO
Resolver equagOes de subtrair cujo
aditivo seja 10 ou menos.

INTRODUCAO
Esta lido 6 uma continuagilo da liyAo
anterior.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Flanelegrafo, feltro, carttees
numerados de 0 a 10, cartoes corn os
sinais e fichas

ACTIVIDADES
1. Coloque sobre o flanelOgrafo 9
flores de feltro e escreva no quadro a
equagao 9 3 =_. Pergunte se
alguem sabe demonstrar o que a
equacao representa. Peca a um dos
alunos que souber para retirar 3 das 9
flores do flanelOgrafo. Pergunte aos
outros alunos se o que o outro aluno

- Resolve as equacoes.

00000000
6 = 2

CIP tit

10 - 4 -

DODD

7 3 =

Z,AL\A%
EAL,AAA

10 - 3 = 7 9 4= 5

6 4 = 2
16

0000000000
10 5 =

9.7,

fez 6 o que a equaglo indica. Pega a
outro aluno para completar a
equagio. Repita a actividade com
outras subtracgOes.

2. DistribuP 13 cartbes em branco
pelos alunos e pega-lhes para
mnumera-los de 0 a 10 e escrever os
sinais e = , respectivamente. No
fianelografo apresente problemas ilus-
trando subtracgOes e pega aos alunos
para utilizarem os seus canoes para
formar as equagOes correspondentes.
Exemplo: apresente um conjunto de
10 elementos e retire 4 deles. Os
alunos devem formar a equagao
10-4=6. Verifique as respostas dos
alunos antes de dar outro exercicio.

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na plena 16. Peca-lhes

para observarem as ilustragbes e
resolverem as equagOes.

4. Pega aos aluno para resolverem as
equagems na piens 183, na seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno. Os alunos devem resolver
estas equagOes mentalmente, mas, se
alguns tiverem dificuldade, deixe-os
utilizar fichas ou outros objectos para
os ajudar.

5. Pega aos alunos para completarem
as tabuas na piens 184 da secco de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Faca uma actividade que seja
apropriada.

26
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OBJECTIVO
Completar pares de equacOes de
subtrair que estejam relacionados.

INTRODUCAO
Nesta lido apresentam-se dois sub-
conjuntos e duas equacOes rela-
cionadas, isto é, duas equacOes com
os mesmos tres ntimeros, mas corn
uma ordem diferente, sendo o
primeiro a soma dos elementos dos
conjuntos. Exempt(); Formar duas
equacOes de subtrair corn os ntimeros
5, 2 e 3,

5 2 = 3 5 3 = 2

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Fichas

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro 4 quadrados e
3 triangulos e escreva duas equacOes
de suhtraccAo como se indica abaixo.

7 4 =

7 3 =

Pergunte aos alunos quantos elemen-
tos hA ao todo. Em seguida, utilizan-
do a gravura, pergunte a um aluno
como calcular a resposta a expressAo
7 4. A resposta deve ser dada
cobrindo 4 elementos para ver quan-
tos restam. Pep ao aluno para corn-

27

pletar a equaclo 7 4=_. Pao a
outro aluno para calcular a resposta
para 7-3 e para completar a equaclio

_7 3 =_. Repita a actividade usan-
do outran combinacOes.

2. Ercreva no quadro o seguinte par
de equstp5es 10-8 a
10 2 = e peca aos alunos para
compled-las. Os alunos devem usar
fichas ou outros objectos para os
ajudar a calcular as respostas. Em
seguida, Pale sobre a relacio entre as
dusts equactes, isto 6, em que sgo
semelhantes e em que diferem. Os
alunos verificarAo que os mesmos tras
ntimeros se encontram em ambas as
equacOes a que o subtractivo de uma
6 a resposta (diferenca) da outra.

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na paigins 17. Explique-
-lhes como utilizar as ilustracoes para
completar as equacees e peca-lhes
para completa-las.

4. Diga aos alunos para completarem
as equacaes na pigina 185 da seccAo
de Aetividades Suplementares do
LW° do Aluno.

AVALIACAO
Frio uma actividade que seja
apropriada.
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OBJECTIVO
Verificar que a adicao e a sub-
truck) sao operacOes inversas.

INTRODUCAO
0 objectivo principal desta licao é
estabelecer a relacao entre a adicao e
a subtraccao, verificando-se que a
adicao e a subtraccao sao operacees
inversas, isto é, o que uma faz a
outra desfaz. Exemplo:

3 ± 5 = 8
8 5 --- 3

Encoraje os alunos a utilizarem este
conhecimento quando tiverem
dificuldade em resolver uma adicao
ou subtraccao.

VOCABULARIO
Operacao inversa

MATERIAL
Cabide, molas, flanelOgrafo, feltro

ACTIVIDADES
1. Pendure urn cabide no quadro.
Coloque 7 molas de uma cor A es-
querda e 2 de outra cor a direita.
Peca a urn aluno para contar c
nrimero de elementos em cada ,:on-
junto. Em seguida, junte as mclas c
peca a urn aluno para escrever no
quadro a equacao que indica o que se
passou. 0 aluno deve escrever:

7 + 2 = 9
l'eca a outro aluno para contar as
moias no cabide.(9) Em seguida
alaste 2 nwlas das outran 9. Peca a
outro aluno para escrever a equal;ao
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Resolve as equacdes.

que indica o que se passou. 0 aluno
deve escrever

9 2 - 7

Esta adicao e esta subtraccao estao
relacionadas, porque sAo formadas
pelos mesmos mimeros. Se soubermos
uma equacao, podernos escrever a
outra.

Obs.: Sc os seus alunos estiverem
aptos, pode expandir o assunto e
escrever quatro equacOes.
Exemplo:

7 + 2 9 9 2= 7
2 + 7 9 9 7 - 2

Repita a actividade corn outros
grupos de tres numeros que estejam
relacionados.

2. Coloque sobre o flanelegrafo 4
flores de feltro e adicione -Ihes mais 2.
Peca a um aluno para escrever no
quadro a equacAo que indica o que se
passou. 0 aluno deve escrever 4+2
=6.
Em seguida, retire 2 flores e peca a
outro aluno para escrever a equacAo
que indica o que se passou. 0 aluno
deve escrever 6- 2.4.
Explique aos alunos como as
equagOes 4+2=6 e 6 -2 =4 estAo
relacionadas e como uma desfaz o
que a outra faz.
3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pggina 18. Explique-
-lhes o exempio e peca-lhes para coin
pletarem as outras equacdes.
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4. Pep aos alunos para resolverem as
equacOes na pigina 186 da seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIAcA0
Utilize a pagina 19 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO
Calcular a soma (10 ou menos) de
dois ntimeros em coluna.

INTRODUCAO
0 objectivo principal delta licao 6
apresentar a adicAo em coluna. Como

ja do conhecimento do aluno a
adicao em equacao, ser-lhe-4 mais
fact' aprender a adicao em coluna.
A adictio em coluna sera muito mais
titil e pratica do que em equagao,
quando apresentarmos a adicao de
numeros coin dois digitos,
especialmente se envolver transporte.
E importante que o aluno calcule
mentalmente a soma de adicOes
basicas, isto 6, somas iguais a 10 ou
menor.

VOCABULARIO
Adicao em coluna

MATERIAL
Blocos, flanelagrafo, feltro, mesa,
cartes

ACTIVIDADES
1. Coloque 3 blocos sobre uma mesa
de modo que possam ser vistos por
todos os alunos. Pergunte aos alunos
quantos blocos M. Em seguida,
pegue em mais 2 blocos e pergunte
aos alunos quantos blocos tem na
mat) (2 blocos). Coloque os 2 blocos
ao lado dos outros ties e diga aos
alunos que esta a unir os dois conjun-
tos. Pergunte-lhes quantos blocos ha
ao todo.

Leve os alunos a dizerem que "a
soma de tres blocos mais dais a igual
a cinco blocos. Explique aos alunos
que, quando se unem dois conjuntos,
pode-se calcular o rainier() total de
elementos adicionando a !lamer° de
elementos dos conjuntos originals.
Exemplique no quadro a adicao e,
simultaneamente, faca a transicao da
adicao em equacao para a adicao em
coluna. Exemplo:

numero de elementos no primenn coniunto 3

minter° de elementos adtc.tonadus i'4- 2
nnmern de eirmentm an todo 5

+ 2 = 5

3
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1 +5= 6

2

2+7=

+7

Co. L> 4,0 119 v S.1 "-^4n1

9

Diga-lhes que, tanto em equavAo
como em coluna, a adivio se le:
"Tres mais dois 6 igual a cinco."
2. Coloque sobre o flanelOgrafo 6
botoes de feltro e a&cione-lhes mais
3. Peva a urn aluno para escrever no
quadro a equacao que indica o que se
passsou. 0 aluno deve escrever:
6+3=9.
Diga aos alunos que ha outra maneira
de escrever 6 +3 = 9. Escreva no
quadro:

6

+3

9

Diga aos alunos que 8 identico a
6 + 3 = 9 e que se le: "Seis mais tits 6
igual a nove." Pap outros exerricios
de adicao em coluna e peca aos
alunos para calcularem o total.
5. Pap cartets corn adicOes cuja
soma seja igual a 10 ou menor, como
se indica abaixo. Divida cada card()
em duas partes, de modo que em uma
das partes s6 apareca a soma.

31

Baralhe os virios pedacos de cartio e
coloque-os sobre uma mesa. Peg' aos
alunos para emparelharem as duas
partes, de modo a formarem equagao
em coluna. Esta actividade pode ser
feita individualmente ou adaptada
para grupo.

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na piens 20. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para
resolverem os outros exercicios.

AVALIACAO
Utilize a pigina 21 do Livro do
Aluno,
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OBJECTIVOS
Calcular a diferenca de subtraccAo
em coluna.
Completar tabuas de somas e
diferencas ate 10.

INTRODUcA0
Na licAo anterior, o aluno foi exposto

adicto em coluna. Nesta lido,
apresenta-se a subtraccAo em coluna.
Portanto, a adicao e a subtracgto
podem ser apresentadas em equacAo
ou em coluna.

VOCABULARIO
Subtraccto em coluna

MATERIAL
FlanelOgrafo, feltro, creions, mesa,
ma*
ACTIVIDADES
1. Colnque no flanelografo 5 macs
de feltro. Peca a urn aluno para con-
tar uma historia sobre 5 mach das
quais se comeram 2. Diga ao aluno
para retirar as macAs a medida que
conta a historia. 0 aluno deve dizer:
"Havia 5 macAs na mesa. Alguem
comeu 2. Quantas restam?" Pergunte
a outro aluno e mostre a equacto
5 2= 3 no flanelografo. Em seguida,
diga aos alunos que !hes vai contar a
mesma historia c ilustra-la no quadro.

/

Chame a atencAo dos alunos para a
maneira como indica que se comeram
duas macis.
Desenhe S magas no quadro e faca
urn X sobre 2 delas.

Peca a urn aluno para escrever a
equacAo correspondente a historia
5 2= 3. Em seguida, diga aos alunos
que lhes vai mostrar uma outra
maneira de representar a mesma
historia. Desenhe o seguinte no
quadro:

32

5

2
3

I
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Aponte para cada numeral e para o
simbolo 3 medida que 12 o exemplo.
Pega aos alunos para repetir.

Escreva no quadro as subtraccoes
seguintes:

7 8 4 6 9 105 3 3 2 6 5
Peca aos alunos para ilustrarem cada
subtraccAo c calcularem a diferenca.

2. Coloque 7 creions sobre uma mesa
de modo que todos os alunos possam
ver e pergunte -Ihes quantos creions ha
sobre a mesa. Peca a urn aluno para
escrever 7 no quadro e ler o numeral.
Peca a outro aluno para retirar 3
creions e escrever -3 depois do 7 para
indicar quantos foram retirados.

Pergunte aos alunos quantos creiors
restam. Pega a outro aluno para lom-
pletar a equacao 7 3 = Em
seguida, escreva no quadro a sub-
traccao correspondente, isto 6,

7

3
e peca a um aluno para completA -la.
Explique aos alunos que a maneira de
ler uma subtracgao em equaglo ou
em coluna é a mesma. Neste caso,
seria: "Sete menos his é igual a
quatro."
Repita a actividade corn outras sub-
traccOes.

33

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na plena 22. Explique-

-lhes o exemplo e peca-lhes para com-
pletarem os outros exercicios.

4. Pega aos alunos para resolverem os
exercicios na plena 137 da seccio de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

5. Peca aos alunos para completarem
as tabuas na pap,ina 188 da seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALiACAO
Utilize a Osiris 23 do Livro do
Aluno.
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L- Calcular a soma (10 ou mans) de
dais numeros.
Observar que a order das parcelas
nAo muds a soma.

---INTRODUcA0
Nests licAo o aluno efectua pyres de
adicties com os =winos num os e
chess I conclus&o que a soma dos

1- dais numeros tato se alters quando se
muda a ordem das parcelas. Esta pro-
priedade da adicbo chama-se "pro-
priedade comutativa." NAo 6
necesuirio que os alunos utilizem o
termo. Explique aos alunos como
podem utilizar csta propriedade para
resolverem adic6es que tenham es-
quecido. Os alunos beneficiam mais
se apreendem mentalmente today as
operag8es simples.

VOCABULARIO
Parcelas

4+3=1 0 0 0 4 3

+3 +4
3+4= 7 7 7

5+4=1_ jjj Lujj 5 4

4-F5= q
t4 -F5 40

_..MATERIAL
Flanelografo, quadrados de feltro

ACTIVIDADES
1. Peca a seis alunos para se porem
de p6 em frente da classe. Pergunte
aos outros alunos quantos ado de
p6. Depois per,a a mais 3 alunos para
se porem de p6 ao lado dos que ja la
esti°. Enquanto os tres alunos estAo
a ir para o lugar indicado, pergunte
ao resto da classe quantos estAo a ir
para a frente da classe. Em seguida,
pergunte quantos alunos ao todo
estbo de p6. Os alunos devem adi-
cionar, isto 6, "Seis alunos mais tres
alunos s3o nove alunos." Escreva o
seguinte no quadro:

6
6 + 3 = +3

3+7= /0 00000 3

7+3. /0 00
a..0r--x /0

24

7

+3
/0

(p.. a le., *I% rat.. VA 1/4- 12I 2 WORI

Peca aos alunos para completarem as
adicOes no quadro. Em seguida
pergunte-lhes se ha outra mancira de
agrupar estes alunos. A resposta deve
ser:

3 + 6 = 3

4-6

a ordem das parcelas foi alterada mas
a soma 6 a mesma. 0 mesmo se
verifica nas adicOes:

6 3
+3 +6

9 9

Portanto, ha quatro maneiras de
representar a uniAo de dois conjun-
tos, sendo o resultado sempre o
mesmo.

2. Peca a um aluno para colocar
sabre o flanelOgrafo 3 quadrados
vermelhos e 2 verdes. Unindo os dois
conjuntos por uma ordem e depois
por outra obtemos as adicaes
seguintes:

que se le "Tres mais seis sao clove." 3 2
Os alunos verificam que nas equagOes +2 +3

6 + 3 = 9 5 5

3 + 6 = 9

Peca a um aluno para ler cada uma
das adicOes, comecando pela primeira
parcela; depois, a segunda; e,
finalmeute, a soma. Em seguida,
pergunte aos alunos: "Mudando a
ordem das parcelas, a soma alterou-
-se?" Explique -Ihes que estas adicOes
demonstram a propriedade comu-
tativa da adiglo.
3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na piglna 24. Explique-
-Ihes o exemplo e peca-lhes para com-
pletarem Os outros exercicios.

4. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios da pigIna 189 da seccilo de
Actividades Suplementares do Livro
do A luno.

AVALIACAO
Rica uma actividade que sea
apropriada.

3 4

114

4111

4111

411
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OBJECTIVO
Completar equaceres de adigio e
subtraccSo que estejam rela-
cionadas.

INTRoDucAo
Nesta limo, o aluno utiliza os seus

si

conhecimentos para resolver equageks
de adiclio e subtraccio que esti° rela-
cionadas e sdo apresentadas aos
pares.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
FlanelOgrafo, feltro

411

ACTIVIDADES
1. Escreva no quadro a equacio

+3=7. Relacione esta equacio
corn um conjunto de irvores que dove
colocar no flanelografo e diga: "Hi
sete irvores ao todo no conjunto."
Divida o conjunto de sete em subcon-
juntos de 4 e 3 e diga: "Se um sub-
conjunto for tres, quanto E o outro?"
Os alunos verificarao que 64. Em
seguida leia a equacio 4+3=7. Con-
tinue a actividade, escrevendo no
quadro a equacito de subtraccAo rela-

cionada, isto 6, 7-3= . Em
seguida, diga: "Se cu tinha um con-
junto de 7 e retirei 3, quantos me
restam?" Os alunos verificardo que
restam 4. Faca outras actividades,
usando conjuntos e, depois, usando
somente equacees. Escreva as

35

equagOes e use setas para mostrar que
os numerals sgo os mesmos.

2. Faca uma folha de exercicios como
esta e distribua-a pelos alunos.

Escreve + ou no circulo
para completar a equacio.

406=10
1006= 4
5 03 = 2
2 03 = 5

504= 1
401= 5
208=10

1008= 2

Pena aos alunos para completarem as
equagOes.

AVALIACAO
Utilize a pigina 25 do Livro do
Aluno.
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Resolve as qvacels,

OBJECTIVOS
Adicionar tres mimeos cuja soma
seja igual a 10 ou menor.
Usar parentese na adicao de tres
ntimeros.

INTRODUCAO
Nesta licao o aluno aplica os conhe-
cimentos brisicos da adicAo de tits
ntimeros. Os alunos devem comecar a
adicAo da esquerda para a direita,
mas explique -Ihes que a adicAo entre
parentese dove ser calculada primeiro
e, depois, a soma desta adicionada ao
terceiro ntimero.
Evite siturtOes em que a soma total
seja major que 10. Mais adiante,
voltaremos a este conceito, usando
ntimeros maiores.

Pode tambem apresentar a adiclo de
tres ntimeros em coluna.

VOCABULARIO
AdicAo de tres ntimeros, parentese

MATERIAL
Flanelografo, feltro, IA, cartAo,
pratos de alumlnio

ACTIVIDADES
1. Coloque sobre o flanelOgrafo urn
conjunto de 2 circulos vermelhos,
outro de 3 circulos azuis e outro de 4
circulos verdes. Escreva no quadro:

+ =

+ =

Pep a urn aluno para unir dois con-
juntos, passando um fio de IA a sua

volta, e contar os elemenlos do novo
conjunto. Pep a outro aluno para
escrever a equacAo que eita indicada
no quadro. Peca a outro aluno para
unir os tres conjuntos, passando um
fio de lit a sua volta, e contar os
elementos do novo conjunto. Peca a
Outro aluno para completar a outra
equagAo jA indicada no quadro. Leia
as duas equagOes.

2. Escreva no quadro a equacAo:

(5 + 2) + I =

Pergunte a um aluno qual é a soma
de 5 mais 2 e peca-lhe para escrever 7
abaixo do 5 + 2

36

(5 + 2) + 1 =
7 + 1

9
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\Resolve as equocees.

5 + 1) + 3 = 6 + 3 = Cl

(3 + 4) + 1 = + 1

I

sr

Cop
(e) + 2) + 2 = + 2 = /e)

26 1. .

Em seguida, pergunte a outro aluno
quanto e 7 mais 1 e peca-lhe para
escrever 8 na linha apropriada na
equacao, isto é,

(5 + 2) + 1 =
7 + 1 =

Variacao: Faca outros exercicios em
que os ultimos dois conjuntos sejam
unidos, para mostrar aos alunos que
devem fazer primeiro o que esti entre
parentese primeiro. Exemplo:

3 i (4 + 2) =
3+ 6=

3. Num cartao coloque 5 pratos de
aluminio, amarrando-os de modo a
que nao caiam. Escreva os ntimeros 2

ou 3 em cada prato e no resto do
card° escreva o ntimero 1 varias
vezes, como indicaa gravura abaixo.
Coloque o carat) no chat) e faca uma
linha a 5 Os do carat), para indicar
a posicAo dos jogadores. De a um
vai marcando, usar parentese para in-
dicar que ntimeros devem ser adi-
cionados primeiro.. Se a borracha cair
fora do carat), o aluno recebe 0
(zero) pontos.

Exemplo:

A primeira borracha cai no 3
(3 pontos).
2. A segunda borracha cai no 1
(1 ponto).
3. A terceira borracha cai no 2
(2 pontos).

37

Na folha de papel em branco, o
aluno deve escrever a expressao
seguinte:

(3 + 1) + 2

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na plights 26. Explique-
-lhes como fazer o primeiro exercicio
e peca-lhes para completarem os
outros.

AVALiACAO
Utilize a pigina 27 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO
Usar a propriedade associativa da
adicao.

INTRODUcA0
Nesta licAo, o aluno 6 exposto
adicao de tres numeros e ao use de
parentese. 0 aluno tambem apreende
que a soma de tres numeros 6 a
mesma se adicionarmos a soma dos
primeiros dois numeros ao terceiro ou
se adicionarmos o primeiro names) a
soma dos dois tiltimos. A esta pro-
priedade da adicao chaina-se
"associativa ".

Resolve as equac6es.

(4' + 2) + 3

t:

4

4 + (2 + 3) = 9

28 5

VOCABULARIO
Propriedade associativa da adicao

MATERIAL
Mesa, blocos

ACTIVIDADES
1. Coloque 3 blocos sobre uma mesa.
Em seguida, coloque mais dois con-
juntos de blocos de cores diferentes,
urn corn 2 e o outro corn 4 blocos.
Pergunte aos alunos o numero de
elementos em cada conjunto e escreva
estes numeros no quadro de modo a
estabelecer a ordem dos conjuntos.
Em seguida, una dois conjuntos e in-
dique no quadro esta uniao, usando
parentese. Pergunte aos alunos o

ntimero de elementos no novo con-
junto, isto 6, a soma dos dois
numeros entre parentese. Depois
separe os conjuntos e una urn deles
ao terceiro. Exemplifique no quadro,
escrevendo a expressao com o
parentese apropriado. Chame a
atencao dos alunos para o facto de
que o total 6 o mesmo, seja qual for
a ordem de associacao das parcelas.

38

1
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2+ (6 + 1) =
(2 + 6) + 1 = 2 + (6 + 1)

4. i w. S 0:110. Ala
29

2. Escreva no quadro:

(2+5) + 1 =

Pergunte a urn aluno a soma dos
primeiros dois ntimeros (7) e peca-lhe
para a escrever por baixo e completar
a equacAo:

(2+5) + I =
7 + I =

Em seguida, pergunte aos alunos se
ha outra maneira de calcular a soma
de 2 + 5 + I. Se ningu6m souber,
apresente a equacao seguinte:

2 + (5 + 1)

Pergunte a um aluno como resolve-la.
0 aluno deve dizer que tem de efec-
tuar a operacAo entre parentese
primeiro. Peca para resolver a
equagao:

2 + (5 + 1) =
2+ 6 =

Os alunos verificardo que a soma 6 a
mesma. Diga -Ihes que a esta pro-
priedade da adicAo se chama
associativa.
Variavlo: Demonstre a propriedade
associativa usando adicao em coluna.

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na ptigina 28. Explique-
-lhes o exemplo ilustrado e pega-lhes
para completarem os outros exer-
cicios.

39

4. Rica exercicios de adicao de tits
ntimeros, oralmente. De notar que a
soma deve ser igual a 10 ou menor.

AVALIAcA0
Utilize a *Ina 29 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO
Usar adicAo e subtracclo pars
resolver problemas.

INTRODUCAO
Nesta BOW, o aluno aplica os conhe-
cimentos de adicao e subtraccao para
resolver problemas. 0 aluno tem de
decidir se um problema 6 acerca de
unillo de elementos ou se 6 de retirar
elementos, antes de decidir se deve
adicionar ou subtrair os nameros.
Os problemas devem ser com
vocabulirio muito simples e, unit°
quanto possivel, devem usar ilus-
trac6es de objectos em vez da palavra
escrita. Em pouco tempo, o aluno
comeca a associar so todo corn
adicAo e restam ou ficam corn sub -

tracco.

-

r.C# 41.0.241441
Resolve as problem*,

Ne

TInhanri 09
2 foram Mirada,.

restanstQuantas

5_

. .. . .

Mais 2 vierain.

Quantos 44,1 temos ao todo?

7+2=9

9

.16 vendemos 6.

Quantas restam?

q-47-B

A Juliet° tinha 3

A mae deu -Ihe rnais 2.

Quantoi I tern ao todo?

31.2=5

4 W
3

Quantas ao todo?

443=7
ao todo.

8

4 j6 foram.

Quantas restam?

2-4=4

ao todo.

30

8 L ao todo.

Perdeu 3.

Quantos restam?
3-3=5

P. .4 .1 1,,,,Nt.",:91

.........

VOCABULARIO
Restam, ficam, ficou, ficaram, ao
todo

MATERIAL
Caixa, blocos, flanelegrafo, feltro

ACTIVIDADES
1. Conte aos alunos a histAria
seguinte:
"0 Ant6nio tinha sete baliks
vermelhos e o JoAo deu-lhe mais Bois
azuis. Quantos baleei tem o Antonio
ao todo?"
Repita a histOria vagarosamente
medida que vai ilustrando no quadro.

2

Quantos ao todo?

7 + 2 =

Explique aos alunos que utilizou
gravuras para descrever o problema
em vez de palavras que podem nAo
saber ler. Diga aos alunos que este
problema esti completo, isto 6, con-
tern toda a informaclio necessiria
para resolve-W. Em seguida, escreva a
equacio 7 +2=
Peca a urn aluno para completar a
equacito e dizer quartos batiks tem o
Antonio ao todo.

40
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Pigina 31
Resolve os problem's.

Quantas pessoai sao ao todo?

4 meninos.

- 3 meninas.

Quantos sao ao todo?

4.
+,3

7
tlxx Eck. s StAvacto pc.0 'ram, putaimen

frq°0 Luis tinha 10 .

"..1 c" .

Corn quantos ficou?

104
2. Coloque 8 blocos numa caixa e

feche-a. Diga aos alunos quantos
blocos ha na caixa. Em seguida, retire
3 blocos.
Escreva no quadro a eauactio cor-
respondente 8 Pep a urn
aluno para completar a equaclio e

dizer quantos blocos restam na caixa.
Repita a actividade usando outras
diferencas.

31

3. Coloque sobre o Ilanelografo 6
'recortes de feltro com a forma de urn
animal, por exempla, urn cio. Em
seguida, coloque mais 3. Conte a
histerria seguinte aos alunos:
"6 cies estavam no quintal. Mais 3
vieram. Quantos cites hA ao todo?"
Junte os 3 aos 6 que jai Ii estavam.
No a urn aluno para escrever no
quadro a equacio que descreve o pro-
blema. Se necessario, repita a historia
e peca a outro aluno para completar
a equacio. Pergunte o significado de
cada ntimero e sinal na equacao
6+3 =9. Explique aos alunos que a
pergunta 6 "quantos des hi ao
todo?" e que a resposta 6 "9 cies."

41

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pliglaa 30. Explique-
-Ihes o problema ao cimo da pagina e

peca-lhes para resolverem os outros.

AVALIACA.0
Utilize a pi ina 31 do Livro do
Aluno
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OBJECTIVO

Completar exercicios de adigo e
subtraego ate 10.

INTRODUcA0
O objectivo principal desta lig°
avaliar os conhecimentos dos alunos
sobre adigo, subtracgo e resolugo
de problems com numeros ate 10. Se
achar necessario faca primeiro alugns
exercicios de revisAo antes da
avaliago.

VOCABULARIO
Nenhum

Resolve as equaceies.

MATERIAL
Fichas

ACTIVIDADES
1. Escreva no quadro a equago in-
completa 4 0 2 = 6. Aponte para o
circulo e diga: "Nesta equacAo falta o
sinal que indica a operacio. Que falta
para completar esta equacao, um
sinal de mais ou de menos?" Depois
-de os alunos responderem, peca a um
aluno para escrever o sinal de mais
no circulo a usar fichas para mosttar
que a equacao esta correcta. Faca
corn os alunos mais dois exercicios do
mesmo tipo.
Em seguida, escreva no quadro o
seguinte:

10 ) 3 =7 2 ;) 8 = 10
3 5 = 1 () 5=6
4 5 = 9 7 2 = 5
5D5=0 806=2

Diga aos alunos para escoiherem urna
equacAo e dizerem qual o sinal que a
completa e peca-lhes, tambern, para
exemplificar usando fichas.

2. Desenhe no quadro tAbuas de
adicao como as seguintes:

5 + 2 =

3 + = 10
2 + 4 = 6

6+3= 9

7 1 = 6

1 0 6 = 41

9 - 7 2

Soma.

2 7

+3 +3
5 /0

4 3

+5 +4

Resolvo os problemas.

:32

Tinha 3 j .

Fiz mais 6.

Corn quantos fiquei?

Diga: "Cada uma destas tabuas
uma tabua de adicAo. Para completa- destas:
-las temos que adicionar." Chame a
atencdo dos alunos para a primeira
tabua. Diga: "Vamos adicionar
horizontalmente primeiro. Qual 6 a
soma de cinco mais urn? you escrever
seis no quadrado da direita. Qual 6 a
soma de tres? Vou escrever sete no
outro quadrado da direita. Agora
vamos adicionar em coluna. Qual é a
soma de cinco mais tres? Vou
escrever oito no quadrado abaixo.
Quanto é um mais quatro? Vou
escrever cinco no Ultimo quadrado".
Siga o mesmo processo para resolver
a outra tabua, pedindo aos alunos
para escreverem as respostas.

7

3

I

9,

Subtrol.

8

-2
6

10
7

3

7

-3

9

-2
7

0 Manuel tinho 1 .

O pai deu-lhe mais 5.

Corn quantos ficou?

6

VariacAo: Faca tdbuas do genero

AVALIAcA0
Utilize a prigina 32 do Livro do
A fun°.
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Escreve o numeral para ender conjunto

1 dezena 2 dezenos 3 dezenos 4 dezenas 5 dezenas

_

S

dez

it
vinie trinta quarenta cinquenta

10 20 30 40 50
10 20 30 40 60

10 20 30 40 60

6 dezenas

sessenta

7 dezenas

Elm

setenta

60 70

60 7o

60 70

8 dezenas 9 dezenas

1111011 11101111
oitenta

_80

go
fro

OBJECTIVOS
EsLrever os numerals 10, 20,...,
100 pe.ra Os conjuntos dados.
Eserever o numero de dezenas num
conjunto e o numeral cor-
respondente.

noventa

go

go

INTRODUCAO
Nesta licdo reveem-se os multiplos de
10 ate 90 e apresenta-se o 100 (cem).
Encorajam-se os alunos a contar de
10 em 10 como uma maneira rapida
de contar grandes quantias de objec-
tos. Os alunos devem praticar a con -

tageni de 10 em 10 ate 100 por ordern
e serem capazes de identificar o
mimero, dada o ninnero de dezenas e
vice-versa.

VOCABULARIO
Cern, 100, dezena, dez, vinte, trinta,

noventa

MATERIAL
Molhinhos de 10 paufinhos cada,
folha de exercicios

43
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ACTIVIDADES
1. Peca a urn aluno para se Or de pe
em frente da classe e levantar as
mAos, tendo as costas das mAos
viradas para si, Pergunte aos outros
alunos quantos dedos do. Peca a urn
aluno para escrever o numeral no
quadro.
Repita a actividade corn dois alunos.
Depois de o numeral 20 ter sido
escrito no quadro, pergunte aos
alunos quantas dezenas sAo.
Continue a actividade para cada um
dos mtiltiplos de 10 ate 90 e escreva o
seguinte no quadro.

1 dezena
2 dezenas
3 dezenas

10

20
30

dez
vinte
trinta

De entase aos nrimeros por extenso,
pedindo aos alunos para os repetirem
%/arias vezes.
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2. Coloque 9 molhinhos de dez
pauzinhos cads em frente ao quadro.
Peca a urn aluno para contar o
ntimero de dezenas e escrever no
quadro o numeral que represents esse
ntimero.
Coloque um outro molhinho de
pauzinhos em frente ao quadro e
digs: "Tinhamos nove dezenas, isto
é, noventa. Se adicionar uma dezena
ks nove dezenas, corn quantal
dezenas ficarei? Quem sabe outro
none para dez dezenas?"
Escreva no quadro "cern" e o
numeral 100. Peca aos alunos para
lerem a palavra e o numeral.

-Escreve o numeral pow coda coniunto.

9 dezenas

10 dozenas,

= noventa-

cem 100

cr,
crekt, Gergiip

c, C'd oQi eTo 47,?.

LT,
Se 4.4

Wri .7:3, CZ.cla-i4gt

C'd
41',0

ZTh
ire. " G'4 47. in; ati.

6 6C)dezenas =

a,
4

A glf 9,4
firx, on. ciVo s da in/

8 -dezenas =

-7
dezenas _502Z,..... dezenas zip

1111111111
/0 /00dezenas

34

4?- 43+
ibts- 03 Cs 4.% 47,1

fir.Vs' is. IM
470 in'. J-4 Ct. ell CT. " mrti gr: 0,, 'Pi arii

3 odezenas

3. Faca folhas de exercicios como esta
e distribua-as pelos alunos.

Escreve o numeral correcto.
1 dezena sao ._ 2 dezenas sao
7 dezenas sao 10 dezenas
4 dezenas sao 3 dezenas sao
9 dezenas sao 8 dezenas sao
6 dezenas sao _ 5 dezenas sac

trinta. noventa

oitenta_..._.

quarenta_ sessenta.__ vinte__

4. Fscreva no quadro "80" c peca a
um aluno para the mostrar 0 ntimero
orrecto de dezenas. Em scguida, es-

creva no quadro "80 = _.dezenas"
e peva a urn aluno para completar
corn o ntimero que falta. Continue

este processo para todas as dezenas,
incluindo 10 e 100.
5. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 33. Explique-
-111es como fazer os exercicios a peca-
lhes para completa-los.

6. Diga aos alunos para fazerem os
exercicios na !Aging 190 da seccao de
Actividades Suplementares do Livro
(10 A luno.

AVALIACAO
Utilize a pigina 34 do I.ivro do
Aluno.

44
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Quantoi sao? Escreve os numerals.

ens erne
=Weft dreg, r.mexa,

2 dezenas e

Lzumaribr°2if I
CD CD SW CD

7 dezenas e 6

oirD Ca CI fru gia Ca CD ca CD CO
za Ca Ca

dezena,1 e 3
/3

dezenas e

37

C C C.S.. CSC'.
Ct. Cf CI CT, v. in CI Cra eCD
OriC41 CICC C a--4er...T. C4itIftC74 CIC.C

dezenas e 6
11111111h

dezenas e 6
1

Co fra %Cr Ca itia CAI CD CA Ca Ca
Ca CD 11C0 ID ilM CD CD Ca CD Cal
Ca CD Ca CO CD CO. CD CO Ca CD

/ %CI CD CD Oa CD ,IM IC fa ID filD
/ C I IM I I Se CO IP c. AP CD CD CD CD

i ac. orp am

5 dezenas e 3
53

P. Mir J11 Mt Y1

co r, C.. C40 CI, CC. ID CS. IM DU
as I% AED AMID ID CI ID IDcritCSR. 6.Q In 44 Ca Cal) C. CA CPC) Co

Co
41;44

ID NISC) Caellir.; fa Jet 111%.

dezenas e
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OBJECTIVOS
Escrever o numeral correspondente
ao mimero de objectos num con-
junto.
Escrever o numeral correspondente
ao [rimer° de dezenas e unidades.

INTRODUCAO
Nesta licao utilizamos modelos de
dezenas pars que o aluno desenvolva
o conceito de agrupamentos em
dezenas. 0 aluno tamb6m 6 exposto A
escrita de numerals corn 2 dlgitos,
isto e, numerals corn dezenas e
unidades.

VOCABULARIO
Numerais 29 a 99, agrupamento

MATERIAL
Fichas, undo, folha de exercicios

ACTIVIDADES
1. Apresente 65 fichas e a frase
"_ dezenas _unidades". Peca a
urn aluno para formar o major
ntimero possivel de grupos, de 10. Em
seguida, pergunte se todas as fichas
foram usadas para formar grupos de
10, quantos grupos de 10 se for-
maram, quantas fichas restam e corn
que numerais se completa

unidades".
Repita a actividade usando outros
conjuntos.

45
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2. Apresente um conjunto de 10 uni-
dades e use-o como modelo para in-
dicar dezenas. Os alunos devem
identifica-lo como 1 dezena, ou como
1 dezena e 0 unidades, ou 10.
Continue o processo com 2 dezenas,
3 dezenas e assim por diante. Em
seguida, apresente modelos de
dezenas e modelos de unidades para
ilustrar ntimeros como 31, 46 e 57.
Escreva no quadro o rinier° de
dezenas e o de unidades em cada
caso, assim como o numeral
equivalente.
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Escreva no quadro numerais como
43, 87, 56, 34, um de cada vez, e
peca aos alunos para colocarem sobre
as suas carteiras grupos de dez
elementos cada, e elementos soltos
para indicar o numero de dezenas e o
de unidades em cada caso. Os alunos
podem utilizer fichas ou fazer mode-
los coin tiras de cartAo individuals do
tamanho das divisoes nas tiras.

Escrows os numerals.

36

Dezenas Unidades

_6

Dezenas Unidades

3

Dezenas Unidades

8 O:
Dezenas Unidades

/ 7

Dezenas Unidades

9

36

/7

_91

Dezenas Unidecies

95
59

a I ^ 0^ r Ou. a- p'

3. no uma folha de exercicios como
este e distribua-a pelos alunos.
Explique-lhes o exemplo e peca-lhes
para completarem os outros exer-
cicios.

Lip.
2 dezenas e 4 unidades 58
5 dezenas e 8 unidades 93
1 dezena 1 unidade 24
4 dezenas e 3 unidades 77
9 dezenas e 3 unidades 11

7 dezenas e 7 unidades 43

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na piens 35. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para
fazerem as outros exercicios.

S. Pep aos alunos para fazerem os
exercicios na Ogles 191 da seccio de
Actividades Suplementares do Livro
do Alamo.

AVALIACAO
Utilize a Ogles 36 do Livro do
Aluno.

46
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Escreve os numerals qua faltam.

4 esenas e unidades

40 +

I:614 AVM

2 dezenas 7 unidades

2(4_2_
_22

222:1111
Ifa 410 10

5 dezenas I u

50 +
_EL

idades

-staaramrsEfiffilif
It9 In OA 10) NO VD

.41ED Mo CD CD eto CD CD so dcbso co co ea co go es ox es so ea

dezenas 6 unidades

101.1111610.

dezenas 2 unidades

/0 4.

era 40 elle
An& AWN& .414101111

a.dezenas.iunidades
30 +

ivree* e Neawcas to-. das aq.os

Jr..46 Aral At%

AIL

2dezenas.lunidades
70 4. 5

75
37

OBJECTIVO
Escrever e ler numerais com dois
digitos equivalentes ao numero de
dezenas e unidades dadas.

INTRODUCAO
Esta lido E uma continuacAo da licAo
anterior. 0 aluno deve identificar o
numero de dezenas e unidades em
cada caso, representa-lo em forma de
adicAo e efectuar a adiglo. Em casos
que mencionamos a seguir, apresenta-
-se somente a adicao em que uma das
parcelas e o numero de dezenas
seguido de 0 (zero) e a outra
numero de unidades. Recomenda-se
que se facam exercicios em que o
aluno tenha de decompor o numeral
em dezenas e unidades.

Exemplo:

45 . 40 + 5
4 dezenas e 5 unidades

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
FlanelOgrafo, feltro, blocos, cartoes
corn gravuras, cartes numerados

ACTIVIDADES
1. No flanelOgrafo apresente 5 grupos
de 10 e 7 unidades do mesmo objec-
to. Pergunte aos alunos quantas
dezenas e quantas unidades estlo
apresentadas. Escreva no quadro
S dezenas e 7 unidades. Em seguida,

47
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peca aos alunos para indicarem outra
maneira de escrever 5 dezenas (50) e.

7 unidades (7). Escreva no quadro
50+7 e leia em voz alta. Peca a urn
aluno para escrever no quadro o.
numeral correspondente.

5 dezenas 7 unidades
50 +7

57

Explique aos alunos que 50+ 7 diz-
-nos como ler este numeral, isto 6, 50
indica a quantidade de dezenas e 7 a
de unidades. Faca com que os alunos
reconhecam que S dezenas
7 unidades, 50+7 e 57 representam o
mesmo numero. Repita a actividade
corn outros numeros e objectos.

2. Escreva no quadro 2 dezenas
5 unidades. Peca a urn aluno para
escrever o numeral equivalente e ilus-
trar 25 usando blocos. Pergunte ao
aluno que numeral equivale a 2
dezenas. Leve o aluno a concluir que
hd uma outra maneira de representar
25, isto 6, 20+5.
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3. Escreva no quadro os exercicios
seguintes:

40+7= 30+0=_
50+2=_

Peca aos alunos para completarem
estes exercicios e lerem cada uma das
expressees..

4. Faca 20 pares de cartees. Para
cada par apresente urn cartAo corn
um numeral de dois digitos e um
mac) corn o numeral em expressito.
Exemplo:

40 + 7 47
70 + 2 72

'ff!? TL7.-177-".1,:MMM"-.

Escreve os numerals quo fottom.

40
lerist.. AD>

dribit&4%4 011arriffite% trace.

in's dear'?-. dtsfiliset% ad AN iied at/
. . ...

50 + 3 =

41:51 tri/ QT.,' C4 11110 et+goillgaltrit agars
eti co IMO) OM Mil

30 + 7 =

30 +2=.i? 40 +0=. 40

90+8=iL 10 +8

10 +3= /3 50 + -2 52

20+2= 22 70+5= 76

60+1= 61 90+ 4 =I

40+3= 43 80+6= /6

80+5= 85 20 +7=

30+4=_14: 70+2 =.

-70+9= 79 50+9= 59
38

90+2= 91

60 +7= 67

20 +0=20

80+7=1/.
/910+9

-50+6= 56

20+3= 23

70 +8 =.21t.
I, . -

Podem jogar dois alunos. Baralhe os
40 carters. De S canoes a cada aluno
e coloque os restantes sobre a mesa
para os alunos retirarem quando
necessario. Os alunos retiram canoes
da mesa alternadamente e procuram
emparelhar. 0 aluno que formar urn
par pega nesses cartOes para si. 0
primeiro aluno a ter cinco pares
ganha o jogo.

5. Apresente quatro canoes ilustran-
do conjuntos, tres deles tendo o
mesmo rainier° de dezenas, assim
c-omo: 61, 67, 63 e 26. Pergunte aos
alunos: "Que gravuras mostram 6
grupos de dez objector ou seja
6 dezenas?" Peca a um aluno para
selecionar os cartees correctos. Em
seguida, apresente quatro cartees

numerados, equivalentes ao ntimero
de elementos dos conjuntos ilus-
trados, em ordem arbitraria. Peca a
outro aluno para associar os canoes
numerados corn os canoes corn
gravuras. Pergunte aos alunos quais
as semelhancas nos tres cartees (todos
tem 6 na casa das dezenas). Repita a
actividade corn outros conjuntos
variando o rainier° de carters que
apresenta de cada vez.
6. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 37. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para com-
pletarem Os outros exercicios.

AVALIAcA0
Utilize a prigina 38 do Livro do
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Compietao quadro.-

I 2 34 5 6. 7 9 10

-I 1 lz 13 lir '15 lb 17 i8 /9 .,20

21 22- 23 24 25 2 6 27 28 29 30

3/ 32 33 34 35 36 37 35 39 40

4/ 42 43 44 45 46 47 48 49 50

/ 52 .5354. 55 66 57 58 59 60

6/ 62 63 64 165" 66' 67 68 69 70

72 73 74 75 74:77 78 79 go

P g2 13 14 85 ?kt 87 88 89 go.

91 q2 93 q4 95 96 97 9, Vici100

5 10 15 20 25 30 35 zo 45 50

55 60 65" 70 75 SO g5 go 951001
to ^ 7. a I -

39

OBJECTIVOS
Escrever os numeros de 10 a 100
por ordem numerica.
Escrever os numerals que faltam
numa sequencia.

INTRODUCAO
Nesta Lica° apreseinta-se uma tabua
ou quadro de numeracilo, ssim como
sequeneias numericas. Explique aos
alunos que o valor de um digito
depende da sua posicao no numeral,
isto 6, 2 pode ter o valor de duas
unidades ou duas dezenas, etc. Os
alunos verificarao tambern que
podemos representar qualquer
ninnero inteiro usando somente 10
simbolos, chamados digitos, que sao
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

VOCABULARIO
Ntimeros a 100 por ordem
numerica, digito, sequencia numerica

MATERIAL
Quadro, pauzinhos (100)

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro urn quadrado
grande e divida-o em 100 quadrados
mais pequenos. Pena a urn aluno para
colocar urn pauzinho no prateleiro do
quadro. Diga "urn" e escreva o
numeral 1 no primeiro quadrado da
primeira fila. Pena a urn aluno para
adicionar mais 1 pauzinho c escreva o
numeral 2. Da anfase ao facto que 2 6
1 mais 1. Continue corn a mesma
ideia usando o conceito de mais 1 ate

49

ter os primeiros nove numeros. Em
seguida, pergunte quanto 6 9 mais 1.
A medida que o d6cimo pauzinho
colocado no quadro, junte os dez
pauzinhos e substitua-os por um
molhinho de dez para formar uma
dezena. Continue a preencher o
quadrado ate que o centesimo
pauzinho seja colocado no quadro e
pergunte a urn aluno como se chama
o ntimero que indica 10 dezenas. Co-
loque o numeral 100 no quadrado.
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67, .41_, 70, 71

13, 14 15,- f& 17

5 2. , 53, 54, 55.

88, Z 9 , IL 92
3, 24, 25, 26 , 27

2. Escreva no quadro as primeiras
tres linhas de uma tabua como a
seguinte:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Chame a atencao dos alunos para a
ordem dos ntimeros de 1 a 10 e a
ordem da casa das unidades nos
ntimeros de 11 a 20. Pep aos alunos
para completarem a tabua com os
ntimeros 31 a 100.

3. Escreva no quadro exercfcios como
os seguintes:

47, 49,
, 72, 73,

18, ______, 21

Na primeira sequencia numerica,
pergunte aos alunos que 'Winer° 6 47
mais 1 e que ntimero falta. Peca a um
aluno para escrever o numeral 48 no
lugar apropriado. Em seguida,
pergunte aos alunos se 49 6 igual a 48
mais 1 e que nirmero 6 49 mais 1.
Peca a outro aluno para escrever 50
no lugar apropriado. Siga o mesmo
processo para as outras sequencias.

4. Peca aos alunos para escreverem
todos os ntimeros que tern 2 na casa
das unidades, into 6, 2, 12, 22, 32, 42,
52, 62, 72, 82, 92. Pao outros exer-
&los semelhantes como:

7 na casa das dezenas;
o mesmo numero na casa das
dezenas e das unidades;
entrt. e 90; etc.

5. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na piens 39. Explique-
-Ihes como completar o quadro de
numeragao ate 100.

AVALIACAO
Utilize a pigina 40 do Livro do
Aluno.
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Escreve o-ntimoro quo vo

4(.,42

7g , 79

x,30
67,68

Escreve o numero que vem depois.

15, /6

28,Z9

63, 64'

81,_82

59, 60

32, 35 7, f
97, 22, .11_

39, 40 93,

18, fq 47,. 4,8

78, 79 34, 3 6
00.00 t moe,V - Pv.K., MP .1. 0,45 CV dO(0% ^."H0 dodo 41

OBJECTIVOS
Identificar o numero que 6 uma
unidade maior ou menor que urn
numero dado.
Identificar e escrever o numero que
vem antes ou depois de urn
numero dado.
Identificar e escrever o numero que
vem entre dois ntimeros Was.

INTRODUCAO
Nesta lico, o aluno 6 exposto aos
conceitos de antes, depots e entre, em
relacao a sequencias numericas. De
notar que identificar o numero que
vem depois de urn numero dado 6 o
mesmo que identificar o numero que
6 tuna tinidade maior que o numero
dado, sendo o mesmo verdade pare o
numero que vem antes. Aconselha-se
que o aluno.seja exposto a ambas as
maneiras. Sobre o conceito de entre
pode fazer exercicios em que faltem
dois ntimeros entre os dados.
Exemplo:

15, 18

51
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VOCABULARIO
Uma unidade maior, uma unidade
menor, antes, depois, entre

MATERIAL
Cartaes numerados de 1 a 100, cadeiras

ACTIVIDADES
1. Divida a classe em grupos para
fazer esta actividade. Use cartbes
numerados de 35 a 44 em qualquer
ordem. De urn card° a cada aluno.
Arranje tres cadeiras e peca a urn
aluno para se sentar na cadeira do
meio e mostrar o seu card° .
numerado. Peca aos alunos que tem
os cartaes numerados antes e depois
para se sentarem nas cadeiras
apropriadas.

'71
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15, te ,17

72, _a ,74

39, 40 ,41

55, % ,57

11 /2 /13

76, JL,78

93, q4 , 95

28, Zq ,30

4, 5 ,

60, 6 / , 62

2. Diga aos alunos: "Estou a pensar
num namero que..." Complete a
frase cum:

.em depois de 55.
....em depois de 79.
...vem depois de 13.

Os alunos devem dar a resposta
oralmente ou escreve-la no quadro.
kenita a actividade, delta vez corn-
pletando a frase corn:

_vein antes de 38.
...vern antes de 70.
.,,ern antes de 55.

Escrevo os numeros que von.' antes a depois do dodo.

3/ ,32,

F4 /85, .g

ig ,19, Z°

SZ ,53, 54.

31,40, 4/
42

2t, ,27, 2 g

_6 ©,61,

, 6, 7.....

,54, 55--

97,98, qq

3. De a cada aluno um eonjunto de
canoes numerados de 46 a 55. Peca a
um aluno para p0 -los por ordem.
Pergunte aos alunos: "Que nitmero
vem entre 48 e 50? (49). Entre 51 e
53? (52)". Em seguida pergunte-lhes:
"Que ntirneros vem entre 46 e 49?
(47, 48). Entre 49 e 52? (50, 51)".

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pggina 41. Explique-
-tires como resolver os exercicios e
peca-fhes para completa-los.

S. Diga aos alunos para abrirem os
setts livros na pigina 42. Explique-
-Ihes como resolver os exercicios e
peca-lhes para completa-los.

AVALIACAO
Faca uma actividade que seja
apropriada.



Manor. quo
Que_n6mero 6 menor?

.43 46

Maior
-Qua nOmero 6 molar?

44) 1104 l2 4W4 or, 425 12P415C5 On - -41b 4") Wo in or. Co 425 125 42:07
125 425 425 425 Co 4N5 425 4210 42, 42D dMo d75 CP 449 CD 49
.420 C7a Co CO 425 4,5 CP CPI 41D CO- - 425 CO 425 COCO 425 42P opol 452 425
4n CD 4.5 425 425 41,9 429 CO ora CZ- --425 40 429 CP C5,421 42P,441 CP CO

- _C5
425
4:+

CO
d25

43 6 menor que 46

43 < 46

46 6 maior que 43

46 > 43

Escreve < ou > em coda 0

36 38 63

17 Q 11 45

52 53

64 m 68

15 Q 12

96 91

89

67

86

15 g17

37 35

76 ® 72

11. C P 1 01. 1 r. E.

83

93

OBJECTIVO
Usar e C para comparar
numeros ate 100.

INTRODUCAO
Nesta licAo apresentam-se Os con-
certos de maior que e menor que e os
simbolos e para indicar a
relacao entre dois numeros. As
ciesigualdades 47 - 42 e 42 47
dizem-nos algo sobre a relacAo entre
os numeros 42 e 47, isto 6, a primeira
indica que 47 6 major e a segunda in-
dica que 42 6 menor.

56 Q 58

25 O 27

82 81

40 O 43

75 O 72

63 O 60

98 97

76 O 78
43

7.1.11.
Esta licAo baseia-se na comparacAo
de dois numeros cujo digito na casa
das dezenas seja igual. No entanto,
recomenda-se que o aluno analise
cada caso, comegando por comparar
os digitos da casa das dezenas e
depois comparar os da casa das
unidades.

VOCABULARIO
Major que, menor que, ,

MATERIAL
Cartees com conjuntos de 1 a 100
elementos, cartoes numerados de 1
100

53
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ACTIVIDADES .

1. Escreva no quadro o seguinte:
maior que
menor que

Em seguida, escreva dois numerais,
deixando um espaco entre eles. Pep
a urn aluno para escrever o simbolo
apropriado entre os dois numerais. Se
os alunos concordarem que esti cor-
recto, pep ao aluno para escolher o
proximo jogador, enquanto escreve
outros dois numerais.

2. Apresente dois canoes que ilustrem
dois numeros cujo digito na casa das
dezenas seja igual. Peca a urn aluno
para escrever o numeral cor-
respondente a cada conjunto.
Pergunte que numeral contem mais
(ou menos) dezenas. Os alunos veri-
ficarAo que ambos os numerais con-
tern maior (ou menor) ntimero de
unidades. Peca a um aluno para fazer
um circulo a volta do numeral que
representa o ntimero major (ou o
menor).

3. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios na piens 192 da seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

4. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios na paigina 193 da secclo dc
Actividades Suplementares do Livro

a do Aluno.

AVALIAcA0
Utilize a !Aging 43 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVOS
Dados dois numeros, identificar o
maior (o menor).
Usar e para comparar
numeros ate 100.

INTRODUCAO
Esta lido 6 uma continuacao da
anterior. Di-se enfase a comparacdo
de dois numeros, qualquer que seja o
digit() da casa das dezenas. E impor-
tante que o aluno saiba bem o
significado dos simbolos e e .

VOCABULARIO
Nenhum

Faz lum Owl° it voila do mimero minor.

25

72 76 21

43 85 g
58

75

76 18

58

15

35

57

93

28

68

69

27

g 58

46

25

28

28

gp 74

g 40

39

57

95

36

80

63 36

44

MATERIAL
Cohjuntos de dezenas, cartdes
numerados de 0 a 100, caixa

ACTIVIDADES
1. Apresente conjuntos que
representem dois ntimeros, como se
segue:

111882m, " CL,

Peca aos alunos pars identificarem
esses numeros (37 e 42) epergunte-
-lhes qual 6 maior. Chame a alerted°
dos alunos para o facto que devem
examinar primeiro a casa das
dezenas. Tenha a certeza que os
alunos compreendem que 4 dezenas 6
maior do que 3 dezenas, por isso 42 6

major que 37. Explique aos alunos
que podem usar urn simbolo para in-
dicar esta relacdo. Escreva no quadro
42 37. Leia: "42 e maior que
37". Em seguida, pergunte aos alunos
que numero e menor. Escreva no
quadro 37 -c 42. Leia "37 6 menor
que 42". Explique aos alunos que a
maneira mais simples de decidir o
simbolo a ser colocado entre dol'
numeros para indicar a relacdo entre
eles 6 saber-se que a seta aponta sem-
pre para o minter° menor.
Repita a actividade com outros pares
de numeros, incluindo alguns corn o
mesmo minter° de dezenas.

2. Apresente alguns conjuntos de
dezenas e alguns objectos soltos
como, por exemplo, 5 dezenas e 3 ob-
jectos soltos. Peca a urn aluno para

54
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53 57

93 78
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65 Q 56

30 0 38

15 18 36
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56

83

12

28

76

39

53

87

65

19

69

26

42

53 0 47

25 0,15

86 Q 89

93 O 87

40 O 36

73 O 68

19O 23

63 O 60

53 O 58
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escrever no quadro o numeral cor-
respondente. Peca a outro aluno para
mostrar o conjunto que represents o
ntimero que 6 maior por 10 que 53.
Peca-lhe para escrever o numeral.
Repita a actividade pedindo aos
alunos para indicarem o minter° que

menor por 10 e peca-lhes para
escreverem o numeral a esquerda do
mimero dado.

3. Peca a dois alunos para tirarem
dois cartbes numerados de uma caixa.
Peca a cada aluno para escrever o seu
numeral no quadro. Exemplo: 85 e
74. Peca-thes para lerem os numerals
em voz alta. Em seguida, pergunte:
"Qual 6 o ntimero maior? Como se
verifica isso?" Pega a urn aluno para
formar grupos de 10 pauzinhos cada
para mostrar que hi mais dezenas em

85 que em 74. Faga urn circulo
volta de 85 e diga: "Oitenta e cinco 6
maior que setenta e quatro."
Repita as perguntas medida que
outros alunos escolhem canoes
numerados.

4. Escreva no quadro o conjunto de
n(imeros seguinte:

8 5 6 3 4
12 16 20 18 9

Em seguida, peca a urn aluno para
escrever os ntimeros menores que 9
do conjunto. 0 aluno devera
escrever: 8, 5, 6, 3, 4. Peca a outro
aluno para escrever os ntimeros
maiores que 7. A resposta deve ser 8,
9, 12, 16, 20, 18.
Continue a actividade seguindo o
mesmo processo.

JJr r

Repita a actividade corn outros con-
juntos de mimeros.

5. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros pien 44. Explique-lhes
os exemplos e peea-lhes para
resolverem os outros exercicios.

6. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios na pigina 194 da seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Utilize a pigina 45 do Livro do
A luno.
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OBJECTIVO
Identificar os mimeros ordinals do
primeiro ao &cirri°.

INTRODUCAO
Nesta lick> apresentam-se Os mimeros
ordinais. Explique aos alunos que os
numeros ordinais indicam a ordem
(Qual deles?) e nilo a quantidade
(Quantos sao?).

Lig°.

1
primeiro segundo terceiro quarto quinto

1.
primeiro

#4.

quinto

segundo quarto

sexto set mo oitavo nono

oitavo nono

sexto terceiro setimo

2.

terceiro uinto nono/iki&eikkiela6k
3.

segundo

01;;;,,,414402f

46

sexto oitavo

VOCABULARIO
Primeiro, segundo, terceiro, quarto,
quinto, sexto, setimo, oitavo, nono,
decimo

MATERIAL
Nenhum

ACTIVIDADES
I. Peca a dez alunos para se porem
em fila, virados para o mesmo lado
(urn aluno aims do outro). Escreva
no quadro a palavra primeiro e peca
aos alunos para lerem em voz alts.
Pergunte quern é o primeiro da linha.
Repita a actividade para os ordinals
segundo, decimo.

2. Escreva no quadro as palavras
primeiro, segundo, terceiro, quarto,
quinto, sexto, skim°, oitavo, nono e
&dm°. Aponte para a palavra
primeiro e pergunte aos alunos corno
devem usar esta palavra. Comente
respostas do genero: "0 Antonio
senta-se na primeira carteira desta
fila." "A primeira coisa que fazemos
de manha é sentarmo-nos nos TIOSSOS
lugares." "A JUlia é sempre a
primeira a responder a until pergun-
ta."
Fale sobre as palavras segundo/a,
terceiro /a, decimo/a. Note que os
ntimeros ordinais tem Uilla forma
para o masculino e outra para o
feminino.

t)
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3. Petra a dez alunos que se virem
para o mesmo lado e se coloquem em
lila, Pergunte-lhes quem é 0 quinto
em linha. Continue 0 processo ate
que a posicdo todos os alunos
tenha sido identificada.
Em seguida, peca aos alunos para se
irarem pant 0 lado oposto. Facia as
rnesmas perguntas c de enfase ao fats.
to de title nenhum Aunt) eqa
posicao identiea.

4. Is.scro.a no quadro os numerals 1 a

10, espacados de motto que Os eartoes
coin as palavras dos ntimeros ordinals
possmil 1)Ith..idt)` 01.1 '...411(14.10% 11M

hark() d0 IltIfiletals. .010titie 0*,
t1;.1..

contrtrio e em ordem arbitraria. Pcca
a um aluno para eseolher urn cartAo,
ler a palavra e colocd-10 no quadro
por haixo do numeral correspon-
dente. Continue a actividade ate que
todos os cartOes corn palavras estejam
colocados por ordem no quadro.

S. Diga aos alunos que esta a pensar
no nome de um animal. Desenhe no
(itiadro Neguintes (lima par a
cada letra).

,i0, diti110 titiv tt line tern tan
titiatIta% ah !Mita%

5

De ideias ate que o nome seja
adivinhado. As ideias devem iden-
tificar a tetra e a sua posicao na
palavra.

A segunda letra a um 1
A s6tima tetra é urn t
A primeira, terceira, e oitava
letra é urn e.

6, Diga aos alunos para abt item us
seas livros na p gina 46. Explique-
-Illes a apresentacdo da licao na parte
superior da pagina e peca-lhes para
resoiverern Os outros exercicios.

AVALIAcAo
t Iliry a pggina 47 (1.1 f it ',t (bi
A hinf 7.
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EscreYe os niimeros, contando de 5 -em 5.-

OBJECTIVOS
Contar de 5 em 5 para completar
sequencias numericas.
Contar de 2 em 2 para completar
sequencias nurnericas.

5_ 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Lig° os nOmeros, contando de 5 em 5.
10

//r

13

1S

48

I Y '0

INTRODUcA0
Nesta licao apresenta-se o conceit° de
contar de 2 em 2 e 5 em 5, para
abreviar a contagem em certas
situacOes. Mais tarde havemos de
apresentar contagens de 3 em 3, 4 em
4, etc. 0 aluno deve verificar que,
para se contar de 2 em 2, deve-se
contar um sim outro nfio, into é,
todos os mimeros que aeabarn em 0.
2, 4, 6 e 8. Na contagem de 5 em 5,
devem-se incluir todos Os nameros
que acabam em 0 ou 5.

VOCABULA RIO
Contar de 2 em 2, contat 5 cm S

MATERIAL
CartOes numerados de 1 a 100, botOes

ACTIVIDADES
1. Faca cartdes numerados de I a
100. Coloque-os por ordem no
quadro. Vire-os ao contrario de modo
que se veja o lado em branco. Pep a
urn aluno para vir ao quadro contar
dez canoes e virar o decimo. Pep a
outro aluno para repetir o processo e
virar o vigesimo. Tim seguida,
pergunte aos alunos que cartAo deve
ser virado a seguir para que o padrao
continue. Continue a aetividade ate
que todos os cartOes numerados ern
dezenas estejam virados. Petra aos
alunos para lerem os nOrneros que
estao A mostra e clue estao a
contar de 10 em 10.

56

I

A.
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_ Escroveos numoros, contend° de 2 -em 2.

8 . 9 10

1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 1 22 23. 24 25 26 27 28 29 30

3 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40

4 1 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5 1 52 53 54 55 56 57 58 59 60

6 1 62 63 64 65 66 67 68 69 70

2,4,6, i? , /0
14,16,18, .20, 22

46,48, 54,52 54

80,82, f4 gg

Liga os nimeros, contando de 2 em 2.

...{..-14-$,,,././/,:,,,,,,,,,,,,,,

8,10,12, /11 /6

26,28,30, 32 34

60,62, 64, 66, 61

92,94, 96 98 /oo

49

2. Adapte a actividade anterior para a
contagem de 5 eni 5.

3. De a urn aluno 30 botOes e peca-
-lhe para os contar. Pergunte-lhd se
conhece outra maneira de contar alem
de 1 em 1, de 5 em 5 e de 10 em 10.
Peca ao aluno para contar de 2 em 2,
enquanto vai escrevendo a resposta.

4. Peca a 10 alunos para se porem de
pe em frente da classe. Peca-lhes para
abrirem as mitos e as porem a sua
frente. Aponte para cads uma das
maos a medida que os outros alunos
contain dt, 5 em 5 ate 100.

Pagina 49

5. Peca aos alunos para contarem de AVALIAcA0
2 em 2, de um ntimero dado a outro
numero dado. Exemplo: Diga aos
alunos para contarem de 2 em 2, de
56 a 80. Permita aos alunos
utilizarem o quadro de numeracao.

6. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 48. Explique-
-ihes os exercicios e peca-lhes para os
cornpletarem

7. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pIgina 49. Exptique-
-lhes os exercicios e peca-lhes para os
cornpletarem.

59

Faca uma actividade que seja
apropriada.
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OBJECTIVOS
Escrever o numeral correspondente
a um determinado ndmero de
dezenas e unidades.
Contar por ordem, de 1 a 100.
Contar de 10 em 10, de 5 em 5, de
2 em 2.
Identificar qual de dois ntimeros
entre 1 e 100 é maior (menor).

INTRODUcA0
Esta é uma licao de revisAo e
avaliacAo sobre os conceitos apresen-
tados neste capitulo. Estes conceitos
servem de base para os que sera°
apresentados nos capitulos seguintes.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Cem objectos para cada aluno, folhas
de papel

ACTIVIDADES
1. De uma folha de papel a cada
aluno. Pep-111es para a dobrarem ao
meio. Peca -Ihes para escreverem ao
cimo as palavras dezenas na metade

.4!.(to

80+3= g3

40+9= 44

3 dezenas + 7 =.1.7_

6dezenas+2= 62

24, 21 , 2 2 , 11, 24, 25, 26 z1, 213, 29
6 3 , 6 4 65, 66, 67, 61 .6_91 70 7/ 72

40,50, 60 70 60, 10_, to

1 5 , 2 0 , 2\5 30, 35, 40 45, 50, 55 oo
3 6 , 3 8 , 4 0 42, 44, 46, 48, 50, 62, 54

.1E,26

41,49

/9 ,20

.1/ ,72

63,

96, 97

39, 40

77,1kt

16, /7,18

75,1k,77

32,Jj, 34

69, 740 ,71

Esereve < ou > .

26 35 58 85

48 42 73 ©77
50

96

83

92

79

. .0 g

da esquerda, e unidades na metade da
direita. De a cada aluno 9 grupos de
dez objectos e mail dez objectos
soltos. Escreva no quadro urn ntimero
de dezenas e outro de unidades e peca
aos alunos para desenharem no seu
papel o ntimero de grupos de dezenas
e o ntimero de objectos soltos.
Exemplo: Para mostrar 3 dezenas e 2
unidades a resposta deve ser.

Dezenas Unidades

Verifique as respostas dos alunos.

2. De a cada aluno uma folha de
papel contendo as instrucOes
seguintes:

a) Escreve os numerais que co-
nheces que tem 4 na casa das
unidades.
b) Escreve os numerals que co-
nheces que tem 9 na casa das
unidades e 2 na casa das dezenas.
c) Escreve os numerals que co-
nheces que tem o mesmo digito na
casa das dezenas e na casa das
unidades.

Verifique as respostas dos alunos.

AVALIA00
Utilize a pAgina 50 do Lirro do
/Mina

60

7
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Adicdo e subtraccao
Soma. -

.11111.110iNIIlill

80
+10

90

20
+30

50
Ad.. en, letI 31. 3 *Vogt .e.,1 41

7 0 1111111

+ 2 0 11

90

50
+40

go

70
+30
/00

40
+ 5 0

90
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OBJECTIVO
Adicionar dezenas cuja soma esteja
compreendida entre 10 e 100.

INTRODUcA0
Nesta licio apresenta-se o conceito de
adicionar dezenas. 0 processo
utilizado t semelhante ao de adicionar
unidades c uma correspondencia entre
os dois metodos é estabelecida.
Apresentam-se conjuntos de modelos
de dezenas, tlevendo o aluno contar o
ntimero de dezenas para calcular o
total. Portanto, para calcular a soma
de 30 mais 40, o aluno adiciona
3 dezenas mais 4 dezenas e obtem
7 dezenas ou 70.

Para preparar o aluno para adiclies
mais complicadas de dezenas e
unidades em que tem de se usar a
ordem da direita para a esquerda,
chame a atencAo do aluno para o fac-
to de que ha zero unidades e
encoraje-o a escrever zero na coluna
das unidades antes de escrever o
numero das dezenas.

VOCABULARIO
AdicAo de dezenas, direita para a es-
querda

MATERIAL
Molhinhos de 10 pauzinhos cada,
modelos de dezenas

61
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ACTIVIDADES
1. Escreva no quadro

3
+5

Peca a um aluno para ler o exemplo,
adicionar e escrever a soma. Peca a
outro aluno para ler o exemplo
depois de completo.
Mostre 3 molhinhos de 10 pauzinhos
cada. Pergunte aos alunos quantos
sAo. (3 dezenas ou 30). Escreva 30 no
quadro. Mostre mais 5 molhinhos de
dez. Pergunte aos alunos quantos
sao. (5 dezenas ou 50). Escreva 50 no
quadro,

3 30
+5 +50

8
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Peca a urn aluno para adicionar e ler
o exemplo depois de completa-lo.
(3 dezenas mais 5 dezenas 6 igual a
8 dezenas, ou 30 mais 50 6 igual a
80). Em seguida, peca a outro aluno
para juntar os dois conjuntos de
pauzinhos, conta-los e dizer o total
para verificar se 6 o mesmo que a
soma do exemplo.
Repita o processo corn outros exer-
cicios.

7 70 3 30 4 40
+2 +20 +6 +60 +3 +30

2. Mostre 2 modelos de dezenas c, em
seguida, mais 5 modelos. Pergunte a
um aluno quantos elementos ha em
cada conjunto e quantos sAo ao todo.

Escreva no quadro.

2 dezenas 20
5 dezenas + 50

_dezenas

Compare a adicio a esquerda corn a
uniao dos dois conjuntos. Peca ao
aluno para verificar se a adicAo A
direita 6 igual, calculando a soma.

3. Faca uma folha de exercicios como
a seguinte:

30 50 40 70 30
+10 +20 +40 +10 4-60

80 40 60 90 20
+20 +30 +20 +10 +30

30 20 40 70 30
30 t 20 + 60 f 20 + 40

40 50 70 40 60
+ 40 + 40 + 30 + 10 + 30

Disbribua-a pelos alunos e peca-lhes
para completarem as adicOes.

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pt gina 51. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para
resolverem os outros exercicios.

AVALIACAO
Utilize a pigina 52 do I.ivro do
Ahmo.

62
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OBJECTIVO
Subtrair dezenas cujo aditivo seja
igual ou menor que 100.

INTRODUCAO
Nesta licAo apresenta-se a subtraccio
de dezenas, que est,i relacionada corn
a subtraccAo de unidades, ou seja, 6 o
mesmo conceito de retirar objectos de
urn ntimero dado e contar quantos
restam. Como na adicao, encoraje os
alunos a observarem que ha zero
unidades na casa das unidades e a
escrever esse ntimero primeiro. Em
seguida, devem subtrair as dezenas e
escrever o nuttier° de dezenas que
restam na casa das unidades.

VOCABULARIO
SubtraceSo de dezenas

MATERIAL
Fichas, modelos de dezenas,
pauzinhos, molhinhos de 10
pauzinhos cada, cartOes numerados
de dezenas

ACTIVIDADES
1. Escreva no quadro os exercicios
seguintes:

7 704 40

1)iga aos alunos para utilizarem
fichas para calcular 7 4. Primeiro,
devem mostrar 7 fichas e retirar 4;

63

-; -..
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depois, devem escrever 3 como sendo
a diferenca que indica as 3 fichas que
restam. Pergunte aos alunos coma
devem ilustrar a diferenca 70 40,
Demonstre aos alunos como os
modelos de dezenas sAo usados da
mesma maneira que os das unidades
(fichas): Mostre 7 dezenas e retire
4 dezenas. Pergunte aos alunos quan-
tas unidades restam e escreva 0 na
casa das unidades. Concluindo, diga
que "de 7 dezenas, tirando 4 dezenas,
restam 3 dezenas, ou seja, 70 40 6
igual a 30". Repita corn outros exer
cicios, usando somente dezenas.

2. Escreva no quadro o seguinte:

8 807 --70
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Pega a urn aluno para demonstrar o
primeiro exemplo, usando pauzinhos
e calcular a diferenca. Escreva a
diferenca no quadro e pega ao aluno
para ler o exemplo completo.
(8 menos 7 6 igual a 1.)
Peca a outro aluno para demonstrar
o segundo exemplo, usando
molhinhos de 10 pauzinhos cada urn.
Escreva a resposta no quadro e peca
ao aluno para ler o exemplo com-
pleto. (8 dezenas menos 7 dezenas
igual a 1 dezena, ou 80 menos 70 é
igual a 10.
Repita o processo usando outros
exemplos.

3. Divida a classe em grupos. Pcga ao
primeiro aluno de cada grupo para it
ao quadro e escrever uma subtraccao,
conic), por exemplo, 9 menos 5, Estes
alunos vao para o fim da fila do seu
grupo e o segundo aluno de cada
grupo vai ao quadro e escreve a
diferenca. Quando estes alunos

regressarem aos seus grupos, o
terceiro aluno de cada fila vai ao
quadro e escreve o exemplo cor-
respondente, em dezenas, isto é, 90
menos 50. Quando estes alunos
regressarem aos seus tugares, o quar-
to aluno de cada grupo vai ao quadro
e escreve a diferenca.
Verifique as resnostas de cada grupo,
dando 1 ponto para cada diferenga
certa. Apague os exemplos e repita o
jogo corn outra subtract o. No fim o
grupo corn mais pontos ganha o jogo.

4. Faga cartOes numerados de dezenas
e divida-os em dois conjuntos como
os seguintes:

Lo

Vire os cartlies ao contrario. Divida a
classe em dois grupos. Alternando um
grupo de cada vez, urn aluno retira
urn cards) de cada conjunto e subtrai
os ntimeros, o menor do major. Con-
tinue ate que todos os alunos de am-
bos os grupos tenham tido a sua vez.
Ganha o grupo que tiver mais
respostas certas.

5. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 53. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para
resolverem os outros exercicios.

AVALIACAO
Utilize a pigina 54 do Livro do
Aluno.
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Resolve as equocOes._

" mss. .111% as%

3 -I- 2 =

ez,..r, az, .11:

7 3 = 4

20+ 10= 50

50 + 30 = g0

40 + 60 = /00

70+ 20=

60 + 10 = Sa

90 40 =

60 50 = /0

70 40 = .

40 10 = 30
.1 ,

is u
30 + 20 = so

1111fit
70 30 -= 40

AlemMINI1111M.

30 + 60 = q0

50 + 50 = lDO

70 + 30 = /00

10 + 40 =

80 30 = 50

100 60 = 40

50 20 = 30

40 -- 20 = 20

70 60 = /0
55

Paging 55

escrever a diferenga. Depois, escreva
8 3 abaixo da equagao
5 + 3 = 8. Peca a outro aluno para
escrever a diferenga para completar
esta equacAo. Em seguida, pergunte:
"Qual é a relacio entre estas quatro
equagOes?" Os alunos devem chegar
a conclugo que a subtracg.to desfaz a

e vice-versa e que as quatro
equagOes foram derivadas dos .

mesmos tres numerais.

2. Seguindo um process° semelhante
ao acima mencionado, escreva no
quadro o seguinte:

30 + 50 = 50 + 30 =

80 50 r, 80 30 =

Pega aos alunos para completarem as
equacOes.

3. Faga canoes semelhantes ao
seguinte:

OBJECTIVO
Resolver equagOes de adicAo e sub-
traccao de dezenas.

ACTIVIDADES
1. Escreva no quadro a equacao
seguinte. 20,30,50

20
30
50
50

+ 30
+ 20

30
20

=
=
=
=

50
50
20
30

INTRODUCAO
Esta ligao 6 uma continuagao das
anteriores e o seu objectivo principal
é a adicao e a subtragdo de dezenas
apresentadas em equacAo.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
CartOes

3 + 5 =

Peca a urn aluno para escrever a
soma. Em seguida, pergunte aos
alunos: "Alguem sabe escrever outra
equacAo de adicao corn os numerais 3
e 5?" Escreva no quadro 5+ 3=8 e
pergunte: "0 que ha de especial acer-
ca destas duas equacOes?" Se
necessario, chame a atencao dos
alunos para o facto de que a
alteracAo da ordem das parcelas nao
modifica a soma.

Abaixo da equagAo 3 +5 =8, escreva
8 5 = Peca a um aluno para

Na frente de cada card°, escreva tres
numerais. No verso, escreva as quatro
equacdes relacionadas que podem ser
escritas corn os mesmos tres ntimeros.
Distribua os cartes pelos alunos e
peca-lhes para lerem os tres numerais
e escreverem duas equagoes de adicao
e duas de subtraccao. Em seguida,
peca-lhes para virarem os cartOes c
verificarem as seas respostas.

AVALIAcAO
Utilize a pIgina 55 do Livro do
Aluno.



Pigina 56

OBJECTIVOS
Adicionar em coluna, sem
transporte numeros de dois digitos,
cuja soma seja igual ou menor que
99,
Adicionar numeros de dois digitos
corn numeros de urn digito.

INTRODU(A0
Nesta licAo reve-se o conceito de adi-
cionar unidades e dezenas, usando
fichas ou outros rnanipulativos.
Mode los de dezenas e unidades
servem para demonstrar a lOgica a
seguir na resolucilo de exercicios
como o abaixo indicado, primeiro,
adicionando as unidades e, em
seguida, adicionando as dezenas.

45

+ -23

F possivel que alguns alunos verifi-
quem que podem adicionar as
dezenas primeiro; sugere-se que os
alunos sejarn desencorajados desta
pratica. 0 aluno deve acostumar-se a
adicionar a coluna das unidades
primeiiu c, dep)is, a das dezenas,
trabalhando assim da direita para a
esquerda. Isto evita problemas quan-
do da adicAo corn transporte.

Soma.

a, a. es al

32 32

+24
6

RilliMCD0C0010110101,
I Ci 11.3 CD 0 CO 0 CD (C CD 0 CD CD C. +24

56

43

+25
68

23

+64
773

35

+42
77

56

41 Co C. C. t3 Co C' 0 (9 C.
CI Cr CO ofl. 0 C. CC 0 49 CD

C3 C. C3

C. Co
es C3 C.

C . M. CD to Cl 0
C Co C. Co C. C. Co C Cs Co Co C. C.

C7 Co Cr C'. C. Co Co
C. C. dr. C. 45 to 6G

C. C. CU C. C. C. CD C. 0
0 00 0 es. . 0a a se cl
Cs Co 0 CD C. C. CCD CD 0 C. 0 C. 0

to Co 1113 4.3 to a C. 0 0
C. CZ 0 CD C40 Ca 0 0 CD 0 CO
Cs 0 C. 0 C. 0 MD 0 CD CD C.0 es.

aDOelebweue.
PrD224Ce.2142tr0 ID CD

27

+51
78

32

+53
65

13

+46
59

GG :I ItE P.

_ Co Cs Co of r Co 11t4. 0 C.C. 0 0 0 C. C. 0 0 CD C.
C. CS C. C. C. a rn.
L, F. W., w C. AC Co

Ci
GCO 0 Ct Kb C". C

rs C. C. C. F
C. el. C. C. t

C. CO Y. C. .r
Cs C. C. C.
C. Cs C. C.C. 0 C.

C. C. C. C.0 of. RC' o CC. C. C.f7.J.o Co Co GC.Co GC: T C. CS KS to C.0 CD 0 a C. 0 a C. to
Ct. OD 0 CI 0 0 0 CD CO (9

o C- Ci1
Crt.. c CI

C Co

0 C. 0

0 0 0 0 0 0. 0 CD C. CI C. 0 fft.

0 a 0 a ED CO CD 0 CD 00 0 0 elf. a No a WS CaO 0 CD 0 0 0 CD MD 0 9 0 es CSCs C, l i itS CD 0 0 CI CD Ca C. CD C.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Molhinhos de 10 pauzinhos cada,
pauzinhos soltos

ACTIVIDADES
1. Escreva no quadro um exercicio de
adicAo cujas parcelas sejam corn-
postas por dois digitos e cuja soma
seja menor que 100. Peca a cada
aluno para mostrar modelos de
numeracdo que representem ambos os
nullier0s.

43

25

Pergunte "Quantas unidades ti?"

Aponte para os numerals na casa das
unidades. Dip: "3 + 5 igual a 8" c
escreva a soma. Depois pergunte:
"Quantas dezenas ha?" Siga o
mesmo process° para completar o e-
xercicio. Concluindo: "43 +25 6 igual
a 68".
Siga o mesmo process° corn outros
exercicios, incluindo alguns corn
parcelas que contenham urn zero na
casa das unidades e outros corn uma
parcela de dois digitos e a outra de
um digit°,

2. Em frente ao quadro, disponha 3
molhinhos de dezenas e 4 pauzinhos
soltos. Lsereva no quadro urn es-
querna de poici1o. Peca a urn aluno
para dizer o rulmero de pauzinhos (34
ou 3 dezenas e 4 unidades) e escreva
os digitos no esquema.

fit;

-

I
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Soma.

32

+45
77

ifilifiall
IIIIIIIIii 1101,9

ANIMA

43

+ 6
49

Pk

46 35 82 25
+32 +41 +17 +44

78 76

16 53

+32 +36
zia 13.9

53 87
+2 +10
55 97

47

+22
69

w,

53
+ 1

dezenas unidades

3 4

Ao lado do primeiro conjunto, ;solo-
que 4 molhinhos de dezenas e 2
pauzinhos soltos. Peca a urn aluno
para dizer o namero de elementos no
novo conjunto (42 ou 4 dezenas e 2
unidades) e escrever as digitos por
baixo dos outros no esquema.

dezenas l unidades

314
+- 4

(3 dezenas e 4 unidades mais 4
Peca a urn aluno para ler o exemplo.

99 6q

34 40
+51 +35

85

43 29
+ 5 +30

48 59

12 5
+60 +24

72 29

57

dezenas e 2 unidades) Em seguida una
os conjuntos e pergunte: "0 exemplo
no tadro indica uniAo de conjun-
tos?" (Sim) Aponte para a coluna das
unidades e digs: "Adicionamos
primeiro as unidades. Quatro mais
dois 6 igual a quantas unidades?" (6)
Escreva o digito abaixo da linha. Em
seguida, aponte para a coluna das
dezehas a pergunte: "A seguir, adi-
cionamos as dezenas. Quantas
dezenas sAo tits dezenas mais quatro
dezenas?" (7). Escreva o digito
abaixo da linha. Depois, peca aos
alunos para lerem =sip o exempla.
Diga: "Tres dezenas e quatro
unidades mais quatro dezenas e duas
unidades é igual a sete dezenas e'seis
unidades. Que numeral representa
sete dezenas e seis unidades?"

67

Pigina 57

Pep um aluno para contar os
pauzinhos nos dois conjuntos de
modo a verificar a resposta.
Repita a actividade com outros exer-
cicios:

dezenas unidades

5 3

+2 1

dezenas unidades

3 4

5

3. Peca aos alunos para abrirem os
seus livros na pzigina 56. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para
resolverem os outros exercicios.

4. Peca aos alunos 'para fazerem os
exercicios na 'Aging 195 da seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Utilize a pigina 57 do Livro do
Aluno.
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Pigina 58
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OBJECTIVO
Adicionar em coluna sem
tramporte, tres parcelas de urn ou
dois digitos cada, cuja soma seja
igual a 99 ou menor,

+v,

Soma.

23 1 J 23

12
eu

12 I

+41 11111

76 g-

25

13

+61

16

20

+42
99 78

33 42

4 1

+61 +22
98 65

65
2

43
21

+10
71/

47 22

10 17

+31 +30
88 bq

27 31 45 28

30 6 2 31

+12 + 2 +30 ----___A-ao
69 39 77 89

58

INTRODUcA0
Nesta licao apresenta-se a adicAo de
tres numeros sem agrupamento. Neste
caso, algumas ou todas as parcelas
sAo compostas por dois digitos, mas o
processo de adicionar 6 o mesmo da
licAo anterior, isto 6, adicionam-se as
unidades primeiro e depois as
dezenas. Podem utilizar-se modelos
de dezenas e unidades para
demonstrar o processo, devendo,
porem, os alunos continuar a efectuar
as adicoes so corn ntimeros. Encoraje
os alunos a adicionarem sempre de
cima para baixo.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Molhinhos de 10 pauzinhos cada

ACTIVIDAT7S
1. Apresentt roi.;untos, urn de 10
elementos, c Aro dt. e outro de 30,
usando pauzinhos
cada. Para cada pergunte
aos alunos quantos nwihinhos de dez
sAo necessarios e quantos pauzinhos
soltos.
Una os tres conjuntos, colocando os
molhinhos de dez uns ao lado dos
outros. Pergunte quantos molhinhos e
quantos pauzinhos ao todo. (6
molhinhos e 60 pauzinhos),

68
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43

3

+10
56

82 72 16

3 4 31

+ 4 +10 + 2
89

13 71

3 6

+60 +20
76 97

27 75

20 10

+52 + 2
qf 87

6,e. ufsAr .^ Je I pa. e..), ...I V "3rr., qv" .39 ...en,

g6 49

53 6
1 10

+30
84 67

40

13

+41

74

32

13

+24
69

59

Explique aos alunos que, como se
uniram os conjuntos, podemos
calcular o total adicionando os
ntimeros dos tres conjuntos.

Dezenas Unidades

1 0
2 0

+3 0

6 0

Explique aos alunos como efectuar
estas adicOes. De enfase ao facto de
que se adicionam, primeiro, as
unidades e, depois, as dezenas. Repita
a actividade corn outros multiplos de
dez.

2. Escreva no quadro urn exercicio de
adicao corn tres parcelas de dois
digitos cada. Certifique-se que nAo
haja transporte.

Peca aos alunos para usarem modelos
de dezenas (molhinhos de 10
pauzinhos cada e pauzinhos soltos)
para representar cada ninnero.
Depois, pergunte-lhes como calcular a
soma. Diga aos alunos que o processo

o mesmo, seja qual for o nuttier°
de parcelas: adicionam-se as unidades
primeiro e, depois, as dezenas, come-
cando de cima para baixo c fazendo
uma coluna de cada vez. Repita a ac-
tividade corn exercicios semelhantes.
3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livro- prigina 53. Explique-
-lhes os nplos e peca-lhes para
resolverem os outros exercicios.

69

.

4. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios na prigIna 196 da secciio de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVAMACAO
Utilize a plights 59 do Livro do
Aluno.



Pagina 60

OBJECTIVOS VOCABULARIO
Subtrair nameros coin Bois digitos, Molhinhos de 10 pauzinhos cada, 9
sem agrupamento. pauzinhos
Subtrair unidades dezenas e
unidades.

INTRODUcA0
Apresente a suhtrac4th de niimeros
cora dots digito, utili/ando modclos
de dezenas e unidades.
Ern exercicios de subtraceao sem ern-
pr6stimo, o aluno verificara que é tats
fat it subtrair da esquerda para a
direita corm) da difeita paia a estnici
da na tanTe

tocar out. n sifhtfair
unidades prim .' depois.
deienas.

ACTIVIDADES
Escreva no quadro os exerdeios

seguintes:

tir/ t'11,1% t tit

5/
23

34

96
Hb

-85

68

43
25

1 1:

54 tff t
:720 "

34

6. C.. C. c

C. it..

Pet a a urn aluno para escrever a
soma no prinieiro e.xereivio.
seguida, coloque em irente ao (Nadi()

moihinhos de 10 paulinhos eada e 6
pauzinhos soltos. Pergunte a um
aluno qual o flamer() de elementos
neste conjunto. Depois aponte para a
subtraccao e pergunte: "Quem sahe a
iesposta a este exert:it:1W dezenas
2 unidades; ou 62) ( tuno %abe,,?`.
alutu)k, ' &ti heat ao que a fe,posta 62 e
a outra parcel:( na adieflo.
Peca a urn aluno para compl,tar a
,,tibtfaet;d0 e a mint) pat.i dettionsit
la. telitando 0 nuine?

a :

AdiCione at ) e (-I ' I :lad!
to tic tiliHi.

if I



Pagina 61
Subtrat

25

38-25
13

O 1. ,. c3 eo ez. ea 56 Inn4

52
Efa CD RD O .

12

98
7.43

55

44

?3
21

79
-25

5zi

53
-30

£3

37
12.

25

47 73 89
6 21 -- 7

26 43 78
-14 2 -53

12 25

76
-55
2

58
20
38

75

-43
32

65
4

*GI

deienas unidades

fi
e pergunte: "Quern sabe a resposta
sem efectuar a subtraccao? (2 dezenas
C 4 tillidades, 01/ 24) C'orno sates`'"
I \pitque qtic a resposta C a relacao
e\istente cste e\er1/4.1610 e (Pt
Mut:1101es. Pvc,1 a 11111 alt1;10 para
escreer a re,,posta e a outro para
dernonqrala.
2. .stpremmte 11111 koti1111114) tic

niolhmitii, tic 10
llali 1`c1;mille

nt)
!Until

RCM(' 11tH 1110111ii1114)

r:11! 'It'll,' .11'11P,'%

61

a retirar urn conjunto de pauzinhos.
Pergunte aos alunos quantos
pauzinhos esta a retirar e quantos
restarn.

Explique aos alunos que, como urn
conjunto de pauzinhos esta a ser
retirado do conjunto original,
podernos caLuiar quantos pauzinhos
restam, subtraindo os nOrneros (105
conitintos. Peca aos alunos para
escreverem a resposta de duas
maneiras para cada ulna das pergun
tas seguintes:

(.0M (Itlitillf)N

toi.trit
f, I 1, i

ticvt.mvs

ral

Repita a actividade corn outros exer-
cfcios.
3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na 60. F,xplique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para
resolverem os outros exercicios.

4. Peca aos alunos para fazerem as
exercicios da pagina 197 cia seccao de
Actividades Suplementares do / tvro
do Alum).

AVALIAcA0
Utilize a pligina 61 do / tyro do .4 Juno,

1ill!t1,111\
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nrit t :Ries



li'agina 62

OBJECTIVOS
caicutar o valor de urn colijun
de moedas (penny, nickel, dime).
Relacionar t, pie40 de urn objecto
corn o conjunto de moedas
apropriado.

INTR()I)I)cAU
ohk., 'Floral

reet e avaliar os conhecimentos
sabre dintieno, adquiridos
anteriormente pelos alunos.

aluno ja dee conhecer as nuieda.
Pe' 11,1 Mt- 0)1/10 (

%IM IC\i/et tio. mits aconst.11ia
its% isart du norm, e %aim de

inoecht l tii seguida, apresenta-sc
alor, i.111 .enttnios, de t.-ada moeda
column°. de moedas.

Escreve no a quantia de dinheiro correct°

contimo

1C

5 centimos

5c

10 centirnos

10c

62

VOCABULARIO
Penny, nickel, dime, centitnos,
juntas de moedas, preco

MATERIAL
Moedas de penny, nickel e dime, oh-
jectos corn o preco marcado

ACTIVIDA DES
L Apresente um penny e pergunte
aus alunos: "Qual 6 0 norne delta
moeda? Qual o seu valor?" Em
seguida, apresente um objecto cujo
prey° seja Sc e pergunte aos alunos
quantos pennies. silo necessarios pat a
oltupta to. Pergunte se alguern sally
niune de tuna moeda wit! seja suti
ciente para comprar o objecto, into e,
tuna moeda (pie valha 5 pennies nu c
chtimos

2/ c

23

Em seguida, mostre urn objecto cujo
preco seja I0e. Pergunte aos alunos
quantos pennies sao necessarios para
compra-lo. Pergunte se alguem sabe o
nome de uma outra moeda que com-
pre o objecto. Alguns alunos poderdo
sugerir 2 nickels. Diga-ihes que estdo
correctos, rnas gostaria que fosse tuna
só moeda.

2. Apresente um penny c petgunte
aus alunos o norne dessa moeda.
Diga-lhes que essa quantia de
dinheiro pude ser indicada de uma
das seguintes illatletra.7

I ,)II it:



Circunda d quontto de thnheiro correct°.

4er . w .1,s 63

Escreva-as no quadro. Repita o
mesmo processo cam dois pennies,
tres pennies, quatro pennies e cinco
pennies. Em seguida, pergunte se
alguem sabe o nome de uma outra
moeda que tenha o valor de cinco
centimos. Se os alunos nado souberem,
diga -Ihes clue se chama nickel e
explique -Ihes que tern o mesmo valor
que cinco pennies. Diga aos alunos-
que penny e nickel sdo os names day
moedas e que o seu valor é indicado
ern centimos. Em seguida, apresente
quantias inferior-es a der centimos,
mostrando urn nickel e urn penny, um
nickel c dots pennies, e assim por
diante

I

..WiNk.

3. De a cada aluno ou grupo de
alunos (dependendo do numero de
moedas que tenha) um nickel c
quatro pennies. Mostre um objecto
com o prep de 3¢. Peca aos alunos
para escolherem o nfimero de moedas
necessarias para pagar o objecto.
Repita esta actividade corn outros oh-
jectos e outros precas.
Repita a mesma actividade, dando
cada aluno ou grupo de alunos um
dime, urn nickel e quatro pennies.

4. Peca aos alunos para abrirem os
seus livros na migina 62. Diga-Ities
que, ao cimo da paging, encontrarn
try's moedas, cada uma corn 0 seu
flume c valor indicado em centimos.

73

Pagina 63

Pep aos alunos para observarem
cada conjunto de moedas e
escreverem o mitnero de centimos na
linha ao lado do simbolo t,

AVALiACAO
Utilize a *gins 63 do Livro do



Psigina 64

OBJECTIVO
Usar adicao e subtraccAo para
resolver problemas.

INTRODUCAO
0 objectivo principal desta licAo 6
resolver problemas, usando adigao e
subtraccao de ntimeros corn dois
digitos. A partir do problema, o
aluno tem de decidir se se esti a adi-
cionar ou a retirar objectos,
identificando-o assim como urn pro-
blema de somar ou de subtrair.

Problem's

A Julie tent IS, belbes.

Deo 13 6s suns amigos.

Cam quantos ficout_

bal6os

15

13
02

Resolve os problemos.

0 Joao tinha 89 blocos

e deu 35 a um amigo.

Com quantos ficou?

gq

4

54

Na camioneta do Luis vao

35 alunos pars a escola.

Na da Aida vdo 43.

Quantos alunos nos duos

cam ionetas?

/8 78

64

A Ana tem 42 doces.

A rri(Se deu-lhe mais 27.

Corn quantos ficou?

42

6 q
69

0 Luis tinha 12 Iivros de

contos. Pelos seus anos

recebeu mais 4.

Quantos livros tern agora?

,11,17# 14-107 e s4t.rc,f, vr,

importante que o aluno seja capaz
de efectuar adicaes e subtraccaes de
ntimeros corn dois digitos antes de ser
exposto a problemas.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Caixas, pauzinhos em molhinhos de
dez e pauzinhos soltos, fichas

ACTIVIDADES
1. Apresente oralmente problemas
simples e peca aos alunos para os
resolverem.

Exemplo:
a) 0 Pedro tinha 24 carrinhos para
pintar. Ele pintou 3. Quantos the
falta pintar?
b) A Lucia comprou 45 daces para
dar urn a cada colega. Corn a
Lucia hi 33 alunos. Quantos doces
restarAo?

c) Na classe do Adelino ha 13
meninos e 15 meninas. Quantos
alunos hi ao todo?

2. Mostre aos alunos 12 pauzinhos e
coloque-os numa caixa. Depois ,

mostre 35 pauzinhos e coloque-os na
caixa. Pergunte aos alunos: "Quantos
pauzinhos estao na caixa?" Ajude os
alunos a recordar os ntimeros e pep-
-lhes para escreverem o exercicio de
adicao correspondente e resolverem o

74
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Rosolve os problems.

Hewitt no recreio 28 meninas.
Sete dabs estavam a saltar
6 cord°. Quantas nao saltavam
à corda?

20

2.1

No recreio, 38 alunos brin-
covam 6 bola. Depois, 8 deci-
diram jogar as cartas. Quan-
tos ficaram no primeiro jogo?

38

3P
3o

A Celina tinha 25 brinquedos
e a tia deu-Ihe mats 12.
Corn quantos ficou?

26.

A Natalia faz coleccOo de
pratas de bourbons para fazer
flares. Eta 16 tern 35 e a amigo
deu-lhe mals 43. Corn quantal
ficola

35

7g

0 Jorge foi jogar 6 bola
corn dois amigos. Encontrou
mais 23 rapazes a brincar no
compo de bola. Quantos
meninos este* no campo de
bola agora?

3

2_ o
1/4). 14(63 7 ., p/Thif".3%

2'6

Havia 45 Ale nuina

vieram mais 21 lips*.

Quantas est6o no ?

45
-t-2
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problema. Escreva o exercicio no
quadro para que todos os alunos
verifiquem as suas respostas. Expli-
que aos alunos que usamos adicao
para resolver este problema, porque
querfamos saber o todo. Repita o
processo corn outros problemas, in-
cluindo casos de adigao e subtraccAo.

3. Conte algumas hist6rias. Pegs a
varios alunos para demonstrarem
cada situacilo, usando fichas, escrever
o problema no quadro e resolve-1o.
Pergunte aos alunos quais foram as
palavras que na histeria deram a in-
dicacao de que o problema era de
adicao ou de subtraccao.
Exemplo: mais, ao todo, restam, etc.

a) A Celia tinha 23 postais ilus-
trados. A avo deu-lhe mais 15.

Corn quantos postais ficou a Celia.
b) 0 Dario contou 53 postes de
telefone a caminho da escola. Con-
tou mais 46 a caminho da casa de
um amigo, depois:da escola. Quan-
tos postes de telefone contou o
Dario ao todo.

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 64. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para
resolverem os outros problemas.

5. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios na pigina 198 da seccilo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

6. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios na pigina 199 da seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.
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AVALIACAO
Utilize a piglan 65 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVOS

AdicAo e subtrace,Ao de numeros
corn dois digitos.
Resolver problemas de adicAo e
subtraccao.

INTRODUCAO V.

Esta é uma licAo de revisio e

MATERIAL
Folha de exercicios, pauzinhos em

-molhinhos de dez e soltos

ACTIVIDADES
Faca uma foiha de exercicios como

csta.

Cprrige os exercicios.
correcto. X =errado.

Efectua.

25 15 45 78 45
+14 +32 23 53 30

39 43 23 24 10

48 15 96 12 20
26 +60 54 +73 +36

20 75 41 85 56

42 75 58 22 15

+20 3 30 +53 +43

62 73 28 76 58

87 96 10 21 76
25 + 3 +53 +18 25

62 93 63 39 51

Distribua-a pelos alunos. Peca-lhes
para verificarem cts exercicios e mar-
carem correcto ev) ou errado (X).

2. Escreva no quadro o exercicio
seguinte:

87
50

Efectua,

36 78 45 74
+ 21 5, 20 +13

57 73 25

52 66
30
3(

+ 27
71

57
12

45

28T
+50

78

38 98 87 40
+ 40 26 53 +8

78 72 34 4E3

Resolve.

A Alice tinha 25 blocos.

Recebeu mais 13 pelo

Natal. Quantos blocos

tern a Alice?

260
3

66

3s

Pep a um aluno para demonstrar o
exercicio, usando molhinhos de 10
pauzinhos cada e pauzinhos soltos.
Depois, pega a outro aluno para efec-
war a subtraccito, dizendo o que esti
a fazer. (Sete unidades menos zero
unidades 6 igual a sete unidades. Oito
dezenas menos cinco dezenas 6 igual a
tres dezenas. A diferenca 6 tres
dezenas e sete unidades ou seja trinta
e sete.)
Repita a actividade corn outros exer-
cicios semelhantes. Inclua exemplos
que sejam mais dificeis.

3. Escreva no quadro urn exercicio
como este.

0 David convidou 25 amigos

para a sua festa de anos.

13 jo chegaram. Quantos

faltam ainda?

2

12
. o ,S

12

Escreve , = ou .< no 0
de modo a satisfazer a desigualdade
ou equacao.

31 + 47 0 80 + 2
65 + 33 0 95 30
21 + 60 0 45 + 23
16 + 13 0 20 + 9
57 17 0 30 + 10
23 17 0 43 + 10
65 40 0 12 + 15

Ajude os alunos a resolver estes exer-
cicios.

4. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios na pigina 200 da seccao de
Actividades Suplementards do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Utilize a pagina 66 do Livro do
A luno.
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C660000e00 dOO
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OBJECTIVO
Usando objectos, calcular a soma
(11-15) de dois mimeros, sendo
cada urn igual ou menor que 9.

INTRODUCAO
Nesta licao, o aluno utiliza conhe-
cimentos basicos sobre adicao para
efectuar as novas adicOes. 0 aluno
junta o numero de objectos dados e
calcula o ntimero total de objectos.
Quando ha mais que nove objectos
ao todo, a soma tern de ser escrita
corn urn numeral de dois digitos. En-
coraje Os alunos a formarem urn
grupo de dez, tornando-se assim mais
facil a adicao.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
CartOes corn adicOes cuja soma seja
entre 11 e 15

ACTIVIDADES
1. Escreva no quadro a adicao 4 +9
em forma vertical. Peca a um aluno
para desenhar quatro pontos ao lado
do numeral 4. Peca a outro aluno
para desenhar nove pontos ao lado
do numeral 9. Conte os pontos todos.
Explique aos alunos que corn uma
quantia tao grande de pontos para
contar é mais Wit formar urn grupo
de dez e contar Os pontos restantes.
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Mostre no quadro, circundando dez
pontos e diga: "10". Em seguida,
aponte para os pontos restantes, urn
de cada vez e diga: "11, 12 e 13."
Pena a outro aluno para escrever a
soma abaixo da linha. Continue corn
outros exemplos.

2. Faga cart0es como estes a seguir,
para somas de dez a quinze. Corte
cada cartAo como se indica, de modo
que a soma Pique num pedago.

4 + 7 =.)11

8

+5

13

Baralhe os pedacos todos e coloque-
-os sobre uma mesa. Peca aos alunos
para juntarem os pedagos de modo a
completarem as adigets correc-
tamente. Esta actividade pode ser
feita em grupo ou individualmente.

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na fogging 67. Explique-
-Ihes o exemplo e peca-lhes para com-
pletarem os outros exercicios.

4. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da prigina 201, na seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Faca uma actividade que seja
apropriada.
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OBJECTIVO
Calcular a soma (11-18) de dois
nitmeros, sendo cada um igual ou
menor que 9.

9 ageggegee
+9 600000000

5 CHOG
+9. 800000e10
14

INTRODUCAO
Esta liçAo é uma continuacao da licao
anterior. Portanto, siga os mesmos
metodos e auxilie os alunos se
necessitarem.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Fichas

ACTIVIDADES

1. Peca aos alunos para formarem
grupos de dois. De 15 fichas a cada
par. Um aluno pega em seis fichas e
0 outro em nove. Pergunte aos alunos
como vao calcular o total de fichas
que cada par tern. Peca a cada grupo
para formar um conjunto de dez
fichas e verificar que restam cinco
fichas. Portanto, temos uma dezena
mais 5, ou seja, 15 fichas. Repita esta
actividade corn outros totals entre 11
e 18 e outras combinacaes. Peca aos
alunos para escrcverem a equacao de
adic5o e a correspondente adicao em
coluna.



9 4 ********
********

17

Soma.

6
+7 +6

13

8

4 7

+9 +7
13 /4

6

+6
/2

3

+8
1/

7

+6
(3

3

+9
(2

9
+8
17

5 7

+6 +8
1/ /5

7 6

+5 +9
/2 /5-

9 8

+9 +8
/1 /6

8 5

+4 +9
/2

eya ,1 WO/ WO ',V.,' Yoe 4

8

+5
/3

2

/1

7

+9'
/6

69

2. Desenhe no quadro uma ficha de 9
estrelas. Pergunte: "Quantas estrelas
devo adicionar a este conjunto para
formar um conjunto de dezassete.
Utilizem as fichas no calculo". Quan-
do as alunos descobrirem que urn
conjunto de 9 elementos e um de 8
formam urn conjunto de dezassete
elementos, descnhe mais 8 estrelas no
quadro. Depois peca a urn aluno para
escrever a adicao correspondente
uniao dos conjuntos.

Repita esta actividade corn outras
combinacOes e outros totals entre 11 e
18.

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na patina 68. Explique-
-lhes o exempla e peca-lhes para corn-
pletarem os outros exercicios.

4. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios da pggina 202 na seccdo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.
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AVALIACAD
Utilize a pigina 69 do Livro do
Aluno.
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OBJEC'fIVO
('alcular a diferenca de dais
ntimeros cujo aditivo esteja corn-
preendido entre 11 e 15.

INTRODUcA0
Mesta usando a definicao basica
de subtraccao, Os alunos constroem
flows factos sabre a subtraccao.
Comecando corn 11 a 15 objectos,
retiram de 2 a 9 objectos de cada vez
e contam os que restam. Ao numera
dos que restam chama-se diferenca.
Os objectos usados podem ser fichas
tau gravuras e cartOes ind:viduais.
Peca ZION alunos para desenharern
pontos que representem o aditivo
dun a subtraceao, circundarem o
',Omer() de pontos que representom 0
mimero de eternentos a serem
eti rad ()% e, em seitutda, fazers.in urea
ek.i que mdiLa uue es.,6s elementos

,itl 1 retit tidos. N folhas \et-
eicio- no Livro do Aluno, elemen
tos qtr. constituem aditivo estao
apres,:insdos cm 2 lilac: ama de 10
elertuntos e a outra cons os restantes.

4a. or. ind Q7N
4710 o,

14 6 = 8

4'.70 4Vt, 4r7, ki,M0 4W4 41;r0 4rf.)

4r..0 430

12 7- 8 =

g.T 477a 474 os,

00

11 - 4 = 7

tzr,rCoLtIM i0 4-T0 Cr., %CC+ i710)

.51" §0b0

0174/ Fori .w. ;Ts

bp:o 1.4V, gY4

15 7 =

*240 ill',

13 8 = 5

rg,0 4.0 41. titro ig4o

11 --6= 5

15 6 =7

70

4"../ ad 4IN0 05'11 4. OD wz i4711

q7.0 4.7.t.

14 5 = q

OCABUIARIO
Nenhum

MATERIAL
Canoes numerados de 2 a 9, fichas

ACTIVIDADES
1. Escroa sto quadro a expressau

I 4 Pergunte aos alunos
que nuinnal completa esta equacao.
Peca aos alunos para escreverem a
resposta nos seus paps Hs e mostrarern
o cartii0 numerado apropriado.

Divida Os alunos em grupos de 2.
DC 15 fichasa cada par de alunos.
Peca a urn aluno para former tuna
fila corn urna dezena de fichas c ao
alum aluno para retirar sete fichac do
con unto de quinze.

Oriente os alunos de modo a serem
capazes de escrever a equacao de sub-
traccao correspondents. Pergunte aos
alunos quantas fichas restam e peca-
-Ihes para completarem as sub-
traccOes. Repita esta actividade corn
aditivos diferentes c outras corn-
binacOes.

3. Diga aos alunos para abrirem as
seus livros na pggina 70. Explique-
-Ihes a exemplo e peca-lhes para com-
pletarem os outras exercicios.

4. Peca aos alunos para resoiverein os
exereicim da pkina 203 na secc5o de
.Netividades Suplementates c o Livro
do Aluno.

A VA LIAcA.0
l'aca tuna actividadc que seia
apropriada.
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C'alcular a rfiferenca de dois
nUmeros cujo aditivo esteja corn-
preendido entre 11 c 18.

1NTRODUCAO
Esta licao C continuacao da licao
anterior, em que as subtraccOes sao
upresentada-; em em vez de
equacao.
E de notar que o digito na casa das
unidades no aditivo Cleve ser inferior
ao numeral do subtraojek).

VOC.A.BUIARIO
Nenhutti

MATERIAL
Fichas, cordel, eartOes numerados de
2a 18

ACTIVIDADES
1. Escreva no quadro:

16

9

Desenhe no quadro 16 circulos ao
lado do numeral 16. Circunde 9 cir-
culos e faca uma seta a indicar que 9
elementos foram retirados. Os cir-
culos devem ser desenhados em dual
filas, uma lila de 10 e outra de 6,
Complete a subtraccao e leis em voi
alta
Apresente outra subtraccao. Peca aos
alunos para ilustrarem a subtraccao

81

usando'fichas e, depois, desenharem
pontos nos seus papeis. Peca a urn
para it ao quadro ilustrar a sub-
traccao e escrever a diferenca.

2. Desenhe 14 estrelas no quadrn e
circunde 8 das estrelas. Dip: "Se
retirar um conjunto de oito estrelas
de urn conjunto de catorze, quantas
restam?"
Peca aos alunos para contarem as
estrelas fora da linha fechada. Peca a
urn aluno para escrever no quadro a
subtraccao que indica o que se
passou.

14

8

6

Escreva no quadro a subtraccao

17

8

Pergunte aos alunos que ntimero
completa esta subtraccAo. Peca aos
alunos para escIlverem a resposta nos
sous pap6is cu para mostrarem o
carat° numerado apropriado.
4. Pep aos ora abrirem os
se is livros na pligina 71. Expliqut:-
-Ines o exemplo e pep-Ms para corn-
pietarem os outros exercicios.

5. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios da pligina 204 na seccao de
Aetividades Suplementares do Livro
do elluno.

AVALIM;AO
Faea uma actividade que seja
apropriada.
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OBJECTIVO
Escrever e complerar adicOes e sub-
traccees relacionadas,

INTRODUCAO
Esra 6 uma licao de revisAo.
Amsentam-se duas adigoes e duas
subtraccOes corn os mesmos tr;
ntimerus. Nestes casos, a soma dos
dois nUrneros menores 6 isuai
terceiro.

VOCABJ 'LAM
Nenhum

MATERIAL
CartOes numerauos de 2 a 18, cartOes
corn os sinais , e -

Escreve e compteta as °partner's re!acionactas corn a dada...

6 13
+7 7
13 6

filMo
eit; iltro em,

7 13
+6 -6
;3111111 OP OP

OPP OD IND

3

+9

12

72

7

+8

14

8

ACTIVIDA DES
1. Desenhe no quadro a gravuia

Ante:

16 41.1';1 0,7'4 Cro ckVi 61174

7 fiz iii err allt in, et,

Peca a urn aluno para contar
ntimero de bottles, Aponte para o
exemplo e pergunte: "Dezasieis
menos sctc a que 6 igual? Utilizando
os bot&s, como se pode calcular a
diferenca?" Uma das espostas que
os alunos podem sugerir 6: apagar ou
fazer urn X sobre sete boteles e contar
os que restam, Peca a urn aluno para
apagar 7 bot5es, contar 7s que
restam, completar a subtraccao e

em voz alta, Aponte para a sub-
traced° depois de completa e diga:
"Podemos usar esta subtraccAo para
eserever uma Se dezasseis
menos sete 6 igual a nove, entAo nove
mais sete 6 igual a que namero?"
Escreva no quadro a adicAo in-
completa.

9
+7

No a um aluno para desenhar os
sete bottles que faltam. Peca a outro
Mum:, para contar os bottles e
escrever 16 para compietar a adicAo.
Peca aos alunos para lerem os dois
exemplos em voz alta.
Repita o processo para a outra adicAo
e subtraccAo relacionadas corn 9, 7 e
16.

S2
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gfectua as oporacees..

+9 -2 7
/3

17 8

9 +3
11

14 7
5 +4
Q II

5 11

+8 -6
/3 5

0

2. Apresente os cartOes.numerados
13, 5 e 8 e cartOes corn os sinais + ,

e = . Peca aos alunos para pro-
curarem os seus canoes semelhantes.
Diga-lhes para formarem urtia
ecuacao corn estes cartOes. Depois,
pega a varios.atunos para mostrarem
o scu trabalho. As equagOes possiveis

5 + 8 = 13
8 + 5 = 13

13 5 = 8
13 8 = 5

Repita esta actividade corn outros
conjuntos de tres ntimeros que este-
jam relacionados.

3. iscreva no quadro tres numeros
que estejam relacionados e pergunte
aos alunos quantas equagdes de
adicAo e de subtraccAo podem for-
mar. Pega-lhes para as escreverem,
Repita esta actividade corn outros
conjuntos de tres anneros rela-
cionados entre si e corn os quais se
possam fortnar quatro equacOes
(9+6=15, 6+9=15, 15-9=6,
15 -6=9).
4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pggina 72. Explique-
-Ihes o exempt° e pega-lhes para com-
pletarem os outros exercicios.
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5. Pep aos alunos para resolverem os
exercicios da pigina 205, na seccdo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIAcA0
Utilize a pilling 73 do Livro do
Ahino.
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OBJECIR
t 'sar adicao e subtract:Ail de
numeros ate 18 Para resolve!
blemas,

INTRoDt :cAo

prtt

Ncsta licdo t.. aluno aph1/4 a 0, .1/4 ifs
1/401)het illte!li.,ts tic atilcao c
du intmeros pittii resolver

aluno deve analisar o problema e
decidit se deve juntar ou rettrar
dementos dc um conjunto ()
biellia nem c L.'.t RAMO% t.lN110

.<10 I!1,11)" 0t1 Porialthi,

.1111iiil tler prohicina ;Li 1.,
lotalkiade pata ticcidir dual setti
Wel 1/4.0 I et. id

PrObiPMUS
Resolve os problernos.

A Ana comprou 9

A Lina comprou 4

Quantal

9 + = 13

itteteares
001)43 4.f?*

compraram arnbas?

13 floros.

9

+4

13

Na minho otilo ha

e Y
#

Quantal
t

h6 a mak?

16 11
d

1

/6 9 :7-- 7

510A Sus& tinha 6

Cm ,oprou macs 5 .

,Quantos tern ela?

, /7

tr,.lui 15

Deu 7 04 .

Corn quantos ficalt?

VOCARCLAiti()
A0 tnlo, res.t.int, hoot. FL ;It ;WI

MAP:RIAL
livros, i'artOes numerados de

18 C t ii toe\ C0111 517.aiN

t."t a tI pi t

A Maria tinha
1)t.rain lhe
( ill t I la! I I

I 0

l'ergunte aos alunos se pcstc pt
blemn a ;Wc:-.1() ib' ITT irir sett !)1T1t

elcmenio%

A Judite tinha 8 0 .

A mac! dot.' ifin mois 7

Quaritos tern eta?

g7 7

() Minuet ?mho 12

Perdeu 44.
Quantas felhe restam?

/2 -

A Mcn( fa pogo', 8 '

por urn1e 6C por uma

4010. Eta gastou

\nide 0,, alum+, munina 0 NO
hlerna e a desenhat as gravura.. Peca
a ill11 akin() NUs eSkaeet no quadra
adicao relacionada e calcular a soma.
Repita a activiclade corn problem:Is dc

isto t, eir (1iie aCcao seja
retitar.

2

pontiaIlle o rOtolo -14 ikto,," t. dlr.!
.105 aluttos. tine hd 8 11\ tos a
(*oloqut. 1111115 SCIS Bette, au {ado dit
-arka t pergunte itoN totatnow

.;10 L.,,,-/,-;; 11,

,!,%,?It .t.lt
on k.1.111triiir nut(1,. par'

.1.1 111.1! _pi:Int.:1s T" 10.
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9

Quantos ao todo? j 3

0 Marco tinha 16

Corn quantos ficou?

-A Jaana tinha '17C.

.-...:Pogou 8e Po urn

Corn quonto fteou?

A Anb tern-5

A A-Paula tern 7 ip
Quontas tom ao todo?

(
0 Pe'dro ttnho 13c.

Comprou um por (.
Corn quantos ficou?

8

1,:l.
Quontos sac; oo todo?

/S

/2,

3

S

I
S

I

I

A Angela tinha 13..

cornprou uma

Quonto !he rostra?

i3

A Helena comprou Lena

par 9c e urn \ por 8C,

Quarito gastou?

Depois, escrea a cquacao segurnte no
quadro e peca a um aluno para

8 4- 6

Repita a actividade corn outras
adicoes cuia soma flak) seja tilais
dt.'101t().

III Ili? 111,1Cv ,

tie%0 e a aos alunos o problem::
segtnnte. "Num pequenu logo hata
17 tartarugas. 8 desaparecerara.
Quanta, ticatant."° Petra aces
pala to! mat yin .4 tia,,au aptupu 'add
t i 9), 1- .10 os sells czirtOes
11.ili,tl,tt1 C I in (.0 11 It pCca .1

para escrtnerm ati stta
equacoes no quadtu. l'eca a um
aluno para di7er a resposta do pro-
hitAna

que

9

7
75

Repita a actividade corn outras sub-
traccOes c adicOes cuja sorha ou
aditi% 0 1150 seja niaior que 18.

4. Peca a sete alunos para se porem
de pe em frente a classe. Pergunte
cin.intos alunos estao de pe (7).
I)epois pergunte quantos alunos
mai\ seria necessario purest -se de pe
pata haset dt.we alunos de pe cm
frente da sala (5). Escrea no quadro
a equacdo 7 ; = 12 e peca a
um aluno para completd-la.

Repita a actkidade usando out r us
probletnas Clta adicat, suhtta,..cai,
Senielhanit.%.

9. L)iga aus alunos para abrirein os
seas livros na pdgina 74. Explique-
-lhes o exempla e pet tt-lhes para
resolverem os outros problems.

AVALIACAO
Utilize a pdgina 75 do Livro do
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--OB3ECT.JVQ$ .

Calcular o custo de dois objectos,
dado o preco de cada um.
Cornpletar tabelas corn somas e
diferencas ate .19,

INTRODUCAO
Nesta 1ic a recomendam-se acti-
vidades.em que o aluno seja exposto
a situacOes identical as de urna ida a
tnna loja fazer compras. Prirneiro,
aluno deve ser exposto a situacoes ern
que the sejatn apresentados dois ob-
jectos (duas roisas), cada urn corn o
seu preco, e em que renha de cateular
o gusto Jowl. Ern seguida, raga wt.-
idade: relacionadas corn prohiemas
de adicAo c subtraccao de dinheiro,

VOCABLJLARIO
gasto41, tecebeu, r eNtct

MA I LiCIAL

Moedas de cartao, cartOes nurnerados
de 0 a 19 e cartOes corn os sinais ,

+

76

l0 c

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro os objectos
seguintes e escreva os preps respec-
tivos, C91110 se indica abaixo.

Peca a urn aluno para identifiear urn
object() e o seu preco. Repita a acti-
I,idade corn (intros alunos para us ob-
jectos restantes. Chame a atenczlo dos
ilunos pat a o sinal de ci.'ntimos. Peca
a urn aluno para escrever no quadro
o simbolo "c" e a palavra "On-
timos", Peca aos alunos para lerem a
palavra em voz alta.

seguida, escolha uma quantia
como, por exemplo, -10 centirnos.
Diga aos alunos para fazerem corn -

pras corn esse dinheiro. Os alunos
podem comprar quaisquer objectos
Opals on diferentes) cujo custo total
seja 10C. 0 aluno deve citar o objecto
e o preco rc.-pectivo. F.xemplo: "Com
us meus dez c'entimos quer° comprar
unlit caixa de leite por oito centimos e
urn chupa.chupa por dois centimos",
ou "corn cs meus dez centimos quero
comprar dois lapis de cinco centimos
Dada ". Se o aluno nao quer gastar o
seu dinheiro tole, entao deve dizet
quanta ai gastar c quanta IhL
restaret. Depois de alunos alunos
tetern feito compras, modifique a
quantia inicial c procecia do mecroo
modo.

D t3

11111113-a....

40-1ft
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Nom* finks Oestou Rests

Rosa .12c. 5c

Mario

Jodie

9C

15C

3C
f

8C

6

7 4

Pedro 12C 5C 7 c

Daniel

Ce !este --.

8c

11 c

6
6 c

2C

5c

Lisa 13c 9; 4 c

Rita 10C 3C 7

Sebastiao
_ _..

Antonio

14C
..

8 C
. .

ac...
12c 3 c 9c

Gabriel 15C 9C 6 c

firths ',cob** Yam

Susete ite .7c 1 l e

Adelino 8 5; .13C

Francisco 7c 8C0
8c

ISC

9

12C

Gildu 5C

Fatima 4 C

Joaquim 2C 9c 11 C

Nornia .5c 7 c 12;

Natalia 84 9c 17c

Fernando ac 3C 9

Jose 9C 15c

Dal ilcl 5c 9C

kr.", 1..-45 4.4,4f,,31 aff 1

2. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na plights 76. Explique-
-lhes o exemplo na parte superior da
pagina em que se apresentam dois
!tens iguais c um conjunto de moedas
indicando a prep de cada. Tambern
se indica que o custo total dos dais é
igual a soma dos preps individuals.
Em seguida, peca aos alunos para
identificarern as objectos que estao
logo abaixo na pagina e os precos
respectivos. Depois, expliquehes que
em cada quadro hd dois objectos e
que eles tern de calcular o custo total.
Exemplo: No primeiro caso, o aluno
i,ode usar quatro pennies para corn-
prar a maga e urn nickel para o kite.
Em seguida, o aluno deve contar
estas moedas para calcular quanta

dinheiro custam Os dois objectos e
entao escrever essa quantia no espago
indicado.

3, De 22 cartbes a cada aluno e pep-
-111es para numera-los de 0 a 18 e nos
restantes escrever Os sinais e

. Em seguida, diga-lhes para
retirarem os canoes de = , 5, 6, e
11 e apresente estes mesmos canoes
no quadro. Peca aos alunos para for-
marem uma equacao com estes
dados. Peca a varios alunos para
mostrarem a equacao que farmaram.
Repita esta actividade corn outros
cartes e inclua equaceies de adicao.
Em cada caso, ha duas equagOes
possiveis.

4. Repita a actividade anterior usando
dinheiro. Neste caso o aluno deve ter
moedas -para, tornar Os extreltiOs Rugs-
priticos.
5. Diga aos alunos para abrirem
seus livros na piens 77. Pecs aos \
alunos para obseriarem a pima a
cimo da 000a t &saliva-rem o citie
veem. Diga-thes que se let uma tabela
indicando o dinheiro gasto numa loja
de brinquedos. Explique -lhes cada um
dos titulos na tabela da esquerda. Em
seguida, chame a atencao dos alunos
para o primeiro nome "Rosa".
Pergunte-lhes quanto dinheiro tinha
ela no principio e quanto !he
resta (50). Alguns identificarlio
facilmente a quantia que a Rosa
gastou. Contudo, peca-ihes para ima-
ginarem que nao sabem a resposta e
para utilizarem moedas para a
calcularem. Resolva com os alunos os
casos (Maria, JoAo, etc.) que julga
necessarios. Peca aos alunos para
completarem a primeira tabela e
utilizarem o mesmo processo na
tabela da direita.

AVALiACAO
Utilize a paging 77 do Livro do
A luno.
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Caleular a soma (11 a 18) de doisOrtr
os sendo cada menor ou

DVC4c0
`Itiver e avallar os conhecimentos dos
alunos sobre e subtraccio de
ndmeros entre 11 e 18.

,.,z;..:Awanosfgewol-c-v :-,
.

A it RIO

MATERIAL
Fo1ha de exercicio, fichas

CTIVIDADES
no4uadro a tabela

7:
IF

Will1111111
111111111 4"

a
Escreva as expressOes de adiclo como

---Y-'1110itili tabela abaixo, para iltdritrar
o primeiro !Rimer° na adig8o esti

indicado na coluna da esquerda e o
segundo numero na fila de cima.
Peca aos alunos para completarem a
tabela corn as respectivas expresseles

-- de adico.

+ 0 1. 2 3 -4.

0 0+0 0+1 0+2 0+3 0+4

1 1+0

2 2+0 2+3

Depois pergunte aos alunos que
numero é igual a expressao 2 +3.
Uma vez que a soma seja men-
cionada, apague 2 + 3 e substitua por
5. Repita ate a tabela ficar completa.

2. Faca uma folha de exercicios corn
as tabelas seguintes para os factos de
adicAo de 11 a 18. Os alunos
verificarao que quanto major é o
numero, menor e o quadro.

17 14
8 MOINE! 6

.. i-,z, ,,. ,,..,,i,.,:,..,..,,...,,,,,,:;,;...,...,:ff4:213,..,,,,,,:.............I

2

+9
I/

. .

11

7
+7

78.'

4

7

6
+8

16 13

7 5

3 7
+9 +5
12. /2

15 12

-- 7 8

3

6 11

+5 8

1/

15

4-

Copie para o quadro a primeira
tabela e ma a um aluno para ler o
numeral ao cimo e a primeira ex-

3

14

8

13

7

6

AeTWAI ellay.*,**-AY1 111 181 eetlfele.0 de D1i RIOrja-4

pressao abaixo. Em seguida diga:
"Para completar esta tabela,
precisamos de escrever todas as ex-
pressoes de adico cujasoma seja o
numero ao cimo. Quem conhece
outra expresslo que seja igual a 11 ?"
Escreva as respostas dos alunos. Se
necessdrio os alunos podem utilizar
fichas. Repita o processo para cada
uma das tabelas.
3. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios da Piens 206 na seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.
4. Peca aos alunos pida fazerem Os
exercicios da pigini 207 na seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIAcA0
Utilize a pigina 78 do Livro do
Aluno.
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unidades

S

OBJECTIVOS
War unidades arbitrarias para
medir .o comprimento devarios ob-
jectos.
Usar uma regua para medir o corn-
primento de varios objectos.

INTRODUcAO
Esta 6 a primeira IicAo sobre medidas

-utilizando unidades nao estandar-
dizadas. Inicia-se com medidas de
comprimento. Recomendam-se acti-
vidades em que todos os alunos usern
a mesma unidade, isto 6, borracha,
clip, etc. Tambem sao apropriadas
actividades em que o aluno mega o
mesmo objecto, usando unidades
diferentes. Neste caso, o aluno
verificara que o comprimento de um

objecto varia corn a unidade de corn-
primento utilizada.

VOCABULARIO
Medidas de comprimento, unidade

MATERIAL
Mesa, lapis, giz

ACTIVIDADES
1. Peca aos alunos para o ajudarem a
medir urn lado da sala. Escoiha dois
alunos para percorrerem a largura ou
comprimento da sala e contarem o
nitmero de passos. Depois de
acabarem, mega o mesmo lado da
sala, usando os seus passos. Escreva
no quadro o resultado e pergunte aos
alunos porque a que as medidas sao

diferentes. A resposta deve ser porgite
a medida esti relacionada corn o I

tamanho dos passos.

2. Peca a um aluno para medir o
comprimento de uma mesa usanda
urn lapis como unidade demedida.
Depois pees-the para medir a menia
mesa usando um giz coma unidade de
medida. Em seguida, peca-the para
explicar a diferenca entre as duas
medidas obtidas. A explicacao deve
ser que as medidas sao diferentes por-
que as unidades de medida tem com-
primentos diferentes.

3. Peca aos alunos para abrirern os
seus Iivros na pigina 79. Explique-
-lhes o exernplo e peca-lhes para corn-
pletarem os outros exercicios.

AVALIAcA0
Faca uma actividade que seja
apropriada.
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.centimetros

tint frh etroS

2 centimetros

5 centimetros

OBJECTIVO
Medir o comprimento de objectos,
usando o centimetro como unidade
de medida.

INTROPUcAO
Nesta lieao apresenta-se uma unidade
do sisterna metric°, chamada
centimetro, que é utilizada para medir

comprimento de objectos pequenos.
Embora nAo se apmsentem exercicios
corn unidades maiores de comprimen-
to, se achar apropriado apresente o
metro coma a unidade principal de
medir objectos de major comprimen-
to, cop;o fazendas, medidas de um
quarto, etc.

41111.

3 centimetros

80

_7_ centimetros

,

centimetros
med, otir1.44

VOCABULARIO
Sistema metrico, centimetro, metro

MATERIAL
Regua graduada em centimetros, ob-
jectos, tiras de papel colorido, metro

ACTIVIDADES
1. Mostre aos alunos uma regua
graduada em centimetros e apresente
o centimetro come uma unidade
estabelecida para medir o comprimen-
to de objectos pequenos. Peca aos
alunos para retirarem do fim do livro
a regua graduada em centimetros e
medirem pequenos objectos na sala.

Para uma lista do nome dos objectos
medidos. Explique aos alunos que o
centimetro nAo é uma unidade de
medida pratica para medir objectos
grandest como o quadro ou a parade
da sala de aulas,
Apresente o metro como a unidade
do sistema metric() utilizada para
medir objectos grandes.

2, IN a cada aluno uma tira de papel
colorido. Pergunte-lhes como devem
usar as suas reguas para medirem
comprimento das tints. Explique aos
alunos que urea das extremidades da
tira tern de coincidir corn a linha do 0
(zero) na regua. Peca aos alunos para
calcularem o comprimento das suas
tiras. Depois, pergunte se alguem tem
uma tira corn o comprimento de 14
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centimetros

cennmetros

6 centimetros
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centimetre's

CIDOCICIE110130121 9 centimetros

440

ntimetros

Z_. centimetros

centimetros.

=IS 2 centimetros
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81

centimetros e peca-lhe para a
mostrar. Se as tires de papel que tern
o rnesmo comprimento forem
tambem da mesma cor, facilmente
idencificara as respostas certas. Peca
aos alunos para trocarem as tiras e
repita a actividade.

3. Diga aos alunos pare abrirem os
seus livros na Ogles 80. Explique-
-lhes os exemplos e peca-lhes para
completarem os outros exercicios.

4. Coloque urn envelope no quadro
1111 de cornea. Peca a urn aluno para

medir o comprimento do envelope
cam a sua regua de centimetros. Peca
a outro aluno para medir a largura
do envelope. Repita a actividade corn
outros objectos rectangulares ou
triangulares.

5. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios da pAgiaa 208 da smear) de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

6. Pep aos alunos para fazerem os
exercicios na Ogles 209 da seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

7. Mostre aos alunos uma regua de
metro. Diga aos alunos que essa
regua se chama metro e tem I metro
de comprimento. Aponte pare as
divistSes de centimetro e explique-lhes
que o comprimento de 1 metro e
igual ao comprimento de 100
centimetros.

91

Peca aos alunos para trabalharem em
pequenos irupos para medirem o
quadro, a sala, ou outros distAncias
que indique no chit°, usando o
metro.

AVALIACAO
Utilize a !Agin* 81 do Livro do
Aluno.
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ponteiro dos minutos est6 no i2.
O ponteiro dos horas este; no

relOgio marca horas.

2. 4P
o ponteiro dos minutos estd no

ponteiro das horas est6 entre Le
rel6gio moral horas .0 rneict,

OBJECTIVO
horas e as meias horas.

Nesta liceo apresenta-se o relogio, a
fungeo de cada urn dos ponteiros e
como ler as horas e meias horas. E
importante relacionar a hora corn o

7:-,iespaco de tempo* isto st, dar ao aluno
tuna melhor noctio de tempo,

VOCABULARIO
Mostrador, relogio, ponteiro, hora,
Nora e Tula

4111

horas sao?

s e mela horas e meia

ACTIVIDADES
1. Corn urn relOgio modelo, mostre
aos alunos como os ponteiros tem
comprimentos diferentes e se movem
corn velocidades diferentes, isto 6, en-
quanta o ponteiro mais comprido dá
uma volta ao mostrador, o mais curto
so vai de urn numeral para o
seguinte. Explique aos alunos que o
ponteiro mais curto indica as horas e
o mais comprido indica os minutos.
Mostre aos alunos que o ponteiro das
horas so aponta directamente para o
numeral quando o ponteiro dos
minutos esta no 12.
Mostre aos alunos o relOgio marcan-
do uma hora. Pergunte-lhes se o
ponteiro dos minutos esta direc-
tamente sobre o 12 c para que
numeral esta a apontar o ponteiro das
horas. Escreva no quadro "1 hora" e
feia. Repita a processo para cada uma
das horas.

82 tilt- Ii P. P i

2. Mostre aos alunos p relOgio
modelo e gravuras do tros relogios.
Pep aos alunos para bservarem os
relogios e determinareii as
semelhancas. (Todos tin numerals de
1 a 12, todos tem urn onteiro,com-
prido e urn ponteiro cuto.)

que o ponteiro mais curto apon-
para a hora e é chamado o

ponteiro das horas, 0 ponteiro mais
comprido indica o ntimetro de
minutos antes ou depoisl da hora e 6
chamado o ponteiro dos! minutos.

3. Desenhe no quadro o mostrador de
urn relOgio a marcar 4 horas e acerte
o relOgio modelo para a mesma hora.
Em seguida, mude o ponteiro dos
minutos para o 6 no relOgio modelo e
diga: "0 ponteiro dos minutos deu
meia volta ao mostrador. 0 ponteiro

das horas estd agora entre o 4 e a 5,
0 relOgio marca quatro horas e
meia." Mostre a mesma hora no
relOgio do quadro, sombreando a
area por onde o ponteiro dos minutos
passou.
Repita a actividade corn outras horas.

4. Diga aos alunos para abrirem os
setts livros na prigina 82. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para com-
pletarem os outros exercicios.

5. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios da pigina 210 na sec(*) de
Aetividades Suplernentares do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Pap uma actividade que seja
apropriada.

;
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OBJECTIVOS
Dizer as horas e as meias horas.
Escrever as horas e as meias.hotas
em notacao numerica.

INTRODUcA0
Esta lido 6 a continuacao da lick)
anterior. Nela apresenta-se uma outra
fotma de representar as horas, como
4:30, que se le "quatro e trinta".
Tambem se pode dizer "quatro e
meia". 0 aluno deve primeiro
escrever o numeral no espaco antes
da(s) palavra(s) horas ou horas e meia
e depois escrever a hora em notacao
numerica, isto 6, o numeral das horas
seguido de dois pontos e este seguido
do numeral indicamdo os minutos
que, nestes casos, sera "00" ou
636

Apresente varios tipos de relogios, in-
cluindo os digitais. Reldgios digitais
sAo tAo vulgares hoje em dia que
todos os alunos os devem conhecer e,
possivelmente, nao terao dificuldade
em escrever as horas em notacao
num4rica.

VOCABULARY°
Nenhum

MATERIAL
Tipos de relogios e/ou gravuras,
pratos de papel, tiras de cartao,
molls

ACTIVIDADES
1. Apreserue aos alunos vdrios tipos
de relogios, incluindo reldgios digitais
ou gravuras deles. (e

, ;.1.42-4,1-4'04.;;WVIRicr-

-

-

. 44,&.:..:3..1,4.

Chame a atenclio dos altinos part uta
dos teldgios- digitais que mostre uma
hora exacta e diga aos alunos que
hora marca o reldgio. Escreva a hora
no quadro e explique aos alunos, pot
exemplo, dez horas pode ser escrito
10 horas ou 10:00.
Em segulda, perglitite aos alums as
horas, marcando horas exactas e
meias horas no relogio digital.

2. De a cada aluno urn prato de
papel, uma mobs e. duas au de
card," para faterem um relogio. In&
que aos altitios onde devem escrever
12, 9, 6 e 3 no reldgio, antes de
preencherem as outras horas.
Expliqueilhes como Or a mola para
segurar os ponteiros do reldgio.

Depois diga as horas e peca aos
alunos para marcarem os seus
reldgios.

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na piens Explique-
-Ihes os exemplos e peca-lhes para,
completarem os outros exercicios.'

4. Peca aos alunos para fazerem
exercicios na plena 211 da seccad de
Actividades Suplementares do Livro
do A luno.

AVALIAcA0
Faca uma actividade que seja
apropriada.
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OBJECTIVO
ldentificar as horas e os minutos,
sendo estes 5 ou rmiltiplos de 5.

-INTRODUcA0
Co objectivo principal desta licAo 6
preparar o aluno para identificar num
relogio as horas de S em 5 minutos e
escreve-las em notacAo numerica. Os
termos a serem usados sAo
" minutos depois das horas"
ou "Passam minutos das

horas" e "Faltam minutos
para as horas" ou "_minutos
para as _horas". As palavras-
-chave silo dpois das e pars as. Inicie
esta lick) corn uma explicacao
pormenorizada sobreo facto de 1
hora ser o mesmo que 60 minutos e
explique aos alunos que, quando o
ponteiro dos minutos vai dum
numeral ao seguinte, passam-se 5
minutos. 1~ importante rever a
numeracAo de 1 a 60, contando de 5
em 5, como preparacAo para a licAo.
ObservacAo: Chame a atencAo dos
alunos para o facto de que o termo

Qua hams sae

I 12 i
10

3
4

so

5

20 56
25 -..303. 2

S minutos depois das 4 f10 minutes dope's dog aou possum 5 minutes dos 4

10

depois dos 30 depois dos /5. depois dos 6

5 depois dos_L 20depois das 2depois dos 6
84 A 's A - k - 1 IP

pars as nunca,6 aplicado quando
escrevemos as horas em notacAo
numerica, o numeral dos minutos vai
de "0" a "59" e isto 6 equivalente a
dizer " iininutos depois das

horas ". Exemplo: A hora 3:40
(tres e quarenta) pode ser escrita "40
minutos depois das 3" ou "20
minutos para as quatro".

VOCARULARIO
Depois das, para as

MATERIAL
Relogios de papel, relOgio modelo

ACTIVIDADES
1. Mostre aos alunos o relogio
modelo e charne -Ihes a atencao para
as divisOes entre os numerals.

94

Explique -Ihes que o ponteiro dos
minutos leva urn minuto a ir de uma
divisAo para a seguinte, o que perfaz
5 minutos para o ponteiro dos
minutos ir dum numeral para o
seguinte. Ajude Os alunos a contar de
5 em 5 (0, 5, 10, 15, 20,...), comecan-
do nas zero horas (o zero coincide
corn o 12) c terminando nas 12 horas.
Faea-lhes nom que das 0 horas a 1
hora, o ponteiro dos minutos leva 5
minutos, da 1 hora as 2 horas leva
outros 5, e assim por diante. Para dar
uma volta completa ao mostrador, o
ponteiro dos minutos leva 60
minutos.

2. Marque no relOgio modclo 2 horas.
Pergunte aos alunos que horas sao.
Depois mude o ponteiro dos minutos
para as 2 horas e meia, parando em

I.

a.
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cada urn dos numerais e dizendo:
"Cinco minutos depois das duas, dez
minutos depots das duas, quinze
minutos depois das duas, vinte
minutos depois das duas, vinte e cin-
co minutos depois das duas, trinta
minutos depois das duas".
No quadro, desenhe urn relOgio
semelhante ao seguinte.

Coloque o relOgio modelo ao lado do
desenho e mude os ponteiros das 2
horas para as 2 horas e meia, paran-
do de 5 em 5 minutos.

3. Complete o relogio no quadro
como se indica a seguir.

Explique aos alunos que os numerais
que acabou de escrever mostram
como ler as horas quando é para a
hora. Peca aos alunos para acertarem
os seus relogios para marcarem 2
horas e meia. Usando o relOgio
modelo e os alunos os seus relogios
de papel, peca-lhes para mudarem o
ponteiro dos minutos, parando de 5
em 5 minutos e diga: "Vinte e cinco
minutos para as tres, vinte minutos
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. para as tres, quinze minutos para as
tres, dez minutos para as tres, 5
minutos para as tres, tres horas."
Quando chegar as 3 horas mude o
ponteiro das horas de modo a apon-
tar directamente para o numeral 3,
fazendo os alunos o mesmo nos seus
relogios.

4. Peca aos atoms para marcarem
nos seus relogioss horas que ditar,
como: 10 minutos epois das 4, 25
minutos depois da 10, 15 minutos
)ara as 8, 5 min os para as 12 (ou
meio-dia), etc.

5. Diga aos alunos para abrirem os
seas livros na pigina 84. Explique-
-lhes os exemplos e peca-lhes para
completarem os outros exercicios.

6. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios na pigina 212 da seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIAcA0
Utilize a pggina 85 do Livro do
Aluno.



Pgina 86

OBJECTIVO
Dizer as horas e os quartos de
hora.

INTRODUcA0
Nesta licdo, apresentam-se as horas e
os quartos de hora, isto 6, 3 horas e
um quarto, 3 horas e tres quartos ou
urn quarto para as quatro, etc.
Tambem pode apresentar a hora em
notacdo numerica, mas deve primeiro
apresentar o relOgio corn a
numeraedo em minutos de 5 a 55.
Para que os alunos possam corn-
preender melhor o que sac) quartos de
hora, explique-lhes que o mostrador
do relogio a uma unidade dividida em
quatro partes iguais e que "um quar-
to" 6 uma traced() da unidade.

Clue hams sao?

5' 5

15 minutos
ou

um quarto
de hora

sao 2 horas e um quarto.

15

35
J-0

Sao 2 horas meta.

30 minutos
ou

mesa hora

45 minutes
ou

fres quartos
de hora

sao 2 horas e fres quartos
ou um quarto para as 3.

sao 3 horas

Das 2 horas
ate as 3,

o ponteiro dos
minutos deu uma voila

completa ao mostrador.

Sao /0:/5 :0Sao 4

sao 3:30 soo_lo,4ic

VOCABULARIO
Quartos, urn quarto, tres quartos

MATERIAL
Reldgio model°.

ACTIVIDADES
1. Apresente aos alunos o relOgio
modelo a marcar 8 horas e pergunte-
-Ihes que horas sac). Depois, made o
ponteiro dos minutos para o 3.
Pergunte aos alunos quantos minutos
se passaram desde as 8:00 e que horas
sao agora. Escreva no quadro 8:15 e
diga-lhes que se le "8 horas e 15
minutos" ou "8 horas e um quarto".
Seguindo o mesmo processo, marque
no relOgio 8:30, 8:45 e 9:00.

2. No relOgio modelo marque horas e
quartos de hora e peca aos alunos
para escreverem as horas que o
relogio marca.

3. Faca uma folha de exercicios com
relOgios que tenham as horas mar-
cadas e peca aos alunos para
escreverem as horas em notacdo
numerica.

4. Diga aos alunos para abrirem os
setts Iivros na pagina 86. Explique-
-Ihes os exemplos e peca-lhes para
completarem os outros exercicios.

AVALIA0.0
Faca uma fiCtiVidade que seja
apropriada.
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Que horas sao?

minutos depois das 8 horas 35 minutos depois das 4 horas

4:35

OBJECTIVO
Escrever em notacao nurnerica as
horas e os minutos, sendo estes
milltiplos de 5.

INTRODUCAO
Nesta licdo o aluno diz as horas e os
minutos, sendo estes rmiltiplos de 5, e
escreve-as em notacao numerica.
Nesta altura, o aluno jd deve estar
apto a dizer os minutos em tnultiplos
de 5 e a escrever as horas, meias
horas, e quartos de hora em notacao
numerica.
°ker.\ acao: Note que, para Os alunos
aprenderem a (titer as horas, deve
praticar corn eles durante o ano e nao
sO no periodo de dias em que se
cohre o ensino das horas.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
RelOgio modelo

ACTIVIDADES
I. Chame a atengao dos alunos para
o relOgio da sala de aula e diga-ihes
para observarem,o ponteiro dos
minutos a medida que ele passa de
uma divisao (risco) para a seguinte.
No relOgio modelo marque 4 horas.
Pergunte aos alunos que horas sac).
Mude o ponteiro dos minutos uma
divisao de cada vez, parando em
todas as divisOes, do 12 ou zero para
o I. niga aos alunos que a hora no
relogio pode ser escrita destas duas
maneiras.
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Pagina 87
5 minutos depois das 4

conhecem)

4:05

Ponha o relOgio a marcar quatro
horas. Mude o ponteiro dos minutos,
uma divisao de cada vez, do 12 ao 2,
contando ate dez. Peca a um aluno
para dizer a hora. Peca a outro aluno
para escrever a hora no quadro das
duas maneiras, isto é, "10 minutos
depois das 4" e "4:10".
Continue corn este processo ate as 4:30.

2. Ponha o relogio modelo a marcar
20 minutos depois da 1. Escreva no
quadro 1:10 .e 1:20 e diga aos alunos:
"Escrevi horas diferentes no quadro.
Qual delas indica a hora marcada no
reldgio?" Peca a urn aluno para cir-
cundar a hora correcta. Peca a outro
aluno para acertar o relogio de modo
a marcar 1:10 e ler a hora em voz alta.
Repita a actividade corn as horas
seguintes: 3:20, 10:10, 11:40, 2:55,
1:05, 9:35.

3. Marque 7 horas no relogio modelo.
Peca a um aluno para contar os
minutos de 5 em 5 a medida que
move o ponteiro dos minutos das
7:00 as 7:30. Pergunte nos alunos:
"Quantos minutos sao depois das 7
horas?" Escreva no quadro: "30
minutos depois das 7 horas". Diga ao
aluno que ha outra maneira de
representar horas. Escreva 7:30 e leia
"sete e trinta".
Marque no relOgio outran horas como
8:15, 10:25, 3:40, etc. Para cada uma
das horas peca aos alunos para
escreverem das duas maneiras.
Exemplo: 15 minutos depois das 8 e
8:15.

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pagina 87. Explique-
-Ihes os exemplos e peca-lhes para
completarem os outros exercicios,

5. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios na paging 213 da seccao de
Aetividades Suplementare.s do Lim)
do Aluno.

AVALIAcAO
Utilize a prigina 87 do !.ivro do
Aluno ou outra actividade que seja
apropriada.



Pigina 88

OBJECTIVO
Identificar qual de dois objectos
o mais pesado.

INTRODUcA0

Qua! é mais pesado?

oro

88

MATERIAL
6 Coleccao de objectos de pesos

diferentes como Iivros, lapis, bor-
racha, apagador, creions, vaso corn
planta, revistas, etc.

Nesta licao apresenta-se o conceito de
peso, 0 aluno a expostO ao facto de
que todas as coisas tem peso e que
umas pesam mais do que outras. 0
aluno compara dois objectos e
escolhe o que é mais pesado ou o que
6 mais leve.

VOCABULARIO
Peso, mais pesado, mais leve

ACTIVIDADES
1. Mostre aos alunos um livro e urn
apagador, Pergunte -Ihes: "Qual
destes a mais pesado? Quern quer
segura-los e verificar o peso?" Per-
mita que dois ou tres alunos segurem
os objectos e comparem o peso. Em
seguida, apresente urn livro e UM vaso
corn uma planta. Pergunte aos alunos
qual o f,)jecto mais pesado, Peca a
alguns alunos para segurarem os ob-
jectos e compararem o peso. Repita a
actividade corn outros pares de objec-

Ede, 1... 10)

tos em que a diferenca de peso seja
facil de ideptificar..

2. Peca aes alunos para, em revistas
ou catatogos, proturarem e recor-
tarem gravuras pard fazerem um con-
junto de canoes. Devem colar as
gravuras em cartAo ou papel de
desenho. Peca aos alunos para
organizarem os eartOes por ordem, do
mais leve ao mais pesado.

3. Riga aos alunos para abrirem os
seus Iivros na pigina 88. Explique-
-Ihes o exemplo e peca-lhes para corn-
pletarem os outros exercicios.

AVALIAcAO
Faca uma actividade que seja
apropriada.
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OBJECTIVOS
Identificar se urn objecto pesa mais
ou menos que um quilograma.
Calcular o peso de varios objectos.

INTRODUCAO
Nesta licao reve-se o conceito de peso
e o aluno é exposto a objectos quo.
pesam aproximadammte urn
quilograma. Depois apresentam-se
varios tiros de balances e como usa-
-las. Apresenta-se tambem o grama
como sendo uma unidade de medida
muito importante e essencial na
pesagem de pequenas quantidades ou
pequenos objectos.

VOCABULARIO
Quilograma, grama, pesar, balanca
de pratos, pesos
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MATERIAL
Objectos de varios pesos, pesos,
bala fleas

ACTIVIDADES
1. Mostre varios objectos que pesem
aproximadamente urn quilograma.

aos alunos tiara segurarem os
objectos para ficarem corn uma
nocAo do peso de urn quilograma.
Escreva a palavra quilograma no
quadro e pesa aos alunos para a
lerem. Em seguida, diga: "Urn
quilograma 6 a medida principal
utilizada para medir peso. Vamos
comparar algumas coisas da sala corn
estes objectos e determinar se pesam
mais ou menos que urn quilograma."
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Coloque os objectos sobre uma mesa.
Escolha, por exemplo, urn apagador e
diga: "Julgo que este apagador pesa
menos de urn quilograrna. Concor-
darn?" Peca a um aluno para segurar
o apagador numa mac) e na outra um
livro que pese 1 quilograrna. Pergunte
ao aluno se o apagador pesa mais ou
menos que urn quilograrna e porque.

aluno pode referir-se ao tamanho
ou dizer que ao segurar os objectos
verificou que o apagador pesa menos.
Repita a actividade corn outros objec-
tos que pesem mais ou rnios que urn
quilograma.

Qui lograma ou Qu llo, Grarna

Tipos de balances

3 Quilogramas

Quilogramas

,6441°ifer

Quilogramas

Quilogramas

I grams

90

50 gra ma s

25Quilogramas

rtIn gramas

2. Usando uma balanca graduada ern
quilogramas, peca a urn aluno para
pesar alguns objectos cujo peso seja
aproximadamente urn ntimero exacto
de quilogramas. Depois, corn uma
balanca de pratos, pese objectos cujo
peso seja de 50 gramas, 300 gramas e
600 gramas.

3. Peca a urn aluno para cococar urn
peso de urn quilograma num dos
pratos de uma balanca. Depois, diga-
-lhe para colocar pesos em gramas
(200, 300, 500) no outro prato ate
equilibrar a balanca. Ern seguida,
pergunte-lhe: "Quantos gramas tern
um quilograma? (1000)."

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 89. Explique-
-Ihes o exemplo e peca-lhes para corn-
pletarem os outros exercfcios.

AVALIACAO
Utilize a pagina 90 do Livro do
A tuna.
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I NT RO DUCA.°
Nesta lick) apresenta-se o conceito de

Quo! leva mais?

OBEJCTIVO
Identificar qual de dois recipientes
6 o que tem maior ou menor
capacidade.

capacidade de urn recipiente, isto e, a
quantidade de liquido que urn reci-
piente leva. 0 aluno compara dois
recipientes e identifica qual leva mais
liquido. Recomenda-se que os reci-
pientespientes sejam do conhecimento dos
alunos.

VOCABULARY)
Capacidade, recipiente

MATERIAL
Recipientes de varios tamanhos e for-
ms

ACTIVIDADES
1. Encha um recipiente corn liquido e
peca aos alunos para compara-lo corn
outros recipientes. Pergunte aos
alunos qual dos recipientes vazios
julgam que leva mais, menos ou a
mesma quantiaade de liquido que o
recipiente que cont6m liquido. Peca a
um aluno para verificar as respostas,
transferindo o liquido do recipiente
original para os outros. Explique aos
alunos que a quantidade de liquido
que um recipiente leva é o que se
ehama a capacidade de um recipiente.
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2. Mostre um copo e diga aos alunos
que leva uma determinada quantidade
de liquido. Peca aos alunos para
compararem o copo corn outros reci-
pientes e identificarem os que levam
exactamente urn copo e mais ou
menos que um copo.

3. Coloque sobre uma mesa duas
latas: uma de sumo e outra de sopa.
Pergunte aos alunos: "Qual a mais
altar? Qual a mais larga? Qual leva
mais?" Encha a lata mais pequena
corn agua. Em seguida, peca a urn
aluno para despejar a agua da lata
pequena para a grande e explicar o
resultado. (A lata pequena estava
cheia. Quando se despejou a agua
para a lata grande, esta nao ficou
cheia. A lata grande leva mais.)
Depois, coloque sobre a mesa um
frasco alto e estreito e urn baixo e
largo. Pergunte aos alunos: "Qual
o frasco mais alto? Qual 6 o mais
largo? Qual julgam que leva mais?
Porque? Como verificar a resposta?"
Peca a um aluno para encher de agua
urn dos frascos e depois despeja-la
para o outro. Peca-lhe para explicar o
resultado. Repita a actividade corn
outros recipientes de outros tamanhos
e formas.
4. Diga aos alunos para abrirem Os
seus livros na pigina 91. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para corn-
pletarem os outros exereicios,

AVALIACAO
Faca uma actividae que seja
apropriada.



Pigina 92
Marco se leva mais ou menos liquido que urn lino.

"ruin'

Mono: de 1 litre Cerca de 1 litro Mai: de 1 litre

menos mais

menos ineno menos

menos

OBJECTIVOS
Identificar se urn recipiente Ieva
mais ou metros que urn litro.
Comparar-o titro corn o meio litro
e o quarto de litro.

INTRODUCAO
Nesta licAo reve-se a medida de
capacidade de urn recipiente.
Primeiro, ao aluno sao-the apresen-
tados recipientes que tem a
capacidade de mais ou menos um

Depois, o aluno é exposto
medida de urn litro e a sua relackio
corn o meio titro e o quarto de litro.

VOCABULARIO
Litro, meio litro, quarto de litro,
capacidade

MATERIAL
Medida de titro, recipientes de varios
tamanhos e formas, recipiente de
meio litro, quarto de litro, agua

ACTIVIDADES
1. Mostre aos alunos urn recipiente
(uma medida) de urn litro e diga -Ihes
que leva um litro. Peca-lhes para
escolherem outros recipientes que
levam exactamente um litro e separar
os que levarn mais a os que levarn
menos que urn litro.

2. Cotoque sobre uma mesa tan reci-
piente de um litro e outros reel-
pientes. Mostre o recipiente de urn
litro e digs: "Este recipiente leva um
litro de liquido. Corn que liquidos
podemos encher urn recipiente como
este? (Leite, sumo, agua, etc.). 0
litro é a unidade padrAo que se usa
para indicar a quantidade de liquido
que um recipiente leva. Alguns reel-
pientes levam menos de urn litro.
Outros mais de urn litro." Encha de
agua o recipiente de litro. Ponha uma
lata de sopa ao lado do recipiente de
litro. Pergunte: "Quat destes reel-
pientes parece que leva mais liquido?
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Quantos perfazem urn Imo?

93

A lata de sopa leva mais ou menos
que urn litro? Vamos transf, dr a
agua para a lata e ver." Passe a agua
do recipiente de litro para a latar
Quando a lata estiver cheia, pergunte:
"Resta alguma agua no recipiente de
litro? (Sim) Porque? (A lata leva
menos de urn litro.)" Mostre a classe
urn recipiente grande (pelo menos 2
litros) e urn de urn litro. Pergunte:
"Qual destes parece levar mais li-
quido? Vamos despejar a agua do
recipiente de litro a ver." Pega a urn
aluno para encher de agua o reel-
piente de litro e depois despeja-la no
recipiente maior. Pega ao aluno para
observar o recipiente de litro.
Pergunte: "Resta alguma agua no
recipiente de litro? (NAo) 0 outro
recipiente esta cheio de agua? (NAo)

Porque? (0 outro recipiente leva mais
de urn litro, portanto urn litro de
agua nAo deu para o encher.)"
Repita a actividade corn outros reci-
pientes.

3. Divida a classe em varios grupos e
de a cada grupo recipientes de litro,
meio litro e quarto de litro. Peca-lhes
para identificarem cada um dos reci-
pientes. Pega a urn aluno de cada
grupo para encher o litro de agua e
em seguida ver quantos meios litros
enchia de agua. Peca-lhes para
repetirem a actividade usando os reci-
pientes de litro e quarto de litro.
4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 92. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para
resolverem os outros exercicios.
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5. Pega aos aluno para fazerem os
exercicios na pigina 214 da secgao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIAcA0
Utilize a [Aging 93 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVOS

Ler urn term6metro.
Identificar a temperatura do am-
biente.

INTRODUCAO
Nesta limo o aluno 6 exposto ao con-
ceito de temperatura ea,sua relaclo
ao meio ambiente_e_corno ler a
temperatura- nuin term6metro.
Fazemos s6 o estudo da escala
Centigrada edeixamos a discricAo do
professor a apresentagAo ou nAo da
escala Farenheit. Note que 6 impor-
tante fazer uma revisAo dos ntimeros
pares ate 100, isto 6, contar de dois
em dois ate 100.

VOCABULARIO.
Temperatura, term6metro, graus,
escala centigrada

MATERIAL
Term6metro modelo (grande),
termOrnetros individuals

ACTIVIDADES
1. Apresente aos alunos um
term6metro modelo e diga: "Isto 6
urn term6metro. Urn term6metro
serve para marcar a temperatura.
Porque 6 importante sabermos a
temperatura?" As respostas devem
ser: Indica-nos o tipo de vestuario a
usar; indica que uma pessoa esta
doente, indica quando a comida esta
cozinhada; etc. Mostre -ihes diversos
tipos de termometros. Explique aos
alunos o urn e utilidade de cada urn
dos termoinetros e indique as
semelhancas ao modelo.
Aponte para a escala no term6metro
e diga: "Estas linhas dividem a escala
em partes iguais. Le-se a temperatura
em graus centigrados. Centigrado
vem do latim Centum + Gradus.
Centum significa cem e gradus
significa grau. Diga -ihes tambem que
o term6metro mede temperaturas
abaixo e acima de zero. Pep aos
alunos pra lerem o mimero de graus
de dez em dez a medida que move o
indicador. Em seguida escreva no
quadro 20°C, 60°C, 40°C, 100°C,
70°C, 0°C e diga: "Escreve-se a
medida em graus desta maneira. Le-se
o primeiro numero como vinte graus
centigrados." Peca aos alunos para
lerem as outras medidas dando enfase
ao centigrado.

Que temperatura marts o term6metro?

2. Apresente aos alunos um
term6metro modelo e aponte para as
divisbes. Explique aos alunos que as
divisoes sgo para marcar de dez em
dez graus e as outras mais pequenas
marcam a temperatura de dois em
dois graus. Marque no term6metro
modelo virias temperaturas (mimeros
pares) e peca a um aluno para ler a
temperatura indicada.
3. Escreva no quadro as temperaturas
seguintes: 0°C, 10°C, 15°C, 25°C,
10°C. Aponte para a temperatura
0°C e diga: "A agua congela a zero
graus centigrados. Nalgumas partes
do pais a temperatura chega a atingir
ntimeros abaixo de zero graus. Quan-
do a temperatura desce abaixo de
zero, le-se a temperatura como "tan-
tos" graus abaixo de zero." Aponte
para a temperatura 10°C e diga:
"0 sinal de menos antes do dez in-

Quaff é a temperatura
hole?

_ graus
Marco no termometro.

dica que a temperatura 6 abaixo de
zero. Le-se esta tempratura como dez
graus abaixo de zero." Chame a
atencao dos alunos para cada uma
das temperaturas no quadro e fale-
-Ihes sobre a epoca do ano em que
essa temperatura sera provavel. Diga-
-lhes, por exemplo, que embora o In-
verno seja a estacAo do ano em que a
temperatura desce abaixo de zero,
tambem pode acontecer na Primavera
ou no Outono.
4. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios na pIgina 215 da seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Utilize a pagina 94 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO
Revisao e avaliacao de medi214
compri ento, peso, capacidade,
tem e temperatura.

INTRODUCAO
Esta é uma lick, de revisao e
avaliacao e nao necessita de apresen-
tacao.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
TermOrnetro, recipiente, relogio
modelo, metro, mesa

S

I

CTIVIDADES
. Mostre aos alunos urn temometro

e peca a urn aluno para ler a
temperatura do quarto. Coloque o
termometro num recipiente de agua
gelada por urn ou dais segundos e
peca a outro aluno para ler a
temperatura que indica, Coloque de
novo o termometro na agua gelada
ate a temperatura baixar 10 graus e
peca ao aluno para le-la outra vez.
Pergunte: "0 que aconteceu
temperatura quando o termometro foi
post() em agua fria? (Baixou.)"
Repita a experiencia usando agua
quente.

2. Peca aos alunos para calcularem o
comprimento, em metros, de mesas,
sala, janelas, etc.
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Depois de um aluno ter calculado o
comprimento, peca-lhe para medir e
verificar a sua regposta. 0 aluno pode
compl-tar esta actividade usando
metros ou metros e centimetros.

3. Repita a actividade anterior
utilizando objector pequenos e meca-
-os em centimetros.

4. Marque uma certa hora no relOgio
modelo, como 3:30. Pergunte aos
alunos que horas sao e peca-lhes para
escrever as horas em notacAo
nurnerica. Depois pergunte aos alunos
o que fazem a essa hora. Repita
actividade corn outras horas.

AVALIACAO
Utilize a psigina 95 do tivro

luno.
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OBJECTIVOS
Reescrever 10 unidades como 1
dezena.
Reagrupar ntimeros que tenham
mais de 9 unidades.

INTRODUCAO
0 objectivo principal desta lick) é
preparar o aluno para fazer adicees
corn transporte. Utiliza-se o
reagrupamento dos ntimeros corn
mais de 9 unidades, seguido do
numeral correspondents.
Exemplo:

3 dezenas e 16 unidades
reescreve-se 4 dezenas e 6 unidades
ou seja, 46

Adictio. corn transporte
Une as unidades paro
formar mais uma dezena.

C19 CD
CD (CO 6g20

C9 429

=4 474o
CD CD CD

CD ND 429
429 C9

CO

CD CO
CO CD 09

Quantas dezenas e unidades
het ao todo?

eV 4=o
"` d72 421+ QZ,N it-14......

I C9 Cl.. ...
.... ...

.... ...,- ... 429 CD
dz2 4D in 429 I
C9 %............../WA C9 ND

4:D

1 dreerne 17 unidedos = dezenes untried*. = 27
Reogrupo e escreve os nOmeros que foltam.

it. Co C., fro
ero .....

I OD CD 4D0 tiDD
I CD CD it.....1.rjj

CD MD

4 dezenas 16 unidades

__5_dezenas, 6.untdades

512

4`',a
CD 41D

CD 4D
ID CI 110CD ED

AD CD

119 COMM CD 1011106

COca CD CO

ID Cr, tn., CD CD C.IFC:

6 dezenas 14 unidades

.. dezenas_q_unidades

74

CD
CD CD Co la,

ZIT. CD CD C, albboOrCeri Oi l?iL Ca C.im6
CO

1M IS CD CD666 OD SD CD
CD CD CD OD ea CD CD AD

CD
12) CD C D CD CD ea

) CD Cb
%VIM et& ID

96

dare
7 dezenas 12 unidades

gdezenas2unidades

tJQ9
Cs9 C9 CD

CD CD
CD AR. (Ct.

5 dezenas 10 unidades

6_dezenas 0unidades

60

2 dezenas '1 unidades

dezenas. Lunidades

J3_1_

to dr)
c'D CD Cs

ID CD CD Co Co Co CO bgt. 01.0 a. az, C., C4 C. el 0

el 0 el 0 0
Co es 0

0 QS el 0 OM
1772 0 0 0

3 dezenas 18 unidades

dezenas a.. unidades

...V, .
48

VOCABULARIO
Reagrupamento

MATERIAL
Molhinhos de pauzinhos, pauzinhos
soltos, fichas

ACTIVIDADES
1. Coloque sobre uma mesa 2
molhinhos de dez pauzinhos cada e
17 pauzinhos soltos. Pergunte aos
alunos o ntimero de dezenas e o de
unidades. Peca a urn aluno para fazer

molhinho de 10 pauzinhos do
conjunto de 17 pauzinhos soltos e
coloca-lo ao lado dos outros
molhinhos. Pergunte aos alunos:
"Quantas dezenas e unidades temos
agora? HA o mesmo ntimero de

pauzinhos, sobre a mesa,-como no
principio? Se retirAssernos os elitsticos
dos molhinhos e fizesgemos so um
conjunto corn pauzinhos soltos,
teriamos o mesmo ntimero de
pauzinhos?" Repita a actividade
usando outras combinacOes de
dezenas de molhinhos de pauzinhos e
pauzinhos soltos.

2. Diga aos alunos para usarem fichas
e formarem conjuntos nas suas
carteiras a medida que os vai
descrevendo no quadro. Apresente 65
objectos soltos e escreva a frase
" dezenas e unidades".
Peca aos alunos para formarem
maximo numero possivel de conjun-
tos de 10 elementos. Depois pergunte-
-thes se todos os objectos foram
usados para formar conjuntos de 10,
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Reabrupa e escreve as nUrneros que faltam.

. ettm Ads :no
emlArlm arirerim.eriPm%

CM al lb
46, 4b 411, eilat db

3 dezenas 13 unidades
JLdezenas unidades

AD a eRm eRm no mato
amm. Jun. .11604.16 4b 404b4b44

ea ti lb lb ID 49 IL.>
EA 4D A40 Eli lb lb NO

5 dezenas 16 unidades
6 dezenas 6 unidades

_61

8 dezenos 17 unidades

dezenas 7 unidades

4 dezenos 19 unidades

_Edezenas ..A.unidades

5g

6 dezenas 14 unidades

idezenas unidades

741,

4, Ir 4 S./0%

2 dezenas 15 unidades

_Idezenas 5 unidades

1 dezena 12 unidades

Adezenas 2 unidades

21

7 dezenos 13 unidades

idezenas 3 unidades

3 dezenas 16 unidades

dezenas 6 unidades

5 dezena 11 unidades

6dezenas unidade

h_L

4 dezenas 13 unidades

dezenos 3 unidades

_5_13
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quantos conjuntos de 10 obtiveram,
quantos objectos soltos restaram, que
numerais completam a frase
dezenas e unidades" e que
numeral representa 6 dezenas e 5
unidades. Apesente ontros grupos de
objectos soltos e repiti, actividade
as vezes que forem nee( alas.
3. Repita a actividade anterior,
apresentando 5 grupos de 10 e 11 ob-
jectos soltos. Pega a urn aluno para
completar a expressAo dezenas

.e unidades". Pergunte aos
alunos se podem formar mais algum
gupo de 10. Chame a atencao dos
alunos para a expressAo "5 dezenas e
13 unidades" no quadro. Pega a um
aluno para reagrupar as dezenas e
completar a nova expressao "6
dezenas e 3 unidades" e peca a outro

aluno para escrever um s6 numeral
equivalente:

5 dezenas e 13 unidades
6 dezenas e 3 unidades

63

Chame a atengao dos alunos para as
tits expressOes no quadro e explique-
-lhes que todas representam o mesmo
numero. Faca corn os alunos uma
revido das expressOes e explique -Ihes
como cada uma foi obtida. Os alunos
verificarAo o seguinte:

a. Reagrupando 13 unidades para
obter 1 dezena e 3 unidades,
obtem-se o total de 6 dezenas e 3
unidades.
b. 63 6 o numeral equivalente a 6
dezenas e 3 unidades.
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4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 96. Explique-
-Ihes o exemplo e peca-lhes para
fazerem Os outros exercicios.

5. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios da pigina 216 na seccilo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

6. Pega aos alunos para fazerem os
exercicios da pigina 217 na seccAo de
Actividades Suplementares do Livro

do Aluno.

AVALIACAO
Utilize a pigina 97 do Livro do
Aluno.



Pagina 98

OBJECTIVO
Adicionar corn transporte dois
numeros cuja soma seja igual ou
menor que 99.

INTRODUCAO
Nesta licao apresenta-se, pela
primeira vez adicAo de dois ntimeros
em que a soma das unidades é maior
que 10. Corn o auxilio de modelos de
dezenas, os alunos reagrupam as
unidades, substituindo 10 unidades
por uma dezena. Exemplo:

35

+7

Escrevem-se as unidades soltas, que
sao 2, na casa das unidades; e a
dezena formada no reagrupamento
escreve-se por cima das outras
dezenas, adicionando-as a seguir. A
esta adicao, em que se "transporta"
para a casa das dezenas uma : zena
resultante do reagrupamento das
unidades, chama-se adicao corn
transporte.

Soma.

38 + 7 =

%no .1FICI:e
47+ Ws Q.:, Vd

;,!;.4
iit;t:,

4"..edaTetV:
Zniii.704e.,41in 4 47,-,

e;., 470 ebr7.4 4:4
0rd 4474

3 dezenas g unidades
7 unidades

3 dezenas (5unidades

dr!e . 054 !11

ACtle el

45
V. V.

4 dezenas 5 unidades
7 unidades

I
. .dezenas -_unidades..umdades

52

4C
GGC.C. GC. 666.6 66 6

417.4 tkr.e
0'0 inJ

38 .4- 7 =. 45

Pi

C. C.
C.. C. C. C.

3 dezenas 3 unidades
9 unidades

e

angfei eY'a

C. GGs GR.0

CoGG
C

6 dezenas 7 unidades

dezenas /2.umdades unidades.

GP.C. GC.{
GGG

.! A. . C. C. V. C. 0 . cl . 0 g IC. GCCC GGIG
e.at CC. 66 t C.

GC. CaGIC.GG

6e.it6
Cs beA

5 dezenas 7 unidades
9 unidades

.5dezenos 6um:fades

98

C 4r.C C. lb CS0... to 0 G..CoGinG CaGG Ca

C. C.
GILL. Gi'ig.CAGGa, C.G4 4

Gt. at.CD GGC144, GICaGG

G a

1.

crife Irc.i.c eir ii.

erg eFit 0-;=.i C.C. e.e.

CAGG C. 4GGGG Gt C.4

6 dezenas 8 unidades 8 dezenas 6 unidades
8 unidades + 8 unidades

6 dezenas 1.umdades . gdezenas LZ unidades
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VOCABULARIO
Adicao corn transporte

MATERIAL
Modelos de dezenas, fichas,
pauzinhos, molhinhos de dez
pauzinhos

ACTIVIDADES
1. Apresente urn conjunto formado
por 4 modelos de dezenas e 5 fichas
soltas. Apresente urn outro conjunto
de 8 fichas soltas. Pecs: a um aluno
para identificar o ntimero de elemen-
tos em cada conjunto. Escreva a
adicao equivalente a expressao 4S + 8.
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Reescreva esta adicao usando os
numeros decompostos, isto é,

4 dezenas + 5 unidades
8 unidades

4 dezenas 13 unidades

5 dezenas 3 unidades

53

Usando os modelos de dezenas e
unidades, oriente os alunos no calculo
dos numeros que faltam e da soma.

I

2. Escreva no quadro o exercicio
sew.; inte.

2 dezenas 9 unidades
6 unidades

dezenas unidades
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Peca aos alunos para representarem 2
dezenas e 9 unidades, usando fichas e
os modelos de dezenas. Pergunte aos
alunos que numero 6 adicionado ao
anterior e peca-lhes para juntarem 6
fichas as unidades. Pergunte-lhes que
namero obtem quando adicionam 9
unidades corn 6 unidades. Peca a urn
aluno para escrever 15 na linha
apropriada. Pergunte aos alunos se
ha dezenas para adicionar e peca a
urn aluno para escrever 2 na linha
apropriada. Ern seguida, pergunte aos
alunos se precisam de reagrupar as
unidades. Pega-lhes para reagruparem
os objector e escreverem o numeral
equivalente a 2 dezenas e 15
unidades.

Soma as unidades.

35-1-18.=_
fIr

oZio
4,5o CV

Oro IL'o eto alto

QC. i* Co
aro ICO AM CO JEG ii'.

V) rt. 4%. te.i Co eto

Isr,imer,

C'o

ao Co Co Crk'ro

3 dezenas 5 unidades
+1 dezena 8 i. nidades

Soma as dezenas.
Leagrupa os nOmeros.

iro Co CS
Co gle QM C9 Ca OM '' ''' .4it CI Co Cs Co irdzer. ; tilt.r S

12:0 tr.°4 Co Co Co 4 r 4 CT: VC 07 4/74 D= A C. r LUC:. 1101 iiiga. r'''
'Mb dx , i, ou c... 4,-, er,)CO alb Cs

Cro Co Vs siC imam dr

3 dezenas 5 unidades
+1 dezena 8 unidades

kdezenas 13 unidades

35+18=53 53
a-

eke - re.

are.eir. free% 4r4dtin%

41.C.
C.C.C. c.acrae.

rafAa

4 dezenas 7 unidades
+3 deLenas 9 unidades

7 dezenas _unidades

86,

C. G.
Cs CD

C.
41, r.

G, GGG mooSD C... .
2 dezenas

+4 dezenas
6 unidades
4 unidades

6 dezenas 10 unidades

70

OD Id
4.110

WA OD

At.sret...-iet hat%

1 dezena
+4 dezenas

8 unidades
3 unidades

dezenas I/ unidades

44.
411.0115(.

ct, ea IL

3 dezenas
+1 dezena

clezenas /4 unidades

54

i6AID.
4,11LIID

9 unidades
5 unidades
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3. Coloque sobre uma mesa 3
molhinhos de dez pauzinhos cada e 4
pauzinhos soltos. Abaixo, coloque 5
molhinhos de dez pauzinhos cada e 8
pauzinhos soltos. Escreva no quadro
o exemplo seguinte para demonstrar a
adlcao destes dois conjuntos

3 dezenas
5 dezenas

4 unidades
8 unidades

dezenas unidades

Diga aos alunos: "Vamos observar os
conjuntos. Quantos molhinhos de dez
ha? (8). Quantos pauzinhos soltos
M? (12). Agora vamos observar a
exemplo no quadro. Quern 6 capaz de
adicionar as unidades, depois as
dezenas, e escrever os numerals que
faltam nas linhas apropriadas?"

10J
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Peca a um aluno para escrever os
numerais que faltam. Depois,
pergunte aos alunos: "Pode-se fazer
urn outro molhinho de dez
pauzinhos? Quantas dezenas sera° ao
todo? (9). Quantas unidades? (2)".
Pega a urn aluno para escrever o
numeral que 6 igual a 9 dezenas e 2
unidades. Repita a actividade corn
outros exemplos.
4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 98. Explique-
-lhes, o exemplo e peca-lhes para corn-
pletarem os outros exercicios.

5. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios da pigina 218 na setgAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

6, Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 99. Explique-

o exemplo e peca-lhes para corn-
pletarem os outros exercicios.

'7. Pega aos alunos para fazerem os
exercicios da !Agin* 219 na seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALlitc.:A0
Faca uma actividade que seja
apropriada.
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OBJECTIVOS
Adicionar corn transporte dois
numeros cuja soma seja igual ou
maior que 99.

INTRODUCAO
Esta licao a uma continuacao da licao
anterior. 0 aluno 6 exposto a adicao
corn transporte, sem o auxilio de
modelos de dezenas e unidades, isto
6, o aluno adiciona primeiro as
unidades e imediatamente transpoe
uma dezena para a casa das dezenas e
escreve as restantes unidades na casa
das unidades. Exemplo:

25

+ 7
2

Soma. Soma as unidades,

5 dezenas + 3

8

53

-I- 8

Soma.

1 dezena

5 dezenas +:14

I 8
r I

_dezenas+I

1
r-%

5131
4

4- 181

Soma as dezenas,

......
1 dezena

5 dezenas I + 3

8

dezenas: + 1

ti%
I

15'3

+ 18

/ / /

35 49 72 65 38

+ 8 + 6 -I- 8 -I- 9 -I- 7

3 55 80

48 57 18

-I- 8 + 9 + 4
56 66 22
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VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Blocos, molhinhos de dez pauzinhos,
pauzinhos soltos

ACTIVIDADES
1. Peca a urn aluno para adicionar
corn reagrupamento dezenas e
unidades, usando a forma extensa.
Peca ao aluno para efectuar a adicao
35 + 28, usando blocos. Explique ao
aluno que deve adicionar primeiro as
unidades, reagrupar a soma em
dezenas c unidades e, .em seguida,
adicionar as dezenas.

74 45-

87 67
+ 5 + 7

612 74

$

Explique aos alunos que ha uma for-
ma mais curta de efectuar esta
adicao. Escreva no quadro

3 dezenas + 5 unidades 35
2 dezenas + 8 unidades +28

dezenas _unidades

1111,14F:.

Resolva ambos os exercicios
simultaneamente. Peca a um aluno
para escrever os resultados na forma
abreviada da adicAo ao mesmo tempo
que os escreve na forma extensa.
Primeiro: Adicione as unidades.
5+ 8 = 13. Substitua 13 por 1 dezena
+3. Escreva o 3 na casa das unidades
e adicione 1 dezena as outras dezenas.
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Soma.

4 dezenas +8
+1 dezena +7

48

+17

Soma as unidades. Soma as dezenas.

1 dezena
f41,

4 dezenas +18
+1 dezena +I7

i
_dezenas+iz_zt"-.0

1 dezena'..
4 dezenas: + 8

+1 dezena + 7

Lkdezenasi+

1 84

Soma

/ / I

37 23 72 45 16 '68
+15 +38 +18 +39 +48 +29

52

1

61 90 84

37 25 63 29

+16 +47 +28 +39
72 91

*1. ,s1 V", WI Nleo Joe 49

64 97

45 38
+38 +44

e3 82
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1 dezena

3 dezenas + 5
2 dezenas + 8

1

35

28

Dezenas Unidades

5

+2
4

8
dezenas + 3 3

Segundo: Adicione as dezenas na for-
ma extensa. 1 dezena + 3 dezenas +
2 dezenas = 6 dezenas. Em seguida,
adicione as dezenas na forma
abreviada.

2. Apresente aos alunos urn conjunto
de 54 pauzinhos (5 molhinhos de dez
pauzinhos cada e 4 pauzinhos soltos).
Pergunte aos alunos quantos
pauzinhos sao ao todo. Em seguida,
apresente urn outro conjunto de 28
pauzinhos (2 molhinhos de dez cada e
8 pauzinhos soltos). Pergunte aos
alunos quantos pauzinhos ha neste
conjunto.

Pergunte aos alunos quantos
pauzinhos ha nos dais cojuntos. Ex-
plique aos alunos que ao unir Os con-
juntos esta a adicionar os nameros.
Escreva no quadro a adicao, deixan-
do espago acima do 54 para escrever
o ntimero de dezenas resultante do
reagrupamento das unidades.
Una os conjuntos, juntando as
dezenas separadamente das unidades.
Peca a um aluno para formar mais
um molhinho de dez pauzinhos e
verificar que restam 2 pauzinhos, ou
seja, que 12 unidades 6 igual a 1
dezena mais 2.
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Como 12 6
igual a 12
unidades,
mostre aos
alunos que se
escreve 2 na
casa das
unidades e
na casa das 2
dezenas. Per,a aos alunos para adi-
cionarem a casa das dezenas e corn-
pletarem a adicao.

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 100. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para
resolverem os outros exercicios.

4. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da pigina 220 na seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.
5. Peca aos alunos para resolverem as
exercicios da pigina 221 na seccito de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

Pagina 101

Dezenas Unidades

1

5

+2
4

8

AVALIAcA0
Utilize a pigina 101 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO
Usando a forma extensa, reagrupar
numeros corn dois digitos.

INTRODUCAO
objectivo principal desta licit) e

preparar o aluno para efectuar sub-
traccOes corn empr6stimo. Nesta !Waco
o aluno faz exercicios de reagrupar
dezenas e unidades, substituindo uma
das dezenas por 10 unidades. Antes
de iniciar a subtraccao, o aluno deve
estar apto a reagrupar dezenas e
unidades.

VOCABULARIO
Nenhurn

MATERIAL
Dimes, pennies, moihinhos de dez
pauzinhos cada, pauzinhos soltos

!HE
ftratItas a 4 MI

2132aa,aa

43 = _4 dezenas e 3 unidades

Fl!
CO 66 666 AG a6 a 6 a 66 6 6 CZ, 6 6 6 6 6

aa 6 C.

43 = 3 dezenas e 13 unidades

Comp 'eta.

a cA 222aaaaaa a 66 6 as 6 66C 6 CO 66 6 6 a a6 6 6 6 a6 6 6 6 66 a 6 6 6 a66 6 6 6 6 6

58 = 5 dezenas_g_unidades

a. ante.a a a010 6 6Co 6 a 6a 6 6 MbCo 6 6 66 a 6 6a a a aCo 6 a a.6 6 6 6

6 a.66 6
e a.6 6.6

58 = 4 dezenas Ig_unidades

6 6a 66 a6 66 6
6 66 66 6 66 a a a

26 = 2 dezenas 6 unidades

6a
a6aa6

6. 66 6 6 4
C.

666 6 6 to

26 = 14 dezenas 16 unidades

aaaaaaaa
222:E.:maaa"aaaaaaaaaa.,a 6a 11, a a 6 6W 66 a a g/4 a 6 a66 a 6 a a 6 6 6 6 6 6

83 = g dezenas 3 unidades

ta_.'ma St e'tel lb al 6666.66 6 go.a 6 6 6 0 6Cdailhaaal a.6 a MM a a a66666666 a 6 a 6 6a 6 6 6 6 a.

83 = . 7 dezenas 13.unidades

222 a. 66 6a I. a.
as aaaaas Ap. aeaa22222.aaaaaaaaa acacia a6 a6a a6 6 a

69 = 6_dezenas q unidades
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ACTIVIDADES
1. Divida a classe em grupos de
alunos e de a cada grupo 6 dimes e 4
pennies. Pergunte a cada grupo quan-
to dinheiro tem. Peca aos alunos para
separarem as m9edas em dois conjun-
tos, urn de dimes e outro de pennies,
como indica a grlavura seguinte:

Escreva no quadro a expressao
seguinte e peca a urn aluno para
coinpleta-1a:

64 = dezenas e 4

112

0 asa 6 a
CD a6 a 6

69 = S dezenas lq unidades
i YI ,, .. , .

Depois, pep aos alunos para Or urn
dos dimes corn os pennies como in-
dica a seguir. Escreva no quadro a
equacao seguinte e peca a um aluno
para completa- la.

64 = dezenas e 14

Para dar aos alunos uma ideia mais
concisa de reagrupamento, peca-lhes
para substituirem urn dime par dez
pennies, de modo que urn conjunto
mostre 5 dimes e o outro 14 pennies.

2. Coloque sobre uma mesa 4
moihinhos de dez pauzinhos cada,



Escreve no o numeral correcto.

Lei4b ilEna,

34 _A-)._.dezenas 4 unidades

2
. dezenas 1 unidades

4ret. -664.- de: 1:
11.

Arthrc bra, erH1 72 t

92 = dezenas 2 unidades

_adezenas 12 unidades

c.. 6 6 6 6
Cs 6. 4, 6 16, 6 6 6e4 l.r4 ru 6 6 6

C. Ca
.

V. al ILD
87.71

57 .5..dezenas 7 unidades

dezenas _L! unidades

C. C.

leDair% in% aCr{' C. 6

23 = 2 dezenas 3 unidades

= Ldezena /3 unidades

C. C6 6 C dr.
G 4, CD 6S-.G C.L LI 1111i

C. 6 6 C. a. C. QC. C. 666 47. GCLGG

dr 4Z.
r. C. e. Cf. Br MC,

GC. Cr__ Co Co MD ia 6i
411 47. 01,. CD a, G Go G OD Id 411. 4ID 41D C.

85 = dezena unidades

_ 7.dezenas .1_5unidades

C. C.
Co 6 6 at Z. 6 6 G SD 4D.C. C.6 C. C. C. C. 4Si Gran C9GCi 47. C.

41 = Adezenas. unidades

= _Idezenas itunidade

4". Co dr.
4.1 AD 42.

Gal.: 411
41e. G C. 6 C. C. 16 el MG ED

60 .6..dezenas unidades

5dezenas /0.unidades
. 6. 6., ., N. t ^ p

o6 6 CDUGC. Gadr M? 4 110

4411% f4ID 4:4

.11041.41.4146 G 111DefigiNbigirD.

MI Go
MI MI GI

41D SD OD 41,
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mais 7 pauzinhos soltos. Peca a urn
aluno para escrever no quadro o
numeral que respresenta o namero de
pauzinhos. Peva a outro aluno para
escrever o numeral que representa o
ntimero de dezenas e o numeral que
representa o nUrnero de unidades, isto
é, de pauzinhos soltos. Explique aos
alunos que vai reagrupar 47. Retire o
elastic° de um dos molhinhos de dez
e diga: "Agora, ha so tres molhinhos
de dez. Quantos pauzinhos soltos
ha?" Escreva no quadro 3 dezenas 17
unidades e diga: "Quatro dezenas e
sete unidades é igual a tres dezenas e
dezassete unidades e sao ambos
nomes para o nirmero quarenta e
sere."

3. Escreva no quadro os exercicios
seguintes:

36= dezenas unidades
=* dezenas unidades

68 = dezenas unidades
= dezenas unidades

23= dezenas unidades
= dezenas unidades

72 = dezenas unidades
= dezenas unidades

Chame a atencAo dos alunos para o
primeiro par de equagoes. Peva a urn
aluno para escrever os numeros que
faltam para completar a primeira
equacAo. Em seguida, diga:
"Reescrevemos trinta e seis como tres
dezenas e seis unidades. Qual sera
uma outra expressAo igual a trinta e
seis?" Explique aos alunos como
substituir 1 dezena por 10 unidades e
peca a um aluno para demonstrar,
usando molhinhos de dez pauzinhos

113
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cada e pauzinhos soltos. Depois
pergunte aos alunos: "Quantas
dezenas temos agora? Quantas
unidades? Duas dezenas e dezasseis
unidades é igual a trinta e seis?" Peva
a urn aluno para escrever as numerals
que faltam na segunda equacAo.
Repita o processo corn os outros
pares de equagOes.

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na prigina 102. Explive-
-lhes o exemplo e peca-lhes para corn-
pletarem outros exercicios.

5. Pep aos alunos para fazerem as
exercicios da piens 222 na seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Utilize a prigina 103 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO
Reagrupar numeros corn dois
digitos.

INTRODUCAO
Esta lido 6 uma continuacAo da
anterior, dando-se agora erifase ao
reagrupamento de ntimeros corn dois
digitos, sem o use da forma extensa.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Dimes, pennies

ACTVIDADES
1. Divida a classe em grupos e de a
cada grupo 3 dimes e 6 pennies.
Pergunte a cada grupo quanto
dinheiro tern. Pena aos alunos para
separarem as moedas em dois conjun-
tos, urn de dimes e outro de pennies.
Escreva no quadro as equacOes
seguintes:

36 = dezenas e 6

36 = dezenas e 16

Peca aos alunos para substituirem um
dos dimes por dez pennies, de modo
que haja um conjunto de 2 dimes e
um de 16 pennies. Em seguida, peca a
urn aluno para completar as
equagoes.

Dezenas Unidades

3 13

/e I

0 Wavier° 43 to
Igual a 3 chnas

13 unidads.

Reogrupa os nOmeros para mostrar mais 10 unidades

vitaaamai

222a

Dezenas Unidodes

6166

MINSO

Dezenas Unidodes

3 10

/111(

Dezenas ± Unidades Dezenos Unidodes

21/5 71/3
/1/ /eV

Dezenas Unidodes

4 /7
7/

Dezenos j Unidades

Q) /6

Dezenas Unidodes

8'1 /4

104

Dezenas Unidades

3r

7
Dezenos Unidodes

1 to
/ 0

Dezenas Unidodes

/P
Pi la/

, Sys,

2. Explique aos alunos que ha uma
maneira mais simples do que 40+ 18
para reagrupar 58, que 6 a seguinte:
Primeiro, risca-se o 5 na casa das
dezenas e escreve-se 4 acima; e em
seguida, escreve-se urn 1 pequeno ao
lado do 8:

Continue com outros exemplos e diga
aos alunos que uma maneira mais
simples de reagrupar, por exemplo,
65 em 50 + 15 6 escrever

Antes de entrar em problemas de sub-
traccAo, faca exercicios semelhantes
ate que os alunos compreendam bem
este conceito.

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 104. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para corn-
pletarem Os outros exercicios.

4. Peca aos alunos para fazerern os
exercicios da pagina 223 na seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACA o
Faca uma folha de exercicios

6 15 semelhante aos da pIgina 223 do
Livro do Aluno.

11 4
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Subtrai.

At% III&M 1111111121
1110

1101111101/111110

35 = 3 dezenas 5 unidades

Atm

35 = dezenas 15 unidades

35 = 2 dezenas 15 unidades
7 = 7 unidades

2 dezenas 8 unidades 28
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. 47 3 dezenas I 7unidades
9 = 9 unidades
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.1 tr. 611/4
Slab flie

56 =
7

4 dezenas ..unidades
7 unidades

4dezenas±unidades

lefenat if ...lute,

4,q

Illat'f Gra% 1101111.1111 ad%
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83 = 7 dezenasilunidades

MID

6 = 6 unidades

_idezenas_l_unidades

77

4011. mr.i441% 44141 14.

AU' f d fir IMI

62 = 5 dezenas ?unidades
3 = 3 unidades

..dezenas unidades
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Subtrair corn emprestimo dezenas e
unidades.

INTRODUCAO
Nesta licAo apresenta-se pela primeira
vez o processo de efectuar uma sub-
traccao por reagrupamento.
Corn a ajuda de modelos e use da
forma extensa de representar urn
numero, os alunos reagrupam uma
das dezenai ern 10 unidades, que adi-
cionam as outas unidades para
poderem efectuar a subtracOo.

VOCABULARIO
Subtraccao corn emprestimo

MATER L
Molhinhos d dez pauzinhos cada,
pauzinhos soltos, dimes, pennies

ACTIVIDADES
1. Coloque sobre uma mesa 46
pauzinhos em 4 molhinhos de dez
pauzinhos cada e 6 pauzinhos soltos.
Depois, diga aos alunos: "Queremos
retirar oito pauzinhos deste conjunto
de quarenta e seis. A subtraccao no
quadro mostra o que vamos fazer.

46 = dezenas unidades
8 = dezenas unidades

dezenas unidades

115
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"Precisamos de retirar 8 pauzinhos
mas s6 temos seis em quarenta e seis.
0 que podemos fazer?" Desamacre 1
conjunto de dez e diga: "Quantos
molhinhos de dez temos agora?
Quantos pauzinhos soltos? Podemos
tirar oito?" Nos espacos que se
seguem a 46 escreva 3 dezenas e 16
unidades. Escreva 8 unidades abaixo
de 16 unidades.

46 = 3 dezenas 16 unidades
8 = 8 unidades

dezenas unidades
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Pega a urn aluno para subtrair as
unidades e as dezenas e escrever os
numerais que faltam. Aponte para a
ultima linha e pergunte aos alunos:
"Que numere 6 igual a 3 dezenas e 8
unidades?" Pega a um aluno para
escrever o numeral 38. Repita a acti-
vidade com outros ntimeros.
2. Co toque sobre uma mesa 3 dimes e
5 pennies. Diga aos alunos que vai
retirar 8 pennies. Escreva no quadro,

medida que pergunta aos alunos:

Dezenas Unidades

3 5

8

2 7

"Quanto tern cada grupo?
Quanto tern que tirar?
Corn quante ficarAo ?"

Subtrai.

Dezenos Unidades Dezer.os I Unidades

t fat

sr.% C..0 O.

2 16

6

2 H6
if

6

8

Dezenas Unidades

2 16

15/
6

28

Dezenas

1

15/

Unidades Dezenas Unidades Dezenas

i
7 9

6 43 6

Unidades Dezenos ; Unidades

if/7
/Z

9 _ 3

9

8,/f

Detzencik4 Uskades Dezenos .Unidodes

5" /4 41 a
8 6

5 6 6

Dezenos

3

Unidades Dezenos . Unidades
(3 41 to

)7. Xi
9

4 174 3

Dezenas Unidades Dezenas
Z b

/X 4'

27

106

Unidades Dezenas

x
6
5 5

Em seguida, apague a resposta (27) e
apresente o conjunto original. Repita
o processo de substituir um dos dimes
por 10 pennies e adicionar os 10 pen-
nies aos outros. Pega aos alunos para
reagruparem 35, como se indica a
seguir:

Dezenas Unidades

2 IS

8

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 105. Explique-
-Ihes o exemplo e peca-lhes para
resolverem os outros exercicios,

Unidades Dezenas Unidades

if
8 '8
9 ? ' 7

4. Pega ao alunos para resolverem os
exercicios da pigina 224 na seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIAcA0
Utilize a pggina 106 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO
Subtrair corn ernprestimo niimeros
de 2 digitos.

INTRODKAO
Esta limo 6 uma continuacao da
anterior. 0 objectivo principal 6 sub-
trair ntimeros de dois digitos de
ntimeros de dois digitos usando
reagrupamento das dezenas c
unidades do aditivo para poder efec-
tear a subtraccAo. Em vez de
reagrupamento, numa subtraccao
podemos falar de "emprestimos" de

dezena para poder efectuar a sub-
traccao. Use o termo livrernente corn
os alunos.

117

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Molhinhos de dez pauzinhos cada,
dimes, pennies

ACTIVIDADES
1. Coloque sobre uma mesa 5
molhinhos de dez pauzinhos cada.
Escreva no quadro o seguinte:

50 = _dezenas _unidades
36 = 3 dezenas 6 unidades

_ dezenas unidades

Depois, diga: "0 exercicio de sub-
traccao indica que trinta e seis
pauzinhos vac) ser retirados de cin-

Pagina 107

quenta. Temos cinco dezenas e zero
unidades e queremos subtrair tres
dezenas e seis unidades. 0 que temos
de fazer?" (Substituir 1 dezena por
10 unidades.)
Peca a urn aluno para desamarrar um
molhinho de dez e obter 10 unidades.
Em seguida, peca ao aluno para
escrever ao lado do 50 os numerais
que indicam o numero de dezenas e o
de unidades (4 dezenas e 10 unidade).
Pep a outro aluno para subtrair as
unidades, subtrair as dezenas e
escrever os numerais nos espacos
abaixo da linha. Depois, pergunte
"Que numeral 6 igual a uma dezena e
quatro unidades?" Peca a urn aluno
para escrever 14 no espaco
apropriado. Repita a actividade usan-
do outros exemplos.
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2. De a urr. aluno 63 centimos (6
dimes e 3 pennies). Pergunte-lhe se
ele tern pennies suficientes para per-
fazerem 5. A resposta sera nao.
Depois, pergunte -Ihe se ao substituir
urn dos dimes por 10 pennies ele tern
troco suficiente para Ihe dar 5 pen-
nies. Em seguida, escreva no quadro
a subtraccao e faca as perguntas
seguintes:

"Quanto tinha o aluno no inicio?
Quanto deu ao professor?
Corn quanta ficou?"

Dezenas Unidades

6 3

5

5 8

Dezenas Unidades

3

-
12

3

Dezenas

3 12

1 3

Unidades Dozen-% Unidades

3

9 2

12

3

9

Unidades Dezenas Unidades Dezenas Unidades

7

iy

2 8 3 8
5 f 2 6

Dezenas I Unidades

;5-1 7
2

Dezenas Unidades

6 4

2 4

Dezenas Unidades Dezena.: Unidades Dezenovs Unidades

2 7 1A g 7 7
2 9 6 i 6 /7

Dezenas Unidades Unidades Dezenas
tt

Unidades Dezenas I Unidades

5 6 2 9 -1 4 2 538 9 /

Apague a resposta no quadro e expli-
que aos alunos como o que acabarain
de fazer os vai ajudar a subtrair
mimeros.
Repita o processo indicado acima.
Depois de perguntar aos alunos se o
aluno tem pennies suficientes para Ihe
dar, aponte para a coluna das
unidades c pergunte-lhes se podem
subtrair 5 de 3. A medida que troca 1
dime por 10 pennies, peca a urn aluno
para reagrupar 63 e indica-lo na sub-
traccdo. Peca ao aluno para completar
a subtraccao, subtraindo primeiro
as unidades e depois as dezenas.

Dezenas Unidades

5 13

6 3

5

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus Iivros na psigina 107. Explique-
-lhes o exemplo c peca-lhes para
resolverem os ouros exercicios.

4. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da pigina 226 na seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

5.Peca aos alunos para fazerem os
exercicios da paging 227 na seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AV ALiACAO
Utilize a pagina 108 do Livro do
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Escreve no a quantia correct° de dinheiro,

Quarter

to t, ...11., .1tr ..,yfist

OBJECTIVOS
Identificar conjuntos de moedas
corn o valor de urn quarter.
Cacular o valor de urn conjunto de
moedas (penny, nickel, dime e
quarter).
Identificar qual de dois conjuntos
de moedas tern mail dinheiro.
Resolver problemas de adicao rela-
cionados corn dinheiro.

INTRODUcA0
Nesta lisao, apresenta-se quarter, o
seu valor (25C) e a sua relacao corn
outras moedas. Tambern se apresen-
tarn pela primeira vez exercicios em
que o quarter faz parte do conjunto
de moedas. DA-se enfase ao valor do
quarter em relacao ao nickel e ao
dime, mas isto nao quer dizer que o
professor deixe de aprespntar a sua
relacao corn o penny, isto é, que o

valor de um quarter é de vinte e cinco
pennies. Tambem se inclui uma folha
de problemas semelhantes aos da
licAo anterior, mas desta vez trata-se
de compras de tres objectos e nao de
dois, o que requer que o aluno esteja
apto a efectuar adicaes corn tres
mimeros.

VOCABULARIO
Quarter

MATERIAL
Quarters, moedas de cartao, caixas

ACTIVIDADES
1. Apresente 2 dimes e 1 nickel e peca
a urn aluno para calcular o valor
deste conjunto de moedas. Pergunte
aos alunos se sabem o nome de uma
moeda que vaiha 25c. Apresente a
palavra 'quarter' mostrando a moeda.
Diga -Ihes que esta moeda vale 25c.

119
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2. Desenhe no quadro 2 pennies, 2
nickels, 2 dimes e 1 quarter. Pergunte
aos alunos: "Se desse a um aluno
duas destas moedas, que quantia
podia ele perfazer. Podia perfazer
dois centimos? (Sim) Podia perfazer,
tres centimos? (NAo) Podia perfazer
seis centimos? (Sim) Que moedas
devia ele escolher para perfazer seis
centimos? (urn penny e urn nickel) ".

Siga o mesmo processo pare pergun-
tar se duas moedas perfariam as
quantias de dinheiro seguintes: 8e,
15C, 190, 20C, 25e, 26C,..30;, 341.
400, e 600.

3. Divida a classe em grupos de 4
5 alunos. De a cads grupo uma
contendo dois dimes, cinco nickels e
cinco pennies. Peca aos alunos para
retirarem moedas da caixa, de modo
a formarem urn conjunto no valor de
vinte e cinco centimos. 0 conjunto
obtido deve ser uma das combinacoes
seguintes:

[dimes
Nickels
Pennies

2
1

2

5

1

3

1

2
5

4
5

5

Peca a varios grupos a sua resposta.
Em seguida, apresente um quarter ao
lado de vinte e cinco pennies. Diga-
-Ihes que esta moeda vale vinte e cin-
co centimos. Escreva no quadro a
palavra 'quarter' e pep aos alunos
para a lerem em voz alta.
4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na [ights 109. Explique-
-lhes que ao cimo da pagina se
apresenta o quarter, o seu valor e
outros conjuntos de moedas que
valem25C. Em seguida, peca-lhes
para calcularem o valor do conjunto
de moedas do primeiro exercicio.
Depois de todos os alunos verificarem
que é 28c, diga-lhes para corn-
pletarem do mesmo modo os outros
exercicios.

5. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 228 na seccao de
Actividades Suplementares. Explique-
-Ihes o exemplo e peca aos alunos
para resolverem os outros problemas.
Se necessario, ajude Os alunos.

AVALIAcA0
Utilize a pigina 229 na seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Alum
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OBJECTIVOS

Calcuiar o valor de urn conjunto
de moedas (penny, nickel, dime,
quarter, meio &Aar).
Calcular o menor mimero possivel
de moedas necessarias para per-
fazer uma quantia dada.

INTRODUCAD
O objectivo principal desta lico 6 a
introducAo do meio &Aar. 0 aluno
identifica o valor desta moeda em
Ontirrios, isto 6, meio Mar equivale
a cinquenta centimos. Outros conjun-
tos de moedas corn.o mesmo valor,
como dois quarters ou cinco dimes,
sao apresentados juntamente com o
meio dolar, para indicar que tem o
mesmo valor,
Nesta licao, o aluno tambem 6 ex-
posto a um outro tipo de exercicio
mental, que requer o maxim° de
atencao da sua parte: Apresenta-se
uma quantia de dinheiro ao aluno e
este tem de decidir o menor mimero
possivel de moedas necessarias para
perfazer essa quantia. 0 facto de se
pedir o menor mimero possivel de
moedas 6 para tornar o exercicio mais
pratico e mais fdcil. Exemplo: 38C.
"Qual 6 a moeda de maior valor que
6 inferior a 38C? (Quarter). Depois de
tirarmos um quarter, ou seja 25C, aos
38C ficamos com 13c. Em seguida
perguntamos: Qual 6 a moeda de
maior valor que 6 inferior a 13C?
(Dime). i.etirando um dime, ou seja,
1O aos 13C, obtemos 3c. Qual 6 a
moeda de maior valor que 6 inferior a
3C? (Penny). Pois, 6 o penny; mas,
como o penny é a moeda corn menos
valor, perguntamos: quantos pennies
sao necessarios para perfazer 3C? (3).
Conclusao: Para obter 38C necessita-
mos de 1 quarter, 1 dime e 3 pennies."

VOCABULARIO
Meio Mar, perfazer, quantia, menor

MATERIAL
Moedas de cartao, artigos corn o
prep identificado

ACTIVIDADES
1. Divida a classe em grupos. De a
cada grupo uma caixa com dois
quarters, cinco dimes, dois nickels e
cinco pennies. Peca aos alunos para
formarem urn conjunto de moedas no
valor de cinquenta centimos. 0 con-
junto obtido deve ser formado por
uma das seguintes combinagetes de
moedas:

Escreve no a quantia de dinheiro corrects.

Quarters
Dimes
Nickels
Pennies

'2 1

2
I

1

2

5

1

1

2
5

5 4
2

4
1

5

Pergunte aos alunos que moedas'
usaram.
Em seguida, apresente um meio dollar
e diga aos alunos que essa moeda se
chama meio &Aar e tern o valor de
cinquenta centimos. Escreva no
quadro as palavras meio dolor e peca
aos alunos para as lerem varias vexes
em voz alta.
2. Apresente aos alunos uma moeda
de meio Mar e diga-lhes que esta
moeda vale 50 centimos. Peca aos
alunos para usaram as suas moedas
de carat° para formarem conjuntos
de moedas no valor de 50 centimos
(exemplo: 2 quarters; 1 quarter, 2
dimes, 1 nickel; 50 pennies; 5 dimes;
etc.).

Em seguida, peca aos alunos para
formarem conjuntos corn o meio
&Aar e outras moedas para dizerem o
valor de cada conjunto. Utilize con-
juntos no valor de 51 a 100 centimos.
3. Peca aos alunos para colocarem 2
dimes e um penny sobre as suas
carteiras. Em seguida, pergunte:
"Que dinheiro tens? (21 centimos).
Como sabes? (Dols dimes valem 20
centimos; 20 centimos mais um On-
Limos sao 21 centimos.)"
Continue corn outras combinacOes de
pennies, nickels, dimes, quarters e
meios Mares.
4. Peca aos alunos para resolverem as
exercicios da pigina 110 do Livro do
Aluno.

AVALIAcA0
Utilize a pigina 230 na seccAo de Ac-
tividades Suplementares do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVOS
Resolver problemas de subtraccao
relacionados corn dinheiro.

4110 Calcular o troco recebido depois
de se efectuar uma compra.

INTRODUcA0
Nesta li4ao, o aluno aplica conhe-
cimentos sobre dinheiro obtidos ate
agora, como, por exemplo, calcular o
valor de urn conjunto de moedas.
Nalguns casos. o aluno tern uma
moeda para comprar urn artigo e tern
de calcular o troco a receber em
moedas.
Noutros casos, o aluno tern mais do
que uma moeda e tem de adicionar o
valor de cada uma delay para saber
que quantia tern antes de fazer corn-

pras e, em seguida, subtrair dessa
quantia o custo do artigo, para saber
com antecedencia que troco ira
receber em moedas.

VOCABULARIO
Troco, tinha, comprei, recta

MATERIAL
Moedas de cartao, artigos corn o
preco identificado, cartOes corn
gravuras

ACTIVIDAI)ES
1. Identifique artigos ou gravuras dos
mesrnos corn os precos indicados Os
precos devem ser entre 10c e 50c.
Peca a urn aluno para escolher dois
artigos e calcular o custo de ambos.
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Repita o processo com outros alunos
e outros artigos. Ern seguida, de a um
aluno I meio dOlar, 4 nickels e 2 pen-
nies. Peca -the para calcular o valor
deste conjunto de moedas. Mostre-lhe
urn artigo no valor de 24c e pergunte-
-Ihe: "Se comprares este artigo, corn
quantos centimos ficards?"
2. Repita a actividade anterior corn
dois alunos, um a fazer commas e o
outro a servir de caixeiro. Comece
com situagOes em que o aluno so
tenha uma moeda de meio dOlar e,
depois, apresente situacOes em que se-
jam requeridos conjuntos de moedas.
Peca ao aluno que faz de caixeiro
para dar o troco correcto ao outro
aluno.
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3. Jogue corn os alunos o jogo
"Vamos as compras." 0 professor
faz de caixeiro e os atunos usam
moedas de card() (nickels, dimes,
quarters e meios Mares) para corn-
prarem urn Od mais artigos rotulados
corn os preps seguintes: 12C, 18C,
23C, 24C, 25C, 28C, 32C, 45C, 51C,
60C, 62C, 70C. A medida que pagam
pelas suas compras, os alunos devem
indicar o troco a receber.

4. Repita a actividade anterior, mas
agora corn urn aluno a fazer de cai-
xeiro.

5. Faca um jogo com gravuras recor-
tadas de revistas ou de catalogos de
brinquedos de interesse para a classe.
Cole-as ern canoes e marque o preco
em calla uma delas, que deve ser en-
tre 9C e 99C. Faca tantos cart6es
quantos os alunos. No mesmos
cartOes, por baixo da gravura,
desenhe varios circulos e identifique-
-Os de modo a representarem moedas

Calcula a quantia de dinheiro que testa.

Dinhe Ira quo tons

+ 3c
13c

Comprasto Resta--

2 Ec
+ 3c

28c

50c
+25c

75c

13c1Ic
2c

28c
2.2c

6c

75c
64c
/1 c

59c
55c

4 c

de varios valores. Alguns destes con-
juntos de moedas sera() suficientes
para comprar o artigo indicado e
outros ndo. Divida a classe em duas
equipas, formando duas filas. Baralhe
os cartoes e, em seguida, mostre um
ao primeiro aluno de uma fila.
Pergunte -Ihe: "Se tivesses estas
moedas, podias comprar este artigo?"
Em caso afirmativo, pergunte qual e
o troco, se o houver. Se a resposta
for acertada, o aluno ganha urn pon-
to para a sua equipa e vai para a
retaguarda da fila. A pergunta
seguinte 6 feita ao primeiro aluno da
outra equipa. Se a resposta for er-
rada, o aluno permanece no mesmo
lugar a frente da fila e perde a sua
vez, sendo a mesma pergunta feita ao
primeiro aluno da outra fila. Se este

acertar, ganha um ponto para a sua
equipa e vai para a retaguarda da sua
fila, cabendo a pergunta seguinte
sua equipa. Se errar, baralham-se os
cartoes outra vez e volta-se ao
primeiro aluno. 0 jogo continua ate
que todos os alunos tenham tido
oportunidade de resolver urn pro-
blema.

6. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 111. Leia os
titulos e explique-os aos alunos. Faca
o exemplo corn eles e depois peca-lhes
para fazerem os outros exercicios do
mesmo modo.

AVALIAcIA0
Utilize a pigins 112 do 1.ivro do
Aluno.
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OBJECTIVO

INTRODUCAO

calcular o custo de dois artigos.

Esta lido 6 uma continuactio da lido
anterior, mas urn pouco mais dificil:
apresentam-se dois artigos corn os
preps respectivos e o aluno deve adi-
cionar os preps para calcular o custo
de ambos.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Gravuras de objectos corn os precos
indicados

ACTIVIDADES
1. Mostre dois objectos, um corn o
prep de 25¢ e outro corn o prep de
38$. Peca aos alunos para iden-
tificarem o prep:, de cada objecto.
Pergunte-lhes se sabem como calcular
o custo dos dois objectos. Leve os
alunos a concluirem que se trata de
uma adicAo dos precos e escreva-a no
quadro. Peca a urn aluno para fazer a
adicAo.

25$
+ 38¢

Repita a actividade corn outros pares
de objectos de precos variados
(a soma nAo Jeve exceder urn &Aar).
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2. Pena a dois alunos para jogarem
"Vamos is compras". Urn aluno faz
de caixeiro e o outro vai is compras.
Tenha objectos corn precos indicados,
como: 254, 124, 454, 584, 394, 424.
0 aluno que vai is compras deve
dizer o nome de dois objectos e os
preps respectivos e o caixeiro calcula
quanto vito rustar os dois objectos.
Os alunos devem alternar-se de modo
a todos fazerem de caixeiro.

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 113. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para
resclverem os outros problemas.
4. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios da pggina 231 na seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do A luno.

AVALIACAO
Faca uma actividade que seja
apropriada.
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OBJECTIVO
Resolver problemas de adicAo corn
transporte e de subtraccao corn
emprestimo.

INTRODUcAO
0 objectivo principal desta HO° 6
resolver problemas, decidindo
primeiro se a operacAo a efectuar 6 de
adicAo ou de subtraccAo. Os pro-
blemas de subtraccAo envolvem em-
prestimo ou reagrupamento, con-
forme o que estabeleceu corn os seus
alunos nas licaes anteriores. Os pro-
blemas de adicAo envolvem adicAo
corn transporte.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Nenhum

Resolve os problemas.

1. Num jardim-escola ha 37

meninas e 43 meninos.

Quantos meninos ha a mais

do que meninas?

2. 37 meninas e 43 meninos

foram ao circo. Quantas

criancas foram ao circo?

3. No circo havia 15

8

114

. Quantos animals

actuaram no circo?

f.;
4. 0 palhaco tinha 50 \ // J6

vendeu 18. Quantos Oain-

da tern?

5. Um
1

em 28 e outro/ )
37. Qua;itostern os dois
para vender?

8r7

6. 25 alunos foram ao circo corn

os seus pais. 28 foram corn a

professora. Quantos alunos

foram ao circo?

4"
03
5

ACTIVIDADES
1. Frio problemas que envolvam a
adicAo de um raimero de 2 digitos
corn um rainier° de 1 ou 2 digitos.
Peca aos alunos para fazerem pro-
blemas. Exemplo:

a) Numa classe ha 26 alunps;
noutra 28. Quantos alunos ha em
ambas as classes?

b) A Ana tinha 58 selos no livro de
colecctio de selos. A mAe deu-lhe
mais 7. Quantos selos tem a Ana
agora?

2. Apresente oralmente problemas de
adicAo e de subtraccrlo. Pergunte aos
alunos que operacAo devem usar para
obter a resposta. Exemplo:

Num circo havia 18 cavalos
e 15 elefantes. Quantos animais
havia ao todo?

Peca a urn aluno para escrever no
quadro a adicAo ou subtraccAo que
di a resposta ao problema. Depois da
soma ou diferenca ter sido calculada,
explique aos alunos como dar a
resposta ao problema numa frase
cornpleta.
3. Diga aos aluno para abrirem os
seus livros na 'Aging 114, Peca-lhes
para lerem um problema de cada vez,
decidirem se 6 de adicao ou sub-
traccAo e, depois, resolverem o pro-
blema.

AVALIACAO
Faca uma actividade que seja
apropriada.
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Calcula as somas e diferencas.

45 32
+28 +29

73 61

38 72

+23 -26
&

60 38
-24 +24

36,

75 48

+ 8 -19
g3 2'

58
28 +16

74

96 53
18 +37,
78 90

72 80
47 4

25 7&

35 58

+37 -29
72 24

15 63 36 70
+48 -27 +44 -37

63

Y I tI.

33

115

OBJECTIVOS
Calcular a diferenca de dois
ntimeros, corn emprestimo.
Calcular a soma de dois ntimeros,
corn transporte.
Resolver problemas de adicdo e
subtraccdo, usando dinheiro.

INTRODUCAO
Esta a uma licao de revisao e
avaliacAo de adicao corn transporte e
subtraccao corn emprestimo.

VOCABULARIO
Nenhum

Pagina 115

2. Escreva no quadro exercicios como
os seguintes:

MATERIAL 90 72 45 63
26 --57 29 38

Folha de exercicios, papel

ACTIVIDADES
1. D8 a cada aluno uma folha de
exercicios ern que faltem urn ou dois
digitos, como se indica abaixo:

57 3 0 4 3 0
7 6

49 25 57 7

Peca aos aluno para completarem os
exercicios.

125

Aponte para o primeiro exercicio e
pergunte aos alunos: "Como 6 que
devemos reagrupar noventa para
podermos subtrair vinte e seis?" A
resposta deve ser substituir uma das
nove dezenas por 10 unidades, o que
6 igual a 8 dezenas e 10 unidades.
Mostre o reagrupamento no exemplo.
Repita a pergunta para os outros
exercicios. Peca a varios alunos para
completarem e lerem o exemplo,
fazendo cada aluno urn exercicio.



Pagina 116

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na psigins 115. Peca-lhes
para resolverem os exercicios de
adicao com transporte e de sub-
traccito corn emprestimo.

Fat as operacoes.

35 28 4011

+ 8 +43 -29 8

4 3 7/ 34 43

25 76 84 64

+45
70

50

-29

+ 9 -27
-377

67 35

9 +48

7

.5-7

19

+ 8
2/ Ylr 73 27

-111111=1,
Calcula a quantia que tens e a quantia que to resta

Tens

116

Compilis Quantla
quo resta

5°C 5 5C
+ 5c 3 F c

55c / 7 c

50c 75-c

+26-c 51c
75c

w I 1. sJ

4. Escreva no quadro exercicios como AVALIACAO
Utilize a inigiss 116 do Livro do
Aluno.

o seguinte:

58
+39

Pergunte aos alunos coma calcular
cada soma. Depois, peca-lhes para
copiarem e resolverem os exercicios.
Pergunte a varios alunos a resposta a
cada exercicio. Use os resultados
desta actividade para identificar os
alunos que necessitam de mais pratica
antes de lhes dar a raffia de avaliacao
para este capitulo.
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Numeracao
Escreve o mimero de dezenas. Escreve o numeral.

CD

derrESIDM 11/0964M° Ann% IlDernailL

0e
40C re ingos arec 1204

dezenas

70

CDCD ilaCO ODOR OLDCDCD1C7CD 000 000 0000000 CDCDCDCID MCD0CD eliC000

OD CD
CDCD !DM

0 CD C DCD% 0CDID 0diDIDMICD 0000 0000 0000

gdezenas

80

CD
CDCD

0CD0CD0
0CD

CD000 0AD00 M
CD0 00 CDCOM

CD CD CD CD 0 CD CD CD 00E00 CD CD CD CD

CD
04 0 MCD DiD 41D1119

0CDCDCD
CADMCD 000 0111.0000 0000 0000 CedliDODC)

dezenas

40

0CD
etic . 4.4mos.

amilltrak9 1112Ineaino 000..

4DCD CDCD 4110COMCD 000 4210eD aelbQ+ia i7 c. CD CD CO Pr7 CD CD

,44.4 se 0 ,3 97

6 dezenas

b
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OBJECTIVO
Dados modelos de numeracAo de 0
a 99, escrever o numeral correcto.

S

S
S

INTRODUCAO
Nesta limo chama-se a atencio dos
alunos para a estrutura do nosso
sistema de numeracio e para o con -
ceito de valor de posicAo de um digito
no numeral. Pede-se aos alunos,
tambem, para escreverem numerais de
10 a 99, baseados em modelos de
numeracao.

VOCABULARIO
Valor de posicao

MATERIAL
Pauzinhos, palitos, tiras de papel

ACTIVIDADES
1. Pap com os alunos, in-
dividualmente ou em grupo, exer-
cicios de revisgo dos nameros 10 a
99. Apresente uma variedade de ob-
jectos, como pauzinhos, palitos ou
tiras de papel. Amarre alguns objec-
tos em molhinhos de dez. Pergunte
aos alunos quantas dezenas e
unidades ha e escreva o numeral cor-
recto.
Repita a actividade com varios con-
juntos.

2. Aos alunos que tern dificuldade em
associar 1 dezena a 10 unidades, 2
dezenas a 20 unidades, etc., peca-lhes
para repetirem o seguinte: "Una
dezena 6 igual a dez unidades, duas
dezenas 6 igual a vinte-unidades", e
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assim por diante ate "nove dezenas 6
igual a noventa unidades". Depois
escreva os exercicios seguintes no
quadro.

1 dezenas = unidades
2 dezenas as
3 dezenas = unidades
4 dezenas = unidades
5 dezenas = unidades
6 dezenas = unidades
7 dezenas = unidades
8 dezenas = unidades
9 dezenas = unidades

Pegs a vitios alunos para escreverem
o numeral correcto no espago
apropriado. Peca-lhes para tentarem
descobrir semelhancas entre 1 dezena
e 10 unidades, 2 dezenas e 20
unidades, e assim por diante.
3. no uma folha de exercicios como
se mostra a seguir. Fagg as sequencias
corn urn grau de dificuldade cor-
respondente I capacidade dos alunos.
Diga-lhes para tentarem descobrir o
padrio em cada sequencia e depois
preencherem os espacos com os
ntimeros que faltam.

12, 13, 14, 17,
15, 25, 55, _____,

80, 70, _____, 30,
6, 12, 42

AVALIACAO
Utilize a pigiaa 117 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO

Escrever o numeral correspondente
a urn numero de centenas.

INTRODUcA0
Nesta ligdo apresentam-se modelos de
numeracao para centenas. Os alunos
ji aprenderam a agrupar 10 unidades
para formar uma dezena. Agora vao
aprender que 10 dezenas sgo iguais a
1 centena, ou seja, 100 unidades. 0
aluno deve primeiro identificar o
numero de centenas e, depois,
escrever o numeral correspondente.

VOCABULARIO
Centena, cem, duzentos, trezentos,
quatrocentos, quinhentos, seiscentos,
setecentos, oitocentos, novecentos

MATERIAL
Pauzinhos, molhinhos de 10
pauzinhos cada, canoes 12cm x 12cm

ACTIVIDADES
1. Apresente 10 objectos soltos e
pergunte aos alunos quantos sao.
Pergunte-lhes se os 10 objectos
podem ser substituidos por 1 grupo
de 10 e se 10 unidades sio iguais a 1
dezena. Em seguida, apresente 10
grupos de 10 objectos cada e peca a

, um aluno para contar os molhinhos e
determinar que ha 10 grupos de 10
objectos. Pergunte aos alunos que
outro nome se pode dar a 10 grupos
de 10 e que numeral representa este
numero. Escreva no quadro o
seguinte:

10 dezenas
1 centena

100

Explique aos alunos que todas estas
expressOes representam o mesmo
numero e que 100 é o numeral para 1
centena. Diga aos alunos que 100 le-
-se "cem".
2. Coloque sabre a mesa 9 molhinhos
de dez pauzinhos cada e 9 pauzinhos
soltos. Ponha mais urn pauzinho ao
lado dos 9 e pergunte aos alunos se
tem o suficiente para formar um
molhinho de dez. Peca a um aluno
para verificar a resposta fazendo urn
molhinho de dez corn os pauzinhos
soltos. Pergunte aos alunos quantos
molhinhos ha. Explique-lhes que hd
exactamente 10 molhinhos de dez e
que 10 dezenas sio o mesmo que uma
centena, ou seja, cem. Escreva no

Escreve o numeral correcto.

1° dezenas = 1 centena =100

4 centenas

400

centenas

g00

centenas

200

118

7 centenas

700

quadro o seguinte e pep aos aluno
para lerem em voz alta varias vezes.

Centenas Dezenas Unidades
1 0 0

uma centena
cem

3. Mostre aos alunos 10 grupos de
dez e pergunte-lhes que nome se lid a
esse numero de objectos. Depois,
mostre urn cartao 12cm x 12cm corn
100 quadrados. Peca a um aluno para
contar os quadrados e verificar que
ha 100. Explique aos alunos que
aquele cartao passard a representar
100. Apresente 5 cartOes 12cm x
12cm e pergunte aos alunos quantos
objectos representam os cinco
cartOes. Repita a actividade varias
vezes ate que os alunos percebam o
conceito de usar um cartao para
representar cem ou uma centena.

4. Escreva no quadro os exercicios
seguintes:

10 dezenas
20 dezenas
30 dezenas
40 dezenas
60 dezenas
70 dezenas
80 dezenas
90 dezenas

= 100
200

=

Peca aos alunos para lerem em voz
alta as duas primeiras equagoes.
Depois, peca a Arias alunos para
irem ao quadro completar uma
equacao cada um.

AVALIACAO
Utilize a pigina 118 do Livro do
Aluno.
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Escreve o numeral corrects,

10 dozens, i unsa centena

nirinnr-mr.
contena 0 dezenas 0 unidades sae 100

2 centenas 0 dezenas 0 unidades 200

MTh

centenas Q dezenas 0 unidades 7°D

centenas 0 dezenas 0 unidades 500

4 centenas dezenas unidades 41)4)
110 {% 1, 1.11, 1., *- ;

OBJECTIVOS
Identificar o ntimero de centenas,
dezenas e unidades num ntimero
menor que 1000.
Escrever o numeral correspondente
a um dado ntimero de centenas,
dezenas e unidadades.

119

INTRODUCAO
Esta lick) 6 uma continuaclo da licAo
anterior, dando-se enfase ao valor de
posicio de um digito. Usam-se
modelos de numeracao para melhor
exemplificar a escrita do numero de
centenas, do niimero de dezenas e do
)1timero de unidades num numeral de
tres digitos.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Cartolina, cartOes numerados de 0 a
9, cartOes quadrados para representar
centenas

129
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ACTIVIDADES
1. Faca urn quadro de cartolina corn
tres bolsas, como o seguinte:

+ +centenas dezenas unidades

138 aos alunos cartOes numerados de
0 a 9. Peca a um aluno para colocar
cartOes numerados no bolso das
centenas, das dezenas e das unidades.
Peca a outro aluno para escrever o
numeral correspondente.
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2. Escrever no quadro o seguinte:
centenas j dezenas funidades

100 10 10 10 DOD
aaa

Chame a atenclIo dos alunos para as
ilustracOes e pergunte-lhes: "Quantas
centenas ha neste conjunto? Quantas
dezenas? Quantas unidades? Que
digitos devo escrever na tabela para
mostrar que temos uma centena,
quatro dezenas e seis unidades?"
Pega a urn aluno para escrever 146 na
tabela e explicar o valor de posicAo
dos digitos. Depois, pergunte: "Que
outro nome se pode dar a uma
centena, quatro dezenas e seis
unidades? Quem quer escrever no
quadro o numeral correspondente a
este ntimero?"
Continue a actividade corn 273, 495,
.507 e 632.

3. Apresente aos alunos 3 canoes que
representem centenas, 6 grupos de dez

Escreve o numeral correcto.

IOW IP ADA AP
40 AP 11G C

2 conforms, 5 a.z.nas, 7 unidades = 2 57

4 centenas, Z dezenas, e 3 unidades 423

o1111;®
.135 41e,

7 centenas, 1 dezenas, e unidades 7/7

centenas, dezenas, e 2 unidades 1°2

120

centenas, 4 dezenas, e 6 unidades tF6
I. 0, ; e4. X,. a . 1,3, Yar a, 511..,

e 2 objectos soltos. Faga a tabela
seguinte no quadro.

centenas dezenas unidades
tt

Diga aos alunos que cada card°
representa 1 centena e, a medida que
aponta para os 3 cart6es, pergunte -
-thes quantas centenas ha. Escreva 3
na casa das centenas. Aponte para os
grupos de 10 e pergunte aos alunos
quantas dezenas sgo. Escreva 6 na
casa das dezenas. Finalmente,
pergunte aos alunos quantos objectos
soltos ha e escreva 2 na coluna das
unidades. Escreva 362 abaixo da
tabela e diga aos alunos que se le
"trezentos e sessenta e dois." Aponte
para cada um dos digitos no numeral

e pergunte que ntimero representam
Ores centenas, seis dezenas, duas
unidades). Repita a actividade varias
vezes, incluindo ntimeros que rao
tenham dezenas ou nAo tenham
unidades, como 306 e 230, por
exemplo.

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 119. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para
resolverem os outros exercicios,

5. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da plena 232 na secgAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIAcA0
Utilize a pigina 120 do Livro do
Aluno.
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Escreve o numeral correcto.

143 1 centena,

125

100+

centenas,

dezenas, 3 unidades

40 3
143
2 dezenas, 5 unidades

238 2 centenas, 3 dezenas, unidades

432 4 centenas, 3 dezenas, Z unidades

207 2 centenas, V dezenas,

118 centenas, L dezenas,

520 centenas, 2 dezenas,

unidades

unidades

0 unidades

172 I centenas, 7 dezenas, 2 unidades

809 g centenas, 0 dezenas, 9 unidades

351 3 centenas, 5 dezenas, unidades

il15 -VVI " I Vi 121

OBJECTIVOS
Identificar o ntimero de centenas,
dezenas e unidades num numeral
de tres digitos.
Escrever um numeral com tres
digitos, discriminando o valor de
cada urn.

INTRODUCAO
Nesta licao continua-se a dar enfase
ao valor de posicao de um digito.
Num dado numeral corn tres digitos o
aluno deve, primeiro, identificar o
ntimero de centenas, dezenas e
unidades e, depois, escrever o
numeral correspondente.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Abaco

ACTIVIDADES
1. Mostre um Abaco aos alunos e
diga-lhes: "Isto E urn Abaco. Pode-se
verificar urn ntimero no Abaco da
mesma maneira que se faz corn
pauzinhos". Aponte para as barras
no Abaco e identifique as unidades,
dezenas e centenas. Depois, comegan-
do corn a barra das unidades, passe
contas para a frente do Abaco e diga:
"Esta 6 a barra das unidades. Vamos
contar de urn a nove. Contem
medida que passo as contas. A barra
a seguir 6 a das dezenas. Vamos con-
tar as dezenas de dez a noventa. Con-
tem as dezenas enquanto passo as
contas. Esta 6 a barra das centenas.
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Vamos contar as centenas de cem a
novecentos. Contem de cem em cem,

medida que passo as contas".

2. No quadro, escreva quatro
mimeros inferiores a LOW; tres dos
ntimeros devem ter o mesmo numero
de centenas, como, por exemplo, 352,
327, 378,422/Pergunte aos alunos:
"Que ndmeros tem 3 na casa das
centenas?" Pega a um aluno para cir-
cundar os tres numerals correctos.
Repita a actividade, escrevendo
numerals que contenham o mesmo
numero de dezenas ou o mess()
ntimero de unidades. Valle tambem o
numero de numerals que tern o
mesmo ntimero de centenas, o mesmo
ntimero de dezenas ou o mesmo
ntimero de unidades.
3. Pega aos alunos para fazerem os
exercicios da pigina 233 na seccio de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Utilize a pggina 121 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVOS
Contar em centenas ate 900.
Estabelecer urn padrAo para a con-
tagem.

INTRODUCAO
Nesta ligAo apresenta-se a relacAo en-

. tre uma unidade, uma dezena e uma
centena. Os alunos tambern
aprenderAo a escrever centenas em
ordem numerica.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Pauzinhos, molhinhos de dez
pauzinhos cada, molhinhos de cem
pauzinhos cada, cartetes para
representar dezenas e centenas, papel
corn cola

ACTIVIDADES
1. Pega a um aluno para contar de 1
a 10, usando pauzinhos. A medida
que a crianca apresenta cada gonjun-
to, escreva. no quadro, em coluna, o
numeral correspondente. Depois de o
aluno mostrar 10 pauzinhos, pega-lhe
para fazer urn molhinho de dez.
Pergunte aos alunos: "Uma dezena 6
igual a dez unidades? Que numeral
representa uma dezena?" Comece
uma segunda coluna de numerais
escrevendo 10 a direita do 1. Pega a
outro aluno para mostrar os numeros
20, 30, ..., 100, usando molhinhos de
dez. Peca a outros alunos para
escreverem no quadro os numerais
correspondentes.
Depois de o aluno mostrar 10
dezenas, peca -ihe para fazer urn
molhinho de cem pauzinhos.
Pergunte aos alunos: "Cem 6 o
mesmo que dez dezenas? Qual 6 o
numeral para uma centena?" Comece
uma terceira coluna corn o numeral
100 A direita do 10. Peca a outro
aluno para usar molhinhos de cem ou
cartaes que representem uma centena
para ilustrar os numeros 200, 300, ...,

Escreve o numeral correcto.

Q.

1 unidade 1

2 unidades

3 unidades 3

4 unidades 4

5 unidades

6 unidades 6

7 unidades

8 unidades

9 unidades

10 unidades /0
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I dezena

2 dezenas

3 dezenas

4 dezenas

5 dezenas

6 dezenas

7 dezenas

8 dezenas

9 dezenas

10 dezenas

I0

20
3o

46

bo

70

/OD

1 centena

2 centenas

3 centenas

4 centenas

5 centenas

6 centenas

7 centenas

8 centenas

9 centenas

10 centenas

100

200

300

46'0

500

60o

7o o

ZOO

900

/goo

900. Depois de os numerais terem
sido escritos, diga: "Vou adicionar
mais urn molhinho de cem aos nove
que jet tenho. Quantas centenas
teremos depois?" (10 centenas).
Escreva no quadro o numeral 100
abaixo do 900. Explique aos alunos
que este numeral representa dez
centenas, diga-lhes que ha outra
maneira de se ler este numeral e
pergunte se alguem sabe.
Se ninguem souber, leia o numeral
em voz alts e peca aos alunos para
repetirem.

3. Coloque no quadro uma tira de
papel corn cola, (masking tape).
Desenhe sobre ela dez pequenos cir-
culos, a 15cm de distancia uns dos
outros. Distribua pelos alunos cartoes
que representem dezenas. Pergunte

quern tern o cartAo de 1 dezena. Diga-
-lhe para coloca-lo abaixo do
primeiro circulo e dizer o ntimero que
representa. Depois pergunte quem
tern 2 dezenas. Pega para coloca-lo
abaixo do segundo circulo.
Continue ate que todos os canoes de
dezenas estejam colocados na tira,
formando assim uma linha numerada.
Fate sobre a ordem das dezenas. Ern
seguida, adapte o mesmo processo
para a ordem das centenas.

3. Pega aos alunos para rcsolverem os
exercicios da pIgina 234 na seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Alum).

AVALIACAO
Utilize a pigina 122 do Livro do
Afurzo.
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Escreve os numerais que faltam.

43, 44, 43-, 46, 47, 48, 49, 50, 51

343, 344,345, 346,347, 34g, 34q 35-0 361

15, 20, 21 , 22 , 23, Z 4 26, 26, 27

615, 620, 621 G22, 623, 624, 62626, .67

81, 82, _a, 84, 5T , 86, 27 gq

181, 182, 10,184, 45-, /24,, 187, III, /J9

4, 5, 6 , 8, , 11, /2

404, 405, kok,A20, 408,40, 410, 411,

78, 79, 76 , Sl , 72 , 13 , 84, /5-, /6
978, 979, ("00, ?s3, 984, lar5,

53, 54, 55, 56, 57, 5$ 59, 6O 6/

254, 255, Z56, z57, 25-8 259, 260, 26/

OBJECTIVOS
Completar sequencias numericas.
Escrever numerais por ordem
numerica.

INTRODUcA0
Nesta BOO os alunos aprendem que
per por ordem os nOmeros de 100 a
999 é semelhante a par por ordem os
numeros de 0 a 99. Alguns alunos
podem ter dificuldade em passar de
uma dezena para outra ou de uma
centena para outra. Pudera servir de
ajuda a tabela de numeracAo de 0 a
99 utilizada num dos capitulos
anteriores.

VOCABULARIO
Nenhum

ta.

MATERIAL
Cartaes que representem centenas,
=toes numerados de 0 a 9, quadro
de cortica

ACTIVIDADES
1. Mostre aos alunos 5 canoes que
representem centenas, 2 grui)os de dez
e 3 objectos soltos. Peca aos alunos
para mostrarem um cartAo numerado
que indique o numero de centenas,
um outro que indique o rnimero de
dezenas e ainda urn outro que indique
o ntimero de unidades. Peca a urn
aluno para escrever no quadro o
numeral correspondente aos cartaes e

em voz alta. Depois, pergunte
aos alunos que Milner° vem a seguir
a 523, ou seja, maior por 1. Pep a
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um aluno para mostrar no quadro de
cortica o flamer° de objectos e os
cartees numerados apropriados.
Repita a actividade varias vezes e in-
clua exemplos que nao contenham
centenas, dezenas ou unidades.

2. Escreva no quadro sequencias
numericas em que faltem alguns
numerais. Exemplo:

323, _____, 325,
178, 180, 181,
806, 309,

Peca a urn aluno para escrever os
numerais que faltam para completar a
primeira sequencia. Pet a outro
aluno para completar a segunda se-
quancia e assim sucessivamente.
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3. Escreva no quadro urn exercicio
como o seguinte;

24, 25, 28,
324, 325, ____. 328,

Chame a atencAo dos alunos para a
primeira sequencia e pep a diferentes
alunos para completarem os numerais
que faltam. Em seguida, aponte para
a segunda fila e pergunte aos alunos
que numero é maior por 1 que 325 e
escreva 326 no espago apropriado.
Continue este processo ate completar
a sequencia,

1. Escrow, os numerals de 320 a 349

320 321 322 323 324 3z5- 326- 327 32g 329

33O 33/ 332 333 334 335 336 337 338 33f

340 341 341 343 344 345 346 347 348 349
2. Escreve os numerals de 670 a 699.

67067/ 672 673 614 675 676 d77 678 679

6go best 612 613 6,g4 685 616 617 66g of
690 beff 02 693 694 6q5 696 697 elf 6qq

3. Escreve os numerois que foltorn,

15, lb__, /7, 18,

78, a, 82

186, /11, 189, IV
404 407, 40 ko
889, iga _IV 892, ?13

b.-94, 695, 6 96, 697, 642,0
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Depois, pep aos alunos para lerem
erm_ voz alts os mimeros na primeira
fila e os numeros na segunda fila. Os
alunos verificarAo as semelhancas das
sequencias quanta ao numero de
dezenas e de unidades. Continue esta
actividade usando outras dezenas e
outras centenas. Inclua tambCm exer-
cicios em que se tenha de passar de
uma dezena para outra, como: 477,
478, 479, 480, 481, 482.

4. Repita a actividade anterior usando
s6 sequencias corn centenas.
Exempla:

526, 527, 530,

Peca aos alunos para escreverem os
numeros que faltam em cada sequen-
cia.

132, L.3A 134, 135, /6

972, 5-/-7i, fa,- 77a

547,

41

625, 626, 627

297, ZSI, 299, .4ve

722, 723, 24 741 726
%ma

5. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na piens 123. Explique-
-lhes o exempla e peca-lhes para corn-
pletarem todas as sequencias,
escrevendo os numerais que faltam,

6. Pep aos alunos para completarem
as sequencias numericas da pigina
235 na seccAo de Actividades
Suplementares do Livro do Aluno.

7. Peca aos alunos para completarem
as sequencias numericas da pigina
236 na semi() de Actividades
Suplementares do Livro do Aluno.

AVALIACAO
Utilize a pggina 124 do Livro do
Aluno.
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Escreve os numerals clue v6m antis e depois.

334, .01 4a; 476,

458, 114, 985,

774, 780, 7.11 g3.1_, 232, .413

0, 699, ZOO 3 836, $

371, 372, 3Z3 601, 602

ea, 643, ;24.4 /A, 777, El
Z4' 247,2AL , 810, M

FM 839, & 542, 113

L20 , 121, I1Z 36Z, 363, 364

473, 474,475 fevi, 805, lob

i2, 328, 12i T- g, 960, 112.1.

..Mho. noreend or, res e t, aue vs, demi de ..,% Ate.eru dotes

lei 200, 20/

k..Y, 310,3//

558559, 540

*4°, 541, 542

22, 128, aq
232-, 233, 34

36136z

at 729, Do

?7 5-, 896, El
47 699, 70

414 487, VI
125

OBJECTIVO
Identificar o numeral que vem
antes e o que vem depois dt urn
ntimero dada.

INTRODUcA0
0 objectivo principal desta HO° 6 a
identificagao do numeral que vem
antes, do numeral que vem depois e
do numero que vein entre ntirneros
dados. Tambern se cid enfase a tran-
sick) de dezenas e de centenas.

VOCABULARIO
Nlenhurn

MATERIAL
CartOes numerados

ACTIVIDADES
1. Escreva no quadro os numerals 23,
143, 373, 503. Diga aos alunos:
"Usando os carteoes que representam
valor de posigito, apresentem o
numeral correspondente ao ntimero
que vem depois de vinte e tits. Que
ntimero vem depois de cento e
quarenta e tres? E depois de trezentos
e setenta e tres? E depois de quinhen-
tos e tres?"
Em seguida, escreva os numerals 39,
129, 479, 659. Peca aos alunos para
ilustrarem, usando os seus cartaes de
valor de posit o, o ntimero que vem
antes de cads urn dos numerals
escritos.
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2. Escreva no quadro as sequencias
seguintes:

340,
895,

603,
899

Peca a urn aluno para identificar e
escrever os numerals que faltam para
completar a primeira sequencia. Con-
tinue o processo ate completar todas
as sequencias.

3. Pep aos alunos para resolverem os
exercicios da paging 237 na seccdo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Utilize a /*Ina 125 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO

Comparar mimeros, usando e

INTRODUCAO
O objectivo principal desta licgo é
comparar nameros. Para comparar
numerais de 3 digitos, os alunos
aprendem que devem primeiro corn-
parar as centenas. Se forem iguais, é
necessario comparar as dezenas. E se
as dezenas forem tambem iguais,
necessario comparar as unidades. Os
alunos comparam dois e tres numeros
e indicam qual é major, menor, mais,
e menos. Os simbolso para maior que
(-) e menor que (-=) sera° usados
para abreviar.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Molhinhos de dez pauzinhos cada,
recipientes transparentes, pedrinhas

ACTIVIDADES
Escreve no quadro o seguinte:

é maior que
menor que

Coloque 6 molhinhos de dezenas
numa ponta do prateleiro do quadro
e 3 molhinhos de dezenas na outra
ponta. Peva a um aluno para iden-
tificar o numero de elementos no
primeiro conjunto. Escreva 60 na
primeira linha. Peva a outro aluno
para identificar o numero de elemen-
tos no segundo conjunto. Escreva 30
na segunda linha. Pergunte aos
alunos: "Sessenta é maior ou menor
que trinta?"
Quando os alunos iesponderem, ris-
que a frase "e menor que" e peca a
um aluno para ler a expressao.
Em seguida, escreva no quadro:

e.maior que é menor que
60 30

('hame a atencao dos alunos para Os
sinais e e explique-lhes que os
sinais sAo formal abreviadas de
escrever é maior que e é menor que.
Depois, diga: "Sessenta é maior que
trinta. Que sinal se deve escrever para
completar esta expressOo?" Peca a
urn aluno para escrever o sinal
apropriado e ler a expressao. Repita a
actividade usando molhinhos de
pauzinhos para ilustrar que 50 é
menor que 70.

15 WI. 5 .

Ili 1111111111 xi
137 6 manor quo 315

137 < 315

315 6 maior quo 137

315 > 137
Escreve < ou

300 400
> no 0

253 C.) 121

62707 472

3890 453

160 () 106

359C) 329

432 234

872 C) 912

126

276 ® 213

675 623

234 0 423

141 441

360 C) 359

257 Q 287

561 C) 237

7 1 b GQ 981

850 C) 879

300 Q 299

781 ® 817

645 (1) 629

580 0 482

Aponte para as expressoes 60 . 30 e
50 < 70. Chame a atencao dos
alunos para o facto de que, em cada
expressao, o sinal aponta para o
numero menor.

2. Ponha em dois recipientes
transparentes mais de 100 objectos
(ervilhas, pedrinhas, areia). Peva aos
alunos para tentarem adivinhar qual
dos recipientes tem mais objectos (ou
menos). Desenhe no quadro dois
vasos rotulados com o numero de ob-
jectos que ha em cada.

Ajude os alunos a compararem os
numerais nos vasos e a identificarem
o numero maior (ou menor). Comece
corn as centenas; depois, se neces-
sario, dezenas; e, finalmente, se
necessario, unidades.

Desenhe no quadro conjuntos de tres
vasos e peca aos alunos para com -
pararem centenas, dezenas e unida-
des, conforme for necessario, para
determinarem qual contern o maior
numero de objectos e qual contem o
menor. Escreva no quadro os sinais

e explique aos alunos o seu
significado. Lembre aos alunos que a
seta aponta sempre para o numero
menor. Escreva no quadro pares de
ntimeros e peca a diversos alunos
para escreverem o simbolo
apropriado entre ambos os ntimeros.
3. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios da pIgina 238 na se.:cao de
Actividades Supiementares do Livro
do Aluno.

AV A I, I AcA0
Utilize a pigina 126 do Livro do
A 'IMO.
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.

O 758 2 este) na casa dls unidades

207 0 est6 na casa dos dezenas_
715 _/... esta no casa das dezenas

Vator relativ 0
Escreve o numeral que falta.

376

est6 no cow das centenas

7 est6 na casa das dezenas

6 est6 na caw das unidades

495 esta no casa das dezenas

63 .0.. este' no casa das centenas

129

281 2

esta na casa (as unidades

/
est6 na caw dos centenas

678 7 este] na casa dos dezenas

961 esta na caw dos centenas

y 'y Vt

284

639

392

490

302

156

568

na caw das dezenas

no casa das centenas

na caw das unidades

est6 na cosa das centenas

esta na casa das unidades

esta na cosa das dezenas

P. este) na cow dos unidades

° este, na casa das dezenas

esta no casa das centenas

368 est6 no casa das unidades

924 Cf este, na casa das centenas

E310 _ este) na casa dos dezenas

127

OBJECTIVOS
Identifier o digito da casa das
centenas, da casa das dezenas ou
da casa das unidades.
Identificar os numerais que tem
um digito dado na casa das
centenas, na casa das dezenas ou
na casa das unidades.

INTRODUCAO
Esta lick) é uma continuacao das
anteriores nas quais se cla enfase ao
valor de posicao, isto é, o valor de
um digito em relacao a sua posicao
no numeral.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Folha de exercicios

ACTIVIDADES
1. Escreva no quadro urn numeral,
como, por exemplo, 635. Pergunte
aos alunos qual E o digito que esta na
casa das dezenas, na casa das
unidades e na casa das centenas.
Repita a actividade varias vezes,
alterando a ordem em que pergunta
que digito esta em determinada casa.

2. De a cada aluno uma folha de e-
xercicios como a seguinte:

Circunda o digito correcto:
527 na casa das dezenas;
185 na casa das centenas.
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Peca aos alunos para resolverem os
exercicios individualmente. Depois,
peca-lhes para trocarem as folhas e
corrigirem os trabalhos uns dos 1
outros. Fale sobre as diferengas cipe
os alunos possam encontrar.
3. De as instrugoes seguintes aos
alunos, uma de cada vez:

a) Escreve cinco numerais corn 6
na casa das centenas;
b) Escreve cinco numerais corn 9
na casa das unidades e 5 na casa
das dezenas;
c) Escreve cinco numerals corn 3
na casa das unidades.

Para cada exercicio, depois de os
alunos escreverem os cinco numerais,
peca a alguns para est.i.everem no
quadro a sua lista de numerals. Fale
sobre o facto d que hi muitos
numerais diferentes para cada
questAo. (0 ntimero é limitado a 10
numerais diferentes quando os
ntimeros de dual casas sao
especificados.)

4. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da pigina 239 na secefio de
Actividades Suplementares do Livro
do A luno.

AVALIAcA0
Utilize a pigina 127 do Livro do
A luno.
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OBJECTIVOS
Identificar o ntimero de centenas,
dezenas, ou unidades num ntimero
menor que 100.
Identificar os numerals que tem
um ntimero dado na casa das
centenas, dezenas ou unidades.
Escrever o numeral para um dado
ntimero de centenas, dezenas e
unidades.
Comparar ntimeros usando e

.

INTRODUCAO
0 objectivo principal desta BO() é a
revisao dos objectivos compreendidos
neste capitulo,

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Nenhum

Escreve os numerals que faltom,

35, 37 , 38 39, 40 4t 4Z

408, 4o t 4to 411/ 4/3 , 414, .42i

.54 525, 5l;, 52,' 528, 529, 530, . 53/

Escreve os numerals que v8m antes a depois.

54, 5 5 10, 709, 212_ _Di 899, /00

330, 331, 332 _152.L5.-, 626, 6'27 764, 767, 763

Escreve < ou > no

300 Q 500

835 ® 853

0

420 0 352

243 ED 234

629 0 718

725 768

Escreve o numeral que falta.

536 est6 no casa dos unidades

271 es16 no casa dos centenas

128

623 k este, no casa dos centenas

849 esta no coso dos dezenos

L., IP, I^ 1 l 'eft

ACTIVIDADES
1. Escreva no quadro a sequencia
seguinte:

427, 428, 429,

Pergunte aos alunos que ntimero vem
a seguir. Peca a um aluno para
escrever 430 no espaco apropriado.
Repita o processo e peca aos alunos
para escreverem os numerais 431 e
432 para completarem a sequencia.
Repita a actividade pedindo a \tidos
alunos para completarem estas se-
quencias.

585, 586, , 589,
721, 722, , 725,

o

2. Escrever no quadro as expressaes
seguintes.

3250235
4298 294
835 558

8700 780
5960695
3570375

Peca a diversos alunos para
escreverem ou em cada 0 para
compararern os ntimeros.

AVALIACAO
Utilize a Ogles 128 do Livro do
Aluno.
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Geometria
Linha fochoslo. Linha aberta.

Circunda as linhas fechadas.

S. RAnt r 1bO4m 129

OBJECTIVOS
Identificar linhas fechadas e linhas
abertas.
Desenhar linhas fechadas.

INTRODUCAO
0 objectivo principal desta licao é
identificar linhas fechadas e linhas
abertas. Tambern se pede que o aluno
complete uma linha aberta para for-
mar uma linha fechada. Estes con-
ceitos formam a base para um conhe-
cimento mais preciso de circulos,
triangulos, rectangulos e quadrados.

VOCABULARIO
Linha aberta, linha fechada

MATERIAL
Nenhum

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro figuras como
as seguintes:

Aponte para a primeira figura e
pergunte aos alunos: "Pode-se fazer
uma linha do ponto de fora ao ponto
de dentro da figura sem atravessar a
linha?" A resposta é afirmativa.
Depois peca a urn aluno para mostrar
duas maneiras de ligar os pontos sem
atravessar a linha. Explique que a
figura nAo comeca e acaba no mesmo
lugar. Depois, chame a atencAo dos
alunos para a segunda figura e
pergunte-lhes: "Pode-se fazer uma
linha do ponto de fora ao ponto de
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dentro da figura sem atravessar a
linha?" A resposta b neptiva.
Peca a alguns alunos pars tentarem e
em seguida diga-lhes: "A primeira
figura nAo 6 fechada. Podemos fazer
uma linha de fora para dentro sem
atravessar a linha da figura. A esta
figura clutma-se Ilea aborts: A
segunda figura 6 fechada. Comeca
acaba no mesmo lugar. Nto podemos
fazer uma linha de fora para dentro
sem atravessar a linha da figura. A
esta figura chama-se dabs fechada.
Pegs aos alunos para exa-
minarem as outran du= figuras e
decidirem qual 6 uma linha fechada e
qual 6 uma linha aberta.

2. Desenhe no quadro figuras como
se indica abaixo. Diga aos alunos que
estas figuras representam passeios
num parque.

Para cada passeio, diga aos alunos
para comegarem no ponto e, em
seguida, andarem a volta. Pergunte-
-ihes se podem voltar ao ponto de
partida sem voltarem para tris. Pecs
a diversos alunos para tracejarem o
caminho e verificarem que podem
voltar ao ponto de partida sem terem
que voltar para tras. Diga aos alunos
que figuras como estas chamam-
-se Unties fechadas.
Em seguida, desenhe no quadro as
figuras seguintes e pergunte aos
alunos se silo linhas abertas ou
fechadas.

Pep a varios alunos para tracejarem
cada uma das figuras. Os alunos
observarAo que nenhuma das figruas
é uma linha fechada, porque am de
voltar para tras pelo mesmo caminho
para chegarem ao ponto de partida.
3. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da pggina.240 na secc.Ao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AV ALiACAO
Utilize a pigina 129 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO
Identificar triangulos, quadrados,
circulos e rectAngulos.

INITRODUCAO
0 objectivo principal desta ligAo 6
identificar figuras geometricas, tais
como: quadrado, circulo, triangulo e
rectAngulo. Esta 6 uma licao de
revisAo e preparacao para conceitos
mais adiantados sobre figuras
geometricas.

VOCABULARIO
Quadrado, circulo, triangulo, rec-
tangulo

quadrados

O
circulos

o 0
Escreve Q dentro dos quadrados e C dentro dos circulos.

41>
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O
co

0

0

O
Q

0
MATERIAL
Pape' de desenho, quadro de cortiga,
fro de IA, folha de exercicios

ACTIVIDADES
1. Coloque no quadro de cortiga 4
quadrados e 4 circulos. Pegue num
dos quadrados, ponha-o ao lado do
quadro e pergunte aos alunos se esta
figura 6 uma linha fechada. Pega a
vdrios alunos para identificarem
outras figuras identicas. Depois de as
figuras terem sido separadas em dois
conjuntos (quadrados e circulos),
chame a atengAo dos alunos para o
conjunto dos quadrados. Pergunte
aos alunos como sat) semelhantes
estas figuras (4 lados, 4 Angulos,
linhas fechadas) e que nome se cid a

cada uma desta figuras. Apresente a
palavra quadrado e relacione a
palavra com cada urn dos quadrados.
Em seguida, chame a atencAo dos
alunos para o conjunto dos circulos.
Pergunte aos alunos se estas figuras
sAo semelhantes e que nome .se dd a
cada uma. Apresente a palavra &-
cult) e relacione-a corn cada urn dos
circulos.

2. Adapte a actividade anterior para a
apresentagAo de triangulos e rec-
tangulos.

3. Desenhe no quadro urn rectangulo
e escreva o nome. Pergunte aos
alunos: "Quantos lados tern urn rec-
tangulo? Varnos verificar algo de
especial acerca dos lados de urn rec-
tangulo." Use fio de la para medir
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Escreve T dentro dos triongulos e R dentro dos rect6ngulos.

,.. ,

O
Oo
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dois lados opostos e depois os outros
dois lados, Aponte a medida que diz:
"Estes lados sAo opostos e sAo do
mesmo comprimento." Aponte para
os outros dois lados e diga: "Estes
lados sAo opostos e sAo do mesmo
comprimento. Este rectangulo tern
dois lados curtos,e dois lados corn-
pridos."
4. Desenhe um circulo no quadro e
escreva o seu nome. Diga aos alunos:
"0 circulo é uma figura especial.
Parece urn anel ou um arco."
Faca urn circulo de papel e dobre-
-o ao mei°. Coloque-o sobre o circulo
desenhado no quadro. Diga: "Uma
outra forma especial é esta. NA() faz
diferenca como se mede a distancia
de um lado a outro, passando pelo
centro, a dirt; ncia sera sempre a

mesma." Peca a urn aluno para
dobrar ao meio o circulo de papel de
diferente:, maneiras e usar fio de IA
para medir o comprimento da dobra.

Peca aos alunos para dobrarem e
medirem os seus circulos de papel.

5. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pr gina 130. Explique-
-lhes os exemplos e peca-lhes para
completarem os outros exercicios.

6. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 131. Explique-
-Ihes os exemplos e peca-lhes para
eompletarem os outros exercicios.
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AVALIAcA0
Faca uma folha de exercicios como a
seguinte:

Pinta os Q de amarelo, os
de azul, os 0 de verde, e os
r-i de vermelho.

0
1 0

De uma a cada aluno e peca-lhes para
efectuarem os exercicios,
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OBJECTIVO
Desenhe um segmento de recta,
usando uma regua.

INTRODUCAO
Esta licAo é uma introducAo ao con -
ceito de segmento de recta, sarvindo
de preparacao para a construgilo de
angulos e figuras geometricas.
Tambem nela se fala sobre o facto de
urn segmento ter sempre extremi-
dades.

VOCABULARIO
Segmento de recta

MATERIAL
Reguas, papel, folhas de papel
ponteado

Liga os pontos, corn uma rogua, para formar urn segmento de recta.

A

B

Desenha de P a Q.

P Q

Desenha de B a C.

Desenha de N a P. Desenha de S a T.

Desenha de L a M.

132

Desenha de T a U.

ACTIVIDADES
1. De uma regua a cada aluno.
Desenhe no quadro dois pontos e
pega aos alunos para fazerem o
mesmo nos seus papbis. Mostre aos
alunos como segurar a regua e o lapis
para ligar urn ponto ao outro.
Alguns alunos talvez necessitem colo-
car o lapis num dos pontos para
alinharem a regua corn o outro pon-
to.

TT
Peca aos alunos que usern a regua
para desenharem o segmento de recta
que vai de urn ponto ao outro.

2. 138 a cada aluno folha de
papel ponteado e diga-lheg
fazerem desenhos a seu gosto, usando
segmentos de recta. Pode sugerir que
os alunos fagam linhas fechadas,
como triangulos, quadrados, rec-
tingulos, pentagonos, hexagonos, etc.
Permita que os alunos trabalhem in-
dividualmente e utilizem a sua
pr6pria criatividade.
Variacito: As folhas de papel
ponteadas pod= ser dobradas ao
meio e, neste caso, os alunos
desenham na parte superior figuras
escoihidas pelo professor e na parte
inferior fazem figuras a gosto proprio.

AVALIAcA0
Utilize a pggina 132 do Livro do
Aluno.
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INTRODUCAO
Esta licAo 6 uma continuagio da
anterior. 0 objectivo principal 6
desenhar urn Angulo, usando Os co-
nhecimentos de segmento de linha.

VOCABULARIO
Angulo

C

lite i um Angulo.

Desimios de A I.
depo$ II a C.

Desenha de P a Q, depois de Q a R.

P

Desenha de D a E, depots de E a F.

D

Desenha de L a M, depois de M a N. Desenha de F a G, depois de G H.

F

Desenha de S a T, depois de T a U.

ON,vri 450,k.

Desenha de A a B, depois de B a C.

AB

A

133

OBJECTIVO
Desenhar Angulos, usando uma
regua.

MATERIAL
Nenhum

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro tres pontos A,
B, C e mostre aos alunos como
desenhar um Angulo. Explique-
-lhes que o canto formado pelo en-
contro dos dois segmentos de recta se
chama Angulo. Escreva a palavra no
quadro e peva aos alunos para a
lerem varias vezes em voz alts.
Desenhe outros tres pontos A, B, C e
desenhe Angulos semelhantes aos in-
dicados abaixo dando enfase as ins-
trucoes

Liga de A a C
e de C a B

A

Liga de A a B
e de B a C

A
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Repita a actividade ate que os alunos
estejam aptos a individualmente inter-
pretarem as instrucbes.

2. Diga aos alunos para abrirern os
seus livros na paints 133. Explique-
-lhes o exemplo e peva-lhes para
resolverm os outros exercicios.

AVALIAcA0
uma actividade que seja

apropriada.
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OBJECTIVOS
Identificar os lados e os Angulos de
figuras fechadas.
Dizer quantos lados e Angulos tern
uma figura fechada.
Desenhar uma figura, dado o
ntimero de lados e de Angulos.

INTRODUCAO
Esta ligio E uma continuacAo da
anterior. 0 aluno usa o conheci-
mento de Angulo para identificar os
cantos ou Angulos uma figura. Os
alunos tambem verificarAo que cada
lado de uma figura 6 um segmento de
linha.

VOCABULARIO
Angulos, lados

MATERIAL
Papel ponteado

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro uma figura
fechada de 5 lados. Pergunte aos
alunos quantos lados tern esta figura.
Pep a urn aluno para fazer um X em
cada lado e pergunte -!he quantos
lados do. Eicreva "5 lados" abaixo
da figura.

Depois pergunte aos alunos quantos
Angulos tern a figura. Se necessirrio,
explique-lhes que urn Angulo é o lugar
onde dois lados se encontram.

Faz urn 0 nos angulos e urn X nos lados.

134

Pega a um aluno para fazer um
em cada Angulo e diner quantos
Angulos sAo. Escreva "5 Angulos"
abaixo da figura. Continue a ac-
tividade corn outras figuras, como:
quadrados, triangulos, rectangulos e
outras figuras de formas diferentes.
Os alunos verificarAo que, numa
figura fechada, o numero de lados é
o mesmo que o numero de Angulos.
Pode incluir circulos para mostrar aos
alunos que algumas figuras fechadas
nAo tern Angulos nem lados.

2. De a cada aluno uma folha de
papel ponteado. Os alunos desenham
nas suas folhas, enquanto demonstra
no quadro. Apresente uma folha de
papel ponteado. Pergunte aos alunos
como desenhariam uma figura corn 4
lados e per,a-lhes para a desenharem.

CC' A oes.% A N. -

Depois, peca a alguns alunos para
mostrarem 'a figura que desenharam.
Certifique-se de que os alunos corn-
preendem que ha virias figuras
diferentes que tem quatro lados.
Tambem devem compreender que as
figuras podem ter tamanhos
diferentes.
Continue a actividade, pedindo aos
alunos para desenharem figuras de 5
lados, 3 Angulos, e assim por diante.

3. Peca aos alunv para resolverem os
exercicios da plights 241 na seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Utilize a pIgina 134 do Livro do
Aluno.



Mede, em centimetros, o comorimento de coda lado.
a

Centimetros

Centimetros 4 6 6____
'Ludo

Centimetros

Centimetros

Centimetros

a .6a 1. 4..

OBJECTIVO
Medir em centimetros os lados de
um poilgono.

INTRODUCAO
0 objectivo principal desta HO° 6 o
aluno aprender a medir os lados de
um poligono, usando uma regua
graduada em centimetros. Nesta
altura o aluno ji sabe utilizar uma
regua para medir o comprimento de
urn objecto; portanto, agora terd so
utilizar esses conhecimentos para
medir os lados. Os alunos utilizam a
regua graduada em centimetros do
fim do livro.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Regua graduada em centimetros,
quadrado de papel corn 9 cm de lado,
papel de desenho

ACTIVIDADES
1. De aos alunos quadrados de papel.
Desenhe no quadro a tabela seguinte.

Lado a b d

Centimetros

Peca aos alunos para marcarem os
lados a, b, c, d. Depois diga -Ihes:
"Vamos medir urn lado dos nossos
quadrados. Coloquem as reguas junto
do lado a. Alinhem a extremidade es-
querda com o canto. Agora leiam o
numeral mais perto do outro canto.

145
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"Qual 6 o comprimento do lado?" (9
centimetros) Peca a m aluno para
escrever 9 abaixo do IT tabela.
Repita o processo para os lados b, c e
d. Em seguida aponte para a tabela e
diga: "0 que ha de especial acerca
dos lados de um quadrado?" (Tern o
mesmo comprimento.)

2. De a cada aluno uma tira de papel
de desenho colorido. Pergunte aos
alunos como podem usar as suas
reguas para calcularem o comprimen-
to dos seus papeis. Explique aos
alunos que uma extremidade do papel
deve alinhar corn o 0 (zero) da regua.
Peca aos alunos para calcularem os
comprimentos das suas tiras de papel.
Depois pergunte se alguem tem uma
tira de papel de cerca de 14
centimetros de comprimento, pedindo
aos alunos para mostrarem os seus
papeis. Se as tiras de papel do mesmo
comprimento forem tambem da
mesma cor, sera fAcil identificar as
respostas certas. Peca aos alunos para
trocarem as tiras e repita a activi-
dade.

3. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da prigina 242 da seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIAcA0
Utilize a prigina 135 do Livro do
Aluno.
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OBJE VO
I tificar pontos dentro, fora, ou
sobre uma figura.

INTRODUCAO
0 objectivo principal desta lido E o
aluno identificar a posigto de pontos
em relaglio a uma figura, isto 6, pon-
tos que estejam sobre a figura, dentro
da figura e fora da figura.

VOCABULARIO
Pontos dentro, fora e sobre uma
figura

MATERIAL
Cartoes corn exercicios

ACTIVIDADES
1. Desenhe um quadrado no quadro.
Pergunte aos alunos quantos lados
tem. Peca a um aluno para tracejar
os lados do quadrado no quadro.
Pega a outro aluno para mostrar que
parte do quadro 6 que esti dentro do
quadrado. Escreva dentro do
quadrado a palavra dentro. Pecs* a
outro aluno para mostrar a parte do
quadro que esti fora do quadrado.
Escreva a palavra fora em virios
lugares a volta dO quadrado. Depois,
pergunte aos alunos: "Quern sabe
marcar urn ponto no quadrado?
Lembrem-se que dove estar sobre urn
dos lados." Peca a urn aluno para
marcar urn ponto e dar -Ihe uma letra
maidscula como A. Repita a ac-
tividade, usando urn triAngulo ou urn
circulo para identificar pontos fora,
dentro ou sobre a figura.

. Pontos
Escreve a(s) letra(s) correcta(s),

0 panto A esti dentro do .

0 ponto IA ssti ore o
O ponto C esti fors do A.

SF

D

Dentro do

Fora do

Sobre o A FE

Dentro do

Dentro do A

_141

1,
Dentro don e do

Fora do A e do

Sabre o

Fora do

O

136

Dentro do A
Dentro do 0 ,

Dentro do L e do Ej .

Sobre o n sop.
Fora do A . 44_41. 5,H

Fora do A e do E] 149
Fora do

r.

2. Desenhe no quadro a figura
seguinte:

Depois diga: "Observem os pontos
marcados nesta gravura. Dois destes
pontos estao dentro do quadrado.
Identifiquem-nos. (A e C). Dois
destes pontos estAo dentro do
triangulo. Quais sAo? (C e D). Um
dos pontos esti dentro do quad rado e
dentro do triangulo. Que ponto 6?
(C). Identifiquem um ponto fora do
quadrado e fora do triangulo."

3. Faca cart8es semelhantes ao seguinte.

Dentro do 0
Sabre o 0
Dentro do 0
Dentro do 0 e do 0
Fora do 0 e do 0

Escreva as respostas no verso do
cartAo. Diga aos alunos para
trabalharem aos pares, dando urn as
respostas e outro verificando-as.

AVALIAcA0
Utilize a pigina 136 do Livro do Aluno,
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Coloca o objecto no lugar aprepriado.'

DJ

Comeca no agiti. Vol para o

Comeca no trii. Vai para o

Comeca no aZa. Vai para o

Comeca no 4t!,. Vai para o

A - Ind.% pr.., JP ,., rue,44.$

a
O

eo

e o

a

. Desenha urn

. Desenha uma .

e o . Desenha uma

e o . Desenha uma

137

OBJECTIVOS
Localizar pontos num grafico,
dados pares de ntimeros orde-
nados.
Identificar pontos num grafico,
dados pares de ntimeros orde-
nados.

INTRODUcA0
0 objectivo principal desta lick) 6 in-
troduzir a nocao de coordenadas num
grafico. Os alunos examinam mapas
construidos corn quadradinhos e
aprendem a usar os nomes das ruas
para localizar objectos nas in-
terseccOes. Comecam sempre na linha
de baixo a esquerda e movem o
!turner° de quadrados ou espacos
para a direita e depois o ntimero de
quadrados ou espacos para cima.

VOCABULARIO
Coordenadas num grafico

MATERIAL
Nenhum

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro urn grafico
como se indica a seguir:

Pode usar cores diferentes para as
linhas verticals e horizontals. Diga
aos alunos para imaginarem que o
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vatic° 6 um mapa e querem comecsr
no canto inferior esquerdo do grifIco
e andar um bloco para a direita. Siga
corn o dedo e champ a atencao dos
alunos para o facto'que chegou a rua
nomeada pelo m . Daf sip com o
dedo dois blocos para cima e Os
alunos verificam que chegou a rua in-
dicada pelo Diga que A 6 a in-
tersecclio do corn o Q .
Escreva no quadro:

A esti no e

Pena aos alunos pars, voltarem ao
principio e, agora, identificarem as
coordenadas de B e C. Pena a urn
aluno para escrever a letra D na in-
terseccilo do En coin 0 ® e a
outro aluno para escrever a tetra E na
interseccito do al corn o 0
que represente virias ruas...

2. Com giz, desenhe um mapa no
recreio. Pena a um aluno para se par
de p6 no canto interior esquerdo.
Numere as outras ruas.
Pena aos alunos para andarem para a
direita e para cima e colocarem-se no
local que especificar. Urn aluno que
ngo chegue ao local correcto troca de
lugar corn o aluno que esti no canto.

3. Pena aos alunos para resolverem os
exercicios da Ogles 243 da seccilo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Utilize a pigina 137 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO
Identificar figuras que tenham o
niesmo tamanho e a mesma forma.

INTRODUcAO
0 objectko principal desta lied° 6
identificar figuras que tenham a
mesma forma e o mesmo tamanho,
quer estejam ou nao na mesma
posicao. 0 aluno deve examinar a
primeira figura em cada fila e depois
compara-la corn as restantes para
identificar qual a igual a primeira ern
tamanho e forma.

VOCABL ,ARID
Tamanho, forma

MATERIAL.
Quadro de cortica, figuras variadas,
papel ponteado

Observa a primeira figura em coda fila
Pinta o interior da figura que tern o mesmo tamanho e a mesma forma

138

ACTIVIDADES
1. Coloque no quadro de cortica 4 ou
5 gravuras, incluindo pelo menos um
par de figuras congruentes, isto 6,
que tenham o mesmo tamanho e a
mesma forma. Pegue numa figura
que seja identica a uma das do
quadro. Pergunte aos alunos se ha
outra figura no quadro que tenha o \
mesmo tamanho e forma. Peca a urn
aluno para escolher a figura con-
gruente e compara-la corn a figura
que esta a segurar para mostrar que
sdo iguais em tamanho e forma. (Nilo
6 necessario apresentar o termo con-
gruente). Se incluir outro par de
figuras congruentes, repita a acti-
vidade.

2. De a cada aluno uma folha de
papel ponteado no qual tenha
desenhado uma figura geometrica.

9

Pea aos alunos para desenharem
uma figura que tenha o mesmo
tamanho e forma que a que desenhou
e depois desenharem outra figura que
nao tenha o rnesmo tamanho e for-
ma. Peca -Ihes para colorirem as dual
figuras que sag iguais.

AVALIACAO
Utilize a pigina 138 do Livro do Aluno.

148



Faz urn X sobre as linhas fechadas.

Escreve a(s) letro(s)'correcta(s).

Desenha urn triongulo, urn

Dentro do 0 IS_
Dentro do _A4J;)..

Sobre o 0 E( H

Fora do

Sobre o 1, e o 0
Fora do Q e do 0 . 6/ F

quadrado o urn reciongulo.

Faz urn 0 nos Ongulos e urn X nos lados.

139

OBJECTIVOS
Identificar linhas fechadas e linhas
abertas.
Completar uma figura para formar
uma linha fechada.
Identificar pontos dentro, fora e
sobre uma figura.
Usar a regua para medir os lados
de urn poligono.

INTRODUcA0
0 objectivo desta licAo 6 rever e
avaliar os conhecimentos adquiridos
neste capitulo pelos alunos.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Pape!

149
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ACTIVIDADES
1. De uma folha de papel a cada
aluno e pep-111es para desenharem
poligonos. Diga -Ihes para rotularem
os lados corn letras e peca-lhes para
escreverem as letras em coluna
debaixo do poligono.

a
b

e
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Depois, pega-lhes para medirem os
lados e escreverem o comprimento ao
lado da tetra apropriada. Em seguida,
peca aos alunos para somarem as
comprimentos para assim acharem o
perimetro do poligono. Peca aos
alunos para trocarem os papeis e
verificarem as suas respostas. Fate
corn os alunos acerca das dificuldades
que possam ter encontrado.

Completa pars formar uma linho fechodo.

Escreve a(s) Ietra(s) correcto(s).
E

B

Comp eta o gumbo.

5

4

3

2

NO

Dentro do A Adt
Dentro do

Dentro do Q e do [] ff
Fora do A .$,L, 5/6-
Fora do . At8tfri E

Fora do A e do . lietfdr
Sobre o Q 0,7
Sobre o e o F

-f'
el'

.
t

. q
X0.1 '' '

G.;:'

- - .- ---- .
.

--...-... ---- --.. - -----.
2 3 4 6

part" o para
lado cimal Desenha

2. Peca aos alunos para fazerem os
exercicios da pagina 139 do Livro do
Aluno. Se necessario, faca outras ac-
tividades antes de dar a folha de
avaliacao aos alunos.

3. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da pigina 244 da seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Utilize a pigina 140 do Livro do
Aluno.
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IN TROD UCAO

Nesta lido os alunos aprendem a
identificar metade, ou seja, 1/2 de
uma gravura. Relaciona-se a fraccao
1/2 corn a parte colorida ou som-e breada de uma figura que for dividida
em duas partes iguais.

VOCABULARIO
Fraccdo, urn meio, 1/2, metade

MATERIAL
Papel, folhas de exercicios

Fraccoes

urn mato

1

2

Pinta de coda figura.

141

OBJECTIVO
Identificar e colorir metade de uma
figura.

ACTIVIDADES
1. De a cada aluno uma folha de
papel quadrada e peca-lhes para
dobrit-la ao meio. Dobre ao meio
uma folha de papel quadrada e
depois desdobre-a. Pergunte aos
alunos se as duas panes sao do
mesmo tamanho e forma e se sao
iguais. Pergunte tambem aos alunos
que nome se dá a cada uma das
partes iguais. Explique aos alunos que
cada uma das partes iguais é 1/2 da
folha de papel. Escreva no quadro a
fraccAo 1/2 e a palavra um meio.
Diga aos alunos que o numeral 1/2
le-se um meio.

151

Pagina 141

2. De a cada aluno figuras de papel
comp as seguintes:

o
Peca aos alunos para dobrarem de
diferentes maneiras cada uma das
figuras, de modo a obterem duas
partes que sejam do mesmo tamanho.
Depois, pep-111es para colorirem
metade (urn meio) de cada uma das
figuras.

3. De aos alunos folhas de exercicios
semelhantes a seguinte:

Z A_

Peca aos alunos para fazerem urn
ao lado das figuras que estao
divididas ao meio.

AVALIACAO
Utilize a ;Agin* 141 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO
Identificar e colorir urn tergo de
uma figura.

INTRODUCAO
Nesta lingo apresentam-se tergos.
Cada uma das tres partes iguais em
que foi dividida uma figura chama-se
u rn two. Apresenta-se a frac*, 1/3 e
reve-se o significado de cada urn dos
elementos de uma fraccao. 0 digito
de baixo indica o ntimero de partes
iguais em que foi dividida uma figura
c o digito de cima indica o ntimero de
partes que estamos a considerar, ou
seja, a parte sombreada.

VOCABULARIO
Urn terco, 1/3

MATERIAL
Quadro de cortiga, figuras
geometricas em cartolina

Co loca umvao lado do figura que esta dividida em tercos.

142

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro o seguinte:

Pergunte aos alunos se todas as
partes sao do mesmo tamanho. Peca
a urn aluno para sombrear corn giz
uma das partes. Pergunte -ihe quantas
partes tern a figura e quantas das
partes estao coloridas. Pergunte aos
alunos que fraccao representa a parte
colorida. Depois, escreva no quadro a
fraccao e pega aos alunos para a
lerem em voz alta.

1/3 um tergo

2. Apresente no quadro de cortica urn
circulo dividido em tercos. Pergunte
aos alunos: "Quantas partes corn-

pletam este circulo? Cada uma das
partes a chamada um tarp." Escreva
no quadro 1/3 e um term Pega aos
alunos para os lerem a ambos em voz
alta. Depois, aponte para um terco
do circulo e pergunte:
"Isto a uma de tres partes iguais de
um circulo? Quem et capaz de provar
que as tres partes sao iguais?"
Depois, diga: "As tres do do mesmo
tamanho. Cada uma das partes 6 urn
terco do circulo. Isto quer dizer que
cada uma das partes a uma parte
(elemento) de urn conjunto de tres
partes (tres elementos) iguais."
Repita o processo usando um rectan-
gulo.

AVALIACAO
Utilize a pigina 142 do Livro do Aluno.
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urn quarto

4

1

Pinta
4

de coda figura.

4 V . 143

OBJECTIVO
Identificar e colorir urn quarto de
uma figura.

INTRODUcA0
Esta lick) é uma continuacao das
anteriores e apresenta quartos.
Primeiro, o aluno identifica figuras
que tenham sido divididas em quatro
partes iguais. Depois, 6-lhe apresen-
tada a frac(*) 1/4 e 6-lhe dito que é
correspondente a uma das quatro
partes em que foi dividido um objec-
to.

VOCABULARIO
Um quarto, I'4

MATERIAL
Papel de desenho

ACTIVIDADES
1. De a cada aluno urn quadrado de
papel. Mostre aos alunos como
dobri-lo ao meio e peca-lhes para
fazerem o mesmo. Depois, mostre-
-lhes como dobrar o papel ao meio
outra vez e peca-lhes para fazerem o
mesmo. Quando os alunos
desdobrarem o papel, este deve
parecer-se com urn dos seguintes.

153
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Pergunte aos alunos em.quantas
partes iguais ficou dividido o
quadrado. Peca aos alunos para colo-
rirem uma das quatro partes. Diga-
-Ihes que urn quarto do papel esti co-
lorido. Escreva quadro:

1/4 urn quarto

Diga aos alunos que a fraccAo se be
urn quarto.

2. Corte urn rectangulo em quatro
partes desiguais. Pergunte aos alunos:
"Isto sAo quartos? Porque nAo?" (As
partes nao sgo iguais).
Peva aos alunos para dobrarem
quadrados, rectangulos e cIrculos ern
quartos. Peva aos alunos para cola-
rirem urn quarto de cada uma das
figuras. Pergunte -Ihes: "Quantos
quartos hi ern cada figura?"(4).

3. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da pigina 245 na seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIA0-0
Utilize a psigina 143 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO
Identificar e colorir 2/3, 2/4 e 3/4
de uma figura.

INTRODUCAO
Depois da introducao nas ligoes
anteriores de 1/2, 1/3 e 1/4,
apresente aos alunos a fraccao 2/3,
demonstrando assim que a parte de
cima de uma fraccAo pode indicar
mais que uma das partes iguais em
que foi dividida uma figura ou objec-
to. Relacione a fraccAo 2/3 com o
termo dois tercos.
Siga o mesmo processo para a
apresentacao de 2/4 e 3/4.

VOCABULARIO
Dois tercos, dois quartos, tres quar-
tos, 2/3, 2/4, 3/4

MATERIAL
Flanelografo, figuras em feltro

ACTIVIDADES
1. Coloque no flanelografo urn cir-
culo dividido em tercos. Peca a urn
aluno para retirar urn terco do cir-
culo. Depois, pergunte aos alunos:
"Quantas partes fazem o circulo in-
teiro? (3). Que parte foi retirada?
(Urn terco). Quantas partes restam?

dolt tercos dols quartos

Aellr"

2 2
4

Sri' quartos

Pinta niimero correcto de partes em coda grovuro.
4.

2
3

2
4

4
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2
4

3
4

2
4

ve.T.rp #. j 4 eldle

(2). Quantos tercos restam? (Dols
tergos)". Escreva no quadro dois
tercos e 2/3 e peca aos alunos para
lerem em voz alts. Depois, pergunte:
"Que indica o numeral tres? (Ha tres
partes iguais). Que indica o numeral
dois? (As duas partes que foram co-
loridas). "
Repita o processo para a apresen-
tacAo de dois quartos e 2/4, usando
urn quadrado dividido em quartos, e
apresente ties quartos e 3/4, usando
urn circulo dividido em quartos.

2. Apresente uma figura geometrica
dividida em tercos, corn 1/3 colorido
de verde e 2/3 de azul. Pergunte aos
alunos quantas parte; hA, quantas
estAo coloridas de verde e que
ntimero representa a parte verde.
Pergunte aos alunos quantas partes

sio coloridas de azul e que numero
representa a parte azul. Escreva no
quadro 2/3 e dois terps. Explique
aos alunos que o numeral 2/3 le-se
dols tercos e que 2/3 diz-nos que
parte do circulo foi colorida azul.
Use o mesmo processo corn outras
figuras para a apresentacao de 2/4 e
dois quartos e 3/4 e tres quartos.

3. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da pagans 246 na secclo de
Actividades Suplementares do Livro
do A hmo.

AVALIACAO
Utilize a pigina 144 do Livro do
Alurto.

1 5 4
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Nesta licao continua-se a desenvolver
o conceito de fraccAo e apresenta-se
urn quinto, urn decimo, dois decimos,
tits decimos, quatro dkimos, e cinco
decimos.

um quinto

T

Faz um gnas figuras que estoo divididas em quintos.

O rctangulo ostis dividido
m do: parts !goals.

urn &Kim)

10
c nzonto

fres dicirnos

3 on' xadrlt
10

: ".017.-1

1

Pinta To de azul.
2Pinta m de vermelho.

3
Pinto - de verde.

A.zuz.

veRmet.mo

VEQ rtEl-rto

Vfa De

klEtIPE

VERDE
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OBJECTIVO
Identificar e colorir 1/5, 1/10,
2/10, ..., 5/10 de uma figura.

I NTRODUCAO

VOCABULARIO
Urn quinto, um decimo, dois
decimos, tres decimos, quatro
decimos, cinco decimos

MATERIAL
Tiras de papel, figuras geometricas

ACTIVIDADES
1. De a cada aluno tiras de papel
como esta:

1

1

1 1 I

I I I
I II I r

Peca aos alunos para contarem o
niimero de partes (10). Diga aos
alunos para colorirem uma parte.
Peca a um aluno para escrever a
fraccao que julga que indica a parte
colorida do rectangulo. Escreva no
quadro:

1/10 um dkimo

Peca aos alunos para colorirem mais
uma parte do rectangulo, para desen-
volverem o conceito de dois dkimos.
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Pao o mesmo pars tress theimos,
quatro dictums e cinco dielmos.

2. De aos alunos figuras divididas em
quintos ou, entio, uma colec-
Igo de objectos. Pep' aos alunos pars
dividirem urn conjunto de 20 objectos
em conjuntos de cinco elementos.
Depois, divida um objecto em quin-
tos. E dificil dividir um objecto em
quintos, contudo pode marcar as
divisbes corn antecedencia para que
os alunos possam identificar as partes
iguais e verem como podem ser cor-
tadas. Uma tira de papel dividida em
quintos sera o mais indicado.

3. Os alunos mais adiantados podem
fazer actividades que desenvolvam
mais o conceito de fraccAo. Por
exemplo, problemas semelhantes aos
seguintes:

a) A Julia tinha 2 laranjas.
E .am a brincar corn ela 3
amigas. Como podia dividir as
laranjas de modo que todas
recebessem a niesma porcAo?

b) 0 Joaquim tinha 12 carrinhos.
O Antonio veio brincar corn ele.
Em quantos grupos devem dividir-
-se os arrinhos? Quanto é um
meio de 12?

c) A Ana deu si Joana 4 bombons.
Se isto é urn quarto dos bombons
que ela tinha, quantos bombons
tinha a Ana no principio?

AVALIAcAO
Utilize a pagina 145 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVO
Identificar e colorir 1/2, 1/3, 1/4,
2/3, 2/4, 3/4, 1/5, 1/10, , 5/10
de uma figura.

INTRODUCAO
0 objectivo principal desta licAo é
avaliar os conhecimentos sabre
fraccoes adquiridos neste capitulo.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Regua, giz de cor, folhas de
exercicios

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro varios rectan-
gulos do mesmo tamanho e divida-os
em 2 a 4 partes usando linhas ver-
ticals. Use uma regua para marcar as
divisOes para que as partes sejam ver-
ticals. Escreva a fraccao 1/2, 1/3,
1/4, 2/3, 2/4, ou 3/4 ao lado de cada
figura. Peca a diferentes alunos para
colorirem o numero correcto de
partes corn giz de cor.

2. DE a cada aluno uma folha de
exercicios semelhante a seguinte:

10

2

10 17-7TITTI

3

10

Pinto, a teu gosto, a parte do figura equivalente 6 fraccao dada.

3 4
2
3

1111
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1

2
3
4

2
4

5
10

2
10

1 4 4

4
10

3

1

2

Peca aos alunos para colorirem cada
uma das tiras de modo a mostrar a
fraccao indicada. Pergunte-lhes qual é
maior:

urn decimo ou dois decimos da tira;
dois decimos ou um quarto da tira;

e asssim sucessivamente.

3. De a cada aluno uma folha de
exercicios corn figuras divididas em
meios, tercos ou quartos, conic) se in-
dica a seguir.

<

soi CELE

De instrugoes aos alunos, como:
"Colorir 2/4 de castanho em duas
figuras." Os alunos tam, primeiro,
que decidir quais dos objectos estAo
diviplidos em quatro partes iguais e,
depois, colorir duas das suas partes.

AVALIAcA0
Utilize a ptigina 146 do Livro do
Aluno.
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Contando dinheiro.

,

2 meios dOlares = 1 dolor

OBJECTIVOS
Calcular o valor de um conjunto
de moedas (penny, nickel, dime,
quarter, meio dOlar e Mar).
Associar o prep de um objecto
corn urn conjunto de moedas.

INTRODUCAO
Nesta licao, apresenta-se o dOlar
como uma nota de papel corn o valor
de 1 &Aar. Tambem se apresenta o
dOlar como tendo o mesmo valor que
100 pennies, 10 dimes, 4 quarters ou
2 meios &flares.
Como maneira mais pratica de
representar dolares e centimos deve
introduzir-se o simbolo de dOlar ($).
Exemplo: Ern $3.25, o aluno ve o
sinal do (War ($) e le "tres Mares e
vinte e cinco centimos". Ao ponto,
que mais tarde o aluno reconhecera
como "ponto decimal", deve referir-

quarters = 1 dolor
147

ke, por agora, s6 como um ponto de
,,:paracAo entre &Mar e centimos. Os
centimos escrevem-se nas duas casas
direita do ponto; portanto, 5 Mares
e 8 centimos escreve-se $5.08; 6
Mares (e 0 centimos), assim: $6.00.

VOCABULARIO
[Mar, $

MATERIAL
Moedas de cartao, artigos corn os
preps indicados (maximo $5.00)

ACTIVIDADES
1. Peca aos alunos para colocarem
sobre as suas carteiras 10 dimes em
fila. Em seguida, peca -Ihes para
calcularem em voz alta o valor do
conjunto de dimes. "Dez centimos,
vinte centimos, trinta centimos...,
cem centimos."
Apresente uma nota de urn Mar e
diga: "Isto é uma nota de urn 'Mar'.

157
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Tem o mesmo valor que dez dimes.
Qual 6 o seu valor em centimos? (100
centimos) Podemos escrever este valor
de diferentes maneiras." Escreva no
quadro o seguinte:

urn dOlar 100 centimos 100C $1.00

Explique aos alunos que a letra s corn
uma linha transversal 6 o simbolo do
d6lar. Diga .aos alunos que para se
representar 100¢ e $1.00 se escreve o
numeral 1 seguido de dois zeros e que
o ponto entre o numeral 1 e o pri-
meiro zero 6 uma indicagao para se
ler um d6lar e rat) 100 centimos. Em
seguida, diga -Ihes: "Sabemos que dez
dimes tern o mesmo valor que urn
&Aar. Que outros conjuntos de
moedas perfazem um d6lar ou 100
centimos?" Pep a cinco alunos para
juntarem os seus pennies de modo a
formarem urn conjunto de 100. Peca
a dois alunos para juntarem os seus
nickels de modo .a formarem urn con-
junto de 20. Pergunte aos outros
alunos quantos quarters e quantos
meios Mares perfazem o valor de 1
&Aar. Em seguida, peca aos alunos
para formarem conjuntos de varias
moedas que valham no seu total urn
Mar.
3. Peca aos alunos para formarem
conjuntos de moedas como os
seguintes e peca-lhes para escreverem
o valor de cada conjunto, usando o
sinal c.

1 meio &Mar, 1 dime, 3 pennies (63c)
1 quarter, 3 dimes, 2 pennies (570)
3 quarters, 1 nickel (80¢)

Diga aos alunos para contarem o
dinheiro comecando com a moeda de
maior valor. Tambem pode escrever
as quantias no quadro com esse
valor, utilizando o menor ntimero
possivel de moedas.
Ent seguida, peca aos alunos para
formarem conjuntos de 100 pennies e
pergunte se alguem sabe outro nome
para 100 centimos (1 d6lar). Apre-
sente uma nota de urn (War e diga-
-lhes que o seu valor se escreve $1.00
e se le "um &Aar" ou "urn dolar e
zero centimos".
Compare esta notacao com 100¢ e
diga -Ihes que tem o mesmo valor.

4. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da pigina 247 na seccao de
Act ividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIAcA0
Utilize a pligina 147 do Livro do Aluno,
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OBJECTIVO
Resolver problemas de adicao e
subtracao relacionados corn
dinheiro.

I \
Resolve os problemas e escreve a resposta na

1. Urn custo 9C.

Urn si(&E custa 5C.

Quanto custom os dols?

2. Urn mj custo 3C,

Um ift custa 15C.

Quanto custom os dois?

6. A Rita comprou urn

por SC e umaepor 7C,
Quanto gastou?

F

15t

7. A Luisa comprou urn Crri

par 17c e uma -70? por 9C.

Quanta gastou?

S. A Teresa tinha 58c.

Recebeu mais 13C.

Corn quanto ficou?

3. 0 Joao comprou 2

Cada urn custo 7C.
7

Quanto custaram os dols?
f 1

/44

264

4. 0 Antonio comprou urn

por 9C e urn ,g;4' por 17C.

Quanto gastou ao todo?

5. 0 Manuel tinha 14C.

A may deu-lhe mais 15c.

Corn quanto ficou?

4
zq

148

9. A Aida tern 50c.

0 Joao tern 25
Quanto tern os dois?

10. 0 Pedro comprou uma

por 37c e urn ,4,) por 58C.

Quanto gastou?

37

tr.biemai EE aCtiS 15 r to .1, 3 ,y2.1

INTRODUCAO
Nesta lingo, os alunos aplicam os
conhecimentos que possuem sobre
adicao e subtraccilo para resolverem
problemas relacionados corn dinheiro.
0 aluno usa a adiclo para calcular o
custo total de dois objectos e a sub-
traccdo para calcular a quantia que
the resta depois de fazer uma compra.
O aluno tambern adquire conhecimen-
tos que o ajudarao a decidir que
operacao deve usar para resolver urn
problema dado.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Moedas de cartAo, artigos cam os
preps indicados, cartOes corn pro-
blemas

ACTIVIDADES
1. Mostre artigos cujos precos este-
jam indicados. Usando =Ides,
prepare problemas de adicao e sub-
traccao relacionados com dinheiro.
Peca a urn aluno para escolher urn
calla° e tentar ler o problema.
Ajude-o, se necessario. Use artigos e
moedas de cartAo para ajudar o aluno
a resolver o problema.
Repita a actividade corn outros
alunos. De enfase A adicAo de
dinheiro e ao troco.



o(

Resolve os problemas e escreve a resposto na

1. A Ana tinha 18C.

Gostou 6C.

Corn quanta ficou?

/24

G. A Cicialia tinha 27C. 2/
Gostou 12c.

Corn quanto ficou?

4

2. 0 Rui tinha 15C. 11;
Comprou urn 4') por 6c.

Corn quanto ficou?

7. 0 Illdio tinha 50C.
5sC4.7

Comprou urn ;;;;b por 32C. "3-"'

Corn Quanta, ficou?

3. A JOIla tinha 13c. ( 3
Comprou uma ,,por 7C.

Corn quanto ficou?

64

4. A Noemia tinha 17c..t
Pagou 8c por uma

,
).

Corn quanto ficou?

174
3. 0 Paulo quer comprar

urn Iwo que custa 25c.

Ele tinha so 17c.

Quanto Ihe falta?
°.

25

S. A Olga tinha urn dime,

urn nickel, e doss pennies.

Ela queria comprar 3

chocolates a 6C coda.

a) Quanto dinheiro tinha

Olga?

b)

Quanto custovam os

chocolates ao todo?

/7

/?

c) Ela tinha o dinheiro todo?

2. Conte aos alunos uma historia
sobre dinheiro que esteja incompleta
ou escreva no quadro urn problema.
Exemplo:

A Edite tinha 67c,
A mAe deu-lhe mais 15C.
Corn quanto ficou?

Peca aos alunos para calcularem a
resposta e ilustrarern as quantias corn
moedas de cartAo. Depois, pega-lhes
para calcularem a quantia total.
Pergunte-lhes se ha outra maneira de
resolver o problema. Em seguida,
escreva no quadro a adicao cor-
respondente e peca a um aluno para
calcular a resposta. Repita a acti-
vidade corn outros problemas iden-
ticos. lnclua alguns problemas de
subtraccAo.

f
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3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na piens 148. Faga o
prirneiro problema com os alunos e
peca-lhes para resolverem os outros.

4. Siga o mesmo processo corn a
prigina 149 do Livro do Aluno.
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AVALIACAO
Rica uma folha de exercicios corn
problemas de adico e de subtraccAo.
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OBJECTIVO
Avaliar os conhecimentos do aluno
sobre dinheiro.

INTRODUCAO
Esta a uma avaliagAo dos conhe-
cimentos adquiridos pelo aluno neste
capitulo sobre Dinheiro. 0 teste 6 in-
dividual e deve ser dado ao aluno
depois de uma revisAo. Ajude os
alunos que tiverem dificuldades corn
as instrucaes. Corrija o trabalho de
cada aluno. Para itens incorrectos, de
a esse aluno exercicios praticos rela-
cionados corn esse pormenor.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Moedas de cartao, notas de urn &Mar,
artigos corn os preps indicados

ACTIVIDADES
1. Mostre um artigo corn o preco de
19c indicado. Em seguida, mostre urn
quarter e diga aos alunos que quer
comprar esse artigo e tern um
quarter. Pergunte aos alunos se o
quarter é suficiente e quanto recebera
de troco. Baseado nas respostas dos
alunos escreva esta subtraccao no
quadro:

25C

19c

6C

1. Fox urn 0 a volts do numeral que indica a quantia

13C 314

2. Escreve na a quantia de dinheiro corrects,

3. Faz as somas.

4. Resolve os problemas.

150

Uma ftcusta 17c.

Urn # custa 4C.

Quanto custom os dois?

2

A Du Ice tinha 57c.

Gastou 25c.

Corn quanto ficou?

32e

25

+32
57

57c

57
5

3Z

3Z c

,110, vy

Relacione a diferenca nesta sub-
traccAo corn o troco que deve receber.

2. Mostre urn meio dolor e urn
quarter e pergunte aos alunos o nome
dessas moedas. Pergunte aos alunos
como calcular a quantia de dinheiro
que tern. Leve-os a concluir que
devem adicionar:

50C

+25C

75C

Apresente urn objecto corn o preco de
58c identificado. Diga aos alunos que
quer comprar esse objecto corn os 75C
que tern. Pergunte aos alunos como
calcular corn quanto fica depois da
compra. Os alunos devem sugerir esta
subtraccao:

6 15

5 tic
1 7e

3. Escreva no quadro quantias de
dinheiro, como: 42C, 27C, 58C, 65c,
85c, $1.13, $2.52, etc.
Peca aos alunos para formarem con-
juntos corn moedas de cartao
(incluindo notas de urn Mar) para
ilustrarem cada uma destas quantias.

AVALIACAO
Utilize a ptigina 150 do Livro do
A luno.

1 6a



Multiplicaco0
CD,

CDi

As dues files tem o memo
numero de °Modes.

NOnwro par

CD CD yr, CD

CD

Urns file tern mais um objecto.

Plentere linear

Que tipo de numero indica a gravura?

numero par ,numero impar '

numero par numero impar;

-***.....ni")rnero par)

411

numero par

L
r numero par ;

numero !moor

numero ;moor)

numero impar

OBJECTIVOS
Identificar conjuntos corn um
numero par de elementos.
Identificar conjuntos corn urn
numero impar de elementos.

INTRODUcA0
Nesta lied() apresenta-se o conceito de
numero par e rnimero impar.

VOCABULARIO
Ni mero par, numero impar

MATERIAL
Fichas, quadro de cortica, feltro

crtUrnero pa numero impar

numero par ^it'Lmfrrip* ...c0

L
Li

..---;-----(numero par norr"o impar

numero pa numero impar

numero par

151

ACTIVIDADES
1. Peca aos alunos para usarem fichas
nas suas carteiras, enquanto
demonstra no quadro de cortica. A.r-
ranje 10 objectos numa tabela como
se indica a seguir.

Peca aos alunos para arranjarem as
suas fichas da mesma maneira.
Explique-lhes que os objectos foram
organizados ern grupos de 2 e que
cada fila contam o mesmo numero de
objectos. Diga aos alunos que esta
gravura representa um numero par e
que um flamer() par de objectos pode
ser sempre organizado assim. Depois,
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adicione um outro objecto d tabela
para ficar como a seguinte:

Chame a atenglo dos alunos para a
facto de que uma das files tern agora
mais um objecto que a outra, de
mode que todos os objectos ja nao
estao dispostos em grupos de 2. Ex-
plique aos alunos que esta gravura
representa urn numero impar e que,
se tentarmos arranjar os objectos em
grupos de 2, restart sempre urn ob-
jecto.
Continue a alterar a disposicAo dos
objectos na tabela, algumas vezes
usando um numero impar de objectos
e outras vezes urn numero par.
Depois de cada alteracAo, pergunte
aos alunos se a gravura representa urn
numero impar ou um numero par. 0'
objecto a mais nos ntimeros impares
pode estar, per vezes, na fila inferior}
Evite perguntar sobre o numero de
objectos num dado conjunto.

2. Desenhe no quadro uma tabela
como a seguinte.

Peca a urn alu:.o que va ao quadro
desenhar pontos nos quadradinhos
para representar urn numero par.
Pergunte aos outros alunos se a
resposta esti correcta. Chame outros
alunos ao quadro, pedindo -Ihes para
representarem urn numero par e,
outras vezes, urn numero impar.

AVALIAcA0
Utilize a prigina 151 do Livro do
A luno.
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OBJECTIVOS
Contar de dois em dois e de tres
em tres.
Escrever numerais de dois em dois
e de tres em tres.

Completa as sequencias.

1 2 3 4 5 6 8 910
11 12 13 14 15 16 18 19 20
21 22 23 24 25 26 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2, 4, 6, S /0

18, 20, 22, 24 Z6

30, 32, 30, 36, 5
42, 44, 46,

6, 8, 10, /2

12, 14, 16, / I , Z°

24, 26, 28, _32.,

40, 42, 44 4i
48, 50, 64, 66

152

INTRODUCAD
Nesta licAo, apresenta-se o conceito
de contar ntimeros de dois em dois e
de tres em tres. Este conceito ajudara
os alunos na preparacAo para a
multiplicacAo.

VOCABULARIO
Coma/ de dois em dois, contar de
tres,em tres

MATERIAL
Tabua de numeracAo, foiha de
exercicios

10, 12, 14, /6

24, 26, _1_, 31-

36, 38, _0, 114, 44

51t, 56 6-1

106, 108, 110, _12,

112, 114, 116, 1L, /24
124, 126, /0, /32

140, 142, j_g_4, /41

148, 150, 0, /56

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro uma linha
numerada mostrando numerais de 0 a
20.
Comece corn o 0 e avance 2 espagos
para a direita. Pergunte aos alunos a
que ponto vai parar se mudar mais 2
espacos. Continue o processo ate
chegar a 20. Diga aos alunos que isto
se chama "contar de dois em dois".
Desenhe setas na parte superior da
linha numerada para indicar con-
tagem de 2 em 2, comecando com O.
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Complete as sequithcias,

12/aura
IqM22RIFIAIE
a

NIA

gom32
C440ffl..44344M

5ilil 7 EitEria14

'MEMO

:

,A.vt134M11

731
4 mg

3, 6, 9, l2, /5.

21, 24, 27, 30, _3i

45, 48, 5 541, 12.

9, 12, 15, /g, 2/

30, 33, 36, 3ct, 4

51, 54, 52, 60, 63
tiqa os numeros por ordem

.04 153

2. Apresente aos alunos uma tabua de
numeragao. Enquanto os alunos a
observam, apense urn "clip" aos
numerals 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Pega
aos alunos para estudarem a tabua;
pergunte-lhes se reconhecem um
pada() nos numerais corn os "clips".
Depois, pergunte-lhes: "Se estamos a
contar de tres ern tits, em que cartao
devemos par urn "clip"?. (No do 21).
E qual o outro a seguir? (No do
24)." Pena a urn aluno para colocar
"clips" nestes cart6es. Continue este
nrocesso ate 99.

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 152. Pega-lhes
para colorirem os quadrados conten-
do os numeros pares na tabua.
Depois, peca-lhes para resolverem os
outros exercicios.

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pagina 153. Pega-lhes

ra,completarem a tabua. Depois,
a-lhes para completarem as se-

quencias numericas, contando de 3
em 3.
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AVALIACAO
Faca uma folha de exercicios como a
seguinte:

6, 8, 10,
16, 18,
30, 32,
114, 116,

12, 15, 18,
24, 27,
30, 33,
66, 69, ,

De uma a cada aluno e peca-lhes para
cornpletarem as sequencias.



Pigina 154

OBJECTIVOS
Contar de quatro em quatro e de
cinco em cinco.
Completar sequencias numericas.

INTRODUCAO
Esta ligAo 6 uma continuagao da ligAo
anterior. 0 objectivo principal 6
tar e escrever mimeros de 4 em 4 e de
5 em 5.

VOCABULARIO
Contar de 4 em 4 e de 5 em 5

MATERIAL
Tabuas de numeracao, creions

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro tuna linha
numerada com numerals de 0 a 24.
Diga aos alunos: "Vou contar de
quatro em quatro. Comeco corn zero.
Onde sera a primeira paragem?"
Desenhe uma linha curva do 0 ao 4,
corn a seta a apontar para o 4. Faca
urn X abaixo do 4. Ajude os alunos a
contarem de 4 em 4, ate 24. Mostre
as paragens, fazendo uma linha curva
de uma paragem a outra, corn uma
seta apontando para o ultimo
numeral.
2. De a cada aluno urn carton corn
100 quadrados dispostos em 10 filas e

1

-11-12

21

31

41

2

22

32

42

3

13

23

33
43-44

4

1 4-1ii
2425
it438-i;-iiiii4a61

5

45

6
6

2627

46

7

17

8

-iliciiii
2829

9 10

30

47 48 49 50

5T 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Canto de 4 em 4

4, 8, 12, 16, /.2_0, 2q , 28, 3 2, 36

1 2 , 1 12_ , 20 24, 2i 40.

28, 32, 36, 40,44,1a, 52, 56

48, 52., 56, 60,64, 68 76.

Conga de 5 am 5.

5, 10, 15, 20, 25-, 30, 35, 40
15, 20, 35-, 40, 4.c, 50

30, 3_5-, 0, 45, -O, 657 60, bc

45, 50, 55, 6(2,65, 7v 75-, $6

154

10 colunas e corn os quadrados
numerados de 0 a 99. Peca aos alunos
para escolherem dois creions de cores
vivas e pega-lhes para colorirem os
quadrados numerados corn multiples
de 4 e usarem a outra cor para colo-
rirem os quadrados contendo os
multiplos de 5. Peca -Ihes para obser-
varem os numerals nos quadrados da
mesma cor e verem se descobrem o
padrao.

3. Diga aos alunos para abrirem os

seus livros na pigina 154. Peca-lhes
para colorirem de uma cor os
quadrados que tern mtiltiplos de 4 e
colorirem de outra cor os quadrados
que tarn mtiltiplos de 5. Depois, pcca-
-Ihes para completarem as sequancias
numericas, contando de 4 em 4 ou de
5 em 5, como la se indica.

AVALIACAO
Peca aos alunos para completarem
tabuas como as abaixo, escrevendo o
numeral correcto nas areas som-
breadas, nAo escrevendo os numerals
nos outros quadrados.

ON

al
II MINN

IIII
II

0

:±
II

I

16



Escreve o numeral que falta.

2 + 2 =

2 conjuntos de 2 2 conjuntos de 3 =

3 + 3 + 3 =

3 conjuntos de 3 =

4 -I- 4 -I-

3 conjuntos de

5 + 5 + 5 = /6
3 conjunr.'s de 5 = _6.

.8, I , 3. 1. I

2+2+2+2+2 =

5 conjuntos de 2 =

OBJECTIVOS
Calcular a soma de dois ou mais
ntimeros, quando todos os
ntimeros stio iguais.
Dar urn outro nome a uma ex-
pressao de adicAo, como
3 + 3 + 3 + 3 (4 conjuntos de 3).

iNTRODUCAO
Nesta li4ao, estudam-se grupos de
conjuntos equivalentes. Para deter-
minar o ntimero de elernentos num
grupo de conjuntos, devemos con-
siderar o ntimero de elementos em
cada conjunto e o nirmero de conjun-
los. Calcula-se este ntimero contando
os elementos ou adicionando o
ntimero de elementos em cada con-
junto. 0 aluno pode contar os
elementos urn por urn ou de conjunto

para conjunto, isto é, de 3 em 3, 4
ern 4, etc.

VOCABULARIO
2 conjuntos de 3 elementos, 4 conjun-
tos de 2 elementos, 3 conjuntos de 5
elementos, etc.

Pagina 155
blocos para darem a resposta, ou

/isomar os ndmeros dos tres conjuntos.
Baseando-se nestas respostas, escreva
no quadro as expressbes seguintes:

2 + 2+2=
3 conjuntos de 2 =

Pega aos alunos para adicionarem os
ndmeros, de modo a completarem as
expresseses. Depois, pega-lhes para
verificarem a respo.ta, contando os
blocos.
Repita a actividade para 2 conjuntos
de 3 elementos cada, 4 conjuntos de 3
elementos cada, etc.

2. Distribua fichas pelos alunos.
Per,a-lhes para mostrarem conjuntos
de 3 e 4 fichassaida a desenhe no
quadro os conjuntos equivalentes.

61) 0.50)

Abaixo dos conjuntos, escreva o
seguinte:

3 + 3 =
2 conjuntos de 3 =

Depois, pergunte-lhes: "Se unirmos
dois conjuntos de tres elementos,
quantos elementos tent o novo con-
junto? Quando unimos dois conjun-
tos de tres elementos, obtemos urn
conjunto de seis. Portanto, a que sAo
iguais dois conjuntos de tres elemen-
tos?" Escreva 6 nos espacos apropriados.

Siga o mesmo processo para 3, 4, 5 e
6 conjuntos de 3; depois para 2, 3 e 4
conjuntos de 4.

3. Escreva no quadro as equagOes
seguintes:

2 conjuntos de 6 = _ 6+ 6 =_
MATERIAL 3 conjuntos de 6 = 6 + 6 + 6 =

Blocos, fichas 2 conjuntos de 7 = 7 + 7 =

ACTIVIDADES
1. Co!oque sobre uma mesa 3 conjun-
tos de 2 blocos cada.

ti/ e
Pergunte aos alunos quantos blocos
s5o ao todo. Possivelmente os alunos
ter5o de juntar os conjuntos c contar

165

2 conjuntos de 9=__. 9+9=

PecL aos alunos para trabalharetn aos
pares, usando fichas para represen-
tarem os conjuntos. Peca a alguns
alunos para escreverem os numerais
nos espacos apropriados.

AVALIACAO
Utilize a pAgina 155 do Livro do
Aluno.



Pigina 156

OBJECTIVOS
Identificar e descrever situagoes de
multiplicar.
Relacionar adicAo corn
multiplicacAo.
Completar equagoes que corn-
preendam produtos ate 20.

INTRODUCAO
Esta lido 6 uma continuaco da limo
anterior. Depois de Arias
demonstracees de conjuntos,
apresente as equagoes de
multiplicacao correspondentes. Expli-
que aos alunos que esta nova
operaclo se chama multlplleacao e
que a equacAo 3 x 4 =12 se le "tres
vezes quatro a igual a doze". De en-
fase A palavra `vezes'. Diga-lhes
tambem que 12 6 o produto de 3 por
4. Faca uma comparaclo entre os ter-
mos de adicAo e os da multiplica0o,
isto 6, em vez de soma dizemos pro-
duto, em vez de mods dizemos vezes,
e em vez de mdlcito dizemos
multiplkacio.

5 + 5 + 5 + 5 = 020

4 conjuntos de 5 = *2'0

4 vezes 5 é igual a 020

4 X 5 = /V,/

VOCABULARIO
MultiplicagAo, vezes, produto, factor

MATERIAL
Molhinhos de e 4 pauzinhos cada ou
outros objectos

ACTIVIDADES
1. Coloque sobre uma mesa tres
molhinhos de quatro pauzinhos cada
e escreva no quadro as equacOes cor-
respondentes:

4 + 4 + 4 = 12
3 conjuntos de 4 = 12

Diga aos alunos que ha outra maneira
de indicar que "3 conjunto 4 sao
iguais a 12". Escreva no quauro:

3 x 4= 12

Explique aos alunos que isto 6 uma
multiplIcacio. Explique-lhes que a
parte da expressAo "3 x " quer dizer
que usamos a mesma parcela (neste
caso 4) tres vezes. Pena aos alunos
Para lerem a equagAo de multiplicar
"tres vezes quatro a igual a doze".
Diga aos alunos que x quer dizer
vezes e indica multiplicar.

Faca uma revisao da adicao corn os
alunos e diga-hes que na equacdo
3+ 4= 7 os ntimeros 3 e 4 chamam-se
parcelas e o 7 chama-se some ou
total. Numa muItiplieacAo corm
3 x 4= 12 os ntimeros 3 e 4 sAo
chamados factores e o ntimero 12 6
chamado produto.



Escreve o numeral que falta.

6 + 6 + 6 = I/
3 X 6 =

3+3+3+3+3 = 6
5 X 3 =

2 + 2 + 2 + 2 = g

4 X 2 =

4+4 = 3+3+3 =

2X4 = 3X3

6+6 = /2

2X6 =

5+5+5 = 15

3X5 =

4 + 4 + 4 = /2

3 X 4 = /2

2+ 2+2+2 = _

4 X 2 =

4+4+4+4 = /12

4 X 4 = /6
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2. Apresente urn conjunto de 16 ob-
jectos e peca a urn aluno para separa-
-lo em conjuntos de 4 objectos cada.
Pergunte aos alunos que equacao de
adicao representa quantos objectos
ha. Escreva no quadro
4 +4+4+4= 16. Depois pergunte -Ihes
que outra equacAo se pode escrever
que indique quantos objectos ha.
Escreva no quadro, abaixo da adicao,
a expressao 4 conjuntos de 4=16.
Depois, explique -Ihes que esta ex-
pressao pode ser escrita de outra
maneira e escreva a expressao de
rnultiplicar abaixo das outras ex-
pressoe,..

4+ 4+ 4 -+ 4= 16
4 conjuntos de 4 - 16
4 x 4 = 16

Aponte para o sinal de multIplicar e
explique aos alunos que se le
"vezes". Leia a expressao "quatro
vezes quatro d igual a dezasseis," e
diga -Ihes que é uma multiplicacio e
que mostra que grupos iguais foram
juncos.
Repita a actividade corn outros con-
juntos e escreva no quadro as tras ex-
pressOes relacionadas.

3. Desenhe no quadro os conjuntos
seguintes:

2 conjuntos de 3
3 + 3 =
2 x 3 =

167
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Aponte para cada uma das linhas e
diga: "0 2 indica o numero de con-
juntos. 0 que indica o 3? (0 Milner°
de elementos em cada conjunto). 0
que indica o 6? (0 mimero de
elementos nos dois conjuntos)."
Siga o mesmo processo para 2 x 4,
2x5, 2x6, 2x7, 2x8 e 2x9.
4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pIgina 156. Explique-
-lhes os exemplos e peca-lhes para
resolverem os outros exercicios.

AVALIAcA0
Utilize a pigina 157 do Livro do
Aluno.



PIgina 158

OBJECTIVOS
Completar equacees de multiplicar
em que urn dos factores seja 2.
Completar equacOes de multiplicar
em que um dos factores seja 3.

INTRODUcA0
Nesta licAo, o aluno 6 exposto a
equacOes de multiplicar em que urn
dos factores seja 2 ou 3. Depois desta
lick), o aluno ficara apto a completar
a tabua de multiplicar dos Bois e dos
tres.

Escreve o numeral clue falta.

Cif:taro 4-1-1;73

CD CD)

2 X 3 = 6

CP CD CD 42U CP CP CD CD

CP 4OP CP gal, CD CP CD 4OP;)

2 X =

C42...D Cli 41P)

CC IfilLP z)

2 X 4 =

era

2 X 2 =

158

IlD CD CD Cip

2 X 5 =

2 X 6 =

CCD CP CP CP CP CP CD CP CD)

(:]Ed01 CD CID famo CP CP 40P 429

2 X 9 = /8

.fir:. VIZ) CD CP CC....D

(Ca CP CP 411D

2 X 7 =
-INVO, K It 4 oi

VOCABULARIO
Tabua dos 2, tabua dos 3

MATERIAL
Fichas, lc:dila de exercicios,
flanelografo, triangulos de feltro, IA

ACTIVIDADES
1. Apresente aos alunos 14 fichas em
conjuntos de 2 e pergunte aos alunos
quantos conjuntos de 2 ha e quantos
objectos ao todo. Pergunte aos
alunos que expressao de multiplicar
indica quantas fichas ha.
Escreva no quadro a expressao cor-
recta e leia ern voz alta:

7 x 2 = 14

Explique aos alunos que 14 6 o pro-
duto de 7 vezes 2. Em seguida; arran-
je as rnesmas 14 fichas em conjuntos
de 7 e pergunte aos alunos quantos
conjuntos de 7 ha. Escreva no quadro
a expressAo correcta e peca a urn
aluno para le-la em voz alta:

2 x 7 = 14

Repita a actividade, usando conjuntos
de 6, 8, 10, 12, 16 e 18 elementos
para apresentar os seguintes pares de
multiplicacAo.

2x3=6 2x4=8 2x5=10
3x2=6 4x2 =8 5x2.,10

2x6 =12 2x8=16 2x9 =18
6x2 = 12 8x2=16 9x2=18

168



Escreve o numeral que falta.

3 X 3 =

3 X 9 . 27

CCP CP CP C_±.5,DP

CCP ilr)

3 X 5 =

CU OM CD

CP CP C..)

3 X 4 = /2-

CLI.4 CP CP CP Coif.)

OM Cr)

Cas.TCP CAP I r2 C9 CD

3 X 6 = /8

2. }tap uma folha de exercicios como
a seguinte:

4x2=8
5x2= 10

2x6 = 12
2x5= 10

'eca aos alunos para ligarem cada
uma das gravuras a esquerda corn a
multiplicacao correcta.

3. Coloque sobre o flanelOgrafo 3
filas de 3 triangulos cada. Corn urn
fio de la, circunde cada fila de 3.
Lscreva no quadro o seguinte:

3 conjuntos de 3 3 x 3

.

Pergunte aos alunos: "Quantos con-
juntos de 3 triangulos ha?
Quantos triangulos ha ao todo? Que
numeral devo escrever para completar
a equagao?"
Pega a urn aluno para escrever 9 no
espago apropriado. Pega aos alunos
para lerem: "Tres conjuntos de tres;
tres vezes tres é igual a nove."
Depois, pergunte aos alunos: "Que
indica o prirneiro 3 na multiplicacao?
(0 rnimero de conjuntos de
triangulos). Que indica o 9? (0
numero total de triangulos)." Siga o
mesmo processo para o resto da
tabua dos 3.

3x2=6
3 x 4 = 12
3x5=15

3x6=18
3x7=21
3x8=24

1.69

Pagina 159

4. Diga aos alunos para abrirem os
setts livros na pigina 158. Pega-lhes
para examinarem cada urn dos con-
juntos e efectuarem as multiplicacoes.

AVALIACAO
Utilize a pigina 159 do Livro do
Aluno.



Pagina 160

OBJECTIVOS
Completar
em que urn
5.

Completar
multiplicar.

INTRODUcA0

equagOes de multiplicar
dos factores seja 4 ou

pares de equasees de

Esta licAo 6 uma continuacao da licAo
anterior. Nela o aluno 6 exposto
tabua de multiplicar dos 4 e dos 5 em
que o produto 6 25 ou menor.
Tambem se apresentam pares de
equacees de multiplicar em que se
dernonstra a propriedade cornutativa
da multiplicando.

Escrow, o numeral que falto.

4 X 4 = /6

5 X 2 =

'SD

5 X 3 = 15-

4 X 5 = 20

4 X 6 = 211 5 X 5 = ZS

5 X 4 = 20
160

4 X 3 = /2
( (111vIto pcxtv,,s 41 4

VOCABULARIO
Tabua dos 4, tabua dos 5

MATERIAL
Canoes, flanelografo, figuras
geometricas de feltro, fio de IA

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro a figura
seguinte.

®
X =

Pergunte a urn aluno quantos conjun-
tos de triangulos ha, quantos
triangulos ha em cada conjunto e
quantos triangulos ha ao todo.

Pergunte aos alunos: "Como
podemos calcular o nomero total de
triangulos? (Contando ou
multiplicando). Vamos escrever a
equacAo correspondente. Que
numeral se deve escrever na primeira
linha? (4). Porque? (Ha 4 conjuntos
de triAngulos). Que numeral se deve
escrever na segunda linha? (2). Por-
que? (Ha 2 triangulos em cada con-
junto). Que numeral se deve escrever
na ultima linha? (8). Porqua? (4 con-
juntos de 2 e igual a 8; 4 vexes 2 6
igual a 8).
Siga o mesmo processo para as
multiplicacOes seguintes:

4x3=12 4x5 =20
4 x4=16 4 x6-: 24

1 70



(ass) azti cD )

Escreve o numeral que Salta.

Ca= 423 anD

C ®® .cact)

2 X 3

(ant myrsi

"P 41M) i116-1=Daii

3 X 6 = ig

0;i W;;J WiA G1:0

`64. CC+ CV 40

C© ci'4 az) a

3 X 5 =

422

3 X 2=12_

itP (c

Lg

6 0 0

0 0 0 0 e

41)
5X4= 20

0 0 6 6
/Th

0
0 0 0 0 0

')R)
6X3=

le)
6 0 0 0 6
0 0 0 6 0

2. Faca cartOes como Os seguintes
para cada uma das multiplicacaes da
tabua dos 5 ate 5 x 5. Peva aos alunos
para seleccionarem os tres cartOes
correspondentes para cada urn dos
factos de multiplicacao.

5x2 ITTOTjuntos de 2

'' , t le

41,1 t,' 4.! LA;

3. Coloque sobre o flanelografo
figuras geornetricas. Usando urn fio
de la, circunde conjuntos de figuras
formando filas e colunas.
Exemplo:

ri<,)

(100(3,(D 00

5X3=
161

Aponte para o conjunto da esquerda
e pergunte aos alunos: "Quantas filas
ha? (2). Quantas figuras em cada
lila? (5). Que equaclo de multiplicar
representa o total das duas filas?
(2 x 5 = 10)." Peca a urn aluno para
escrever no quadro a multiplicacAo
correcta.
Depois, aponte para o outro conjunto
e pergunte aos alunos: "Quantas co-
tunas ha? (5). Quantas figuras ha em
cada coluna? (2). Que equacao de
multiplicar representa o total das cin-
co colunas? (5 x 2 =10)." Peca a um
aluno para escrever no quadro a
multiplicacao correcta. Depois das
duas equacaes terem sido escritas no
quadro, pergunte aos alunos: "Como
estao relacionadas estas equagOes?

171

Pligina 161

(Contem os mesmos trtzs numerals; a
resposta 6 igual). Como silo
diferentes? (A ordem dos numeros a
serem multiplicados varia). Mudando
a ordem dos ntimeros muda o
resultado? (Nao)."
Repita a actividade para 4 x 5= 20 e
5x4 =20.
4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na psigina 160. Peca-lhes
para resolverem os exercicios.

5. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da pigina 248 na semi() de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACAO
Utilize a psigina 161 do Livro do
Aluno.



Pagina 162

OBJECTIVO
Dividir um conjunto em dois ou
mais conjuntos iguais.

INTRODUcAO
Esta lick) é uma introducao ao con-
ceito de divisio. Os alunos sac) ex-
postos a conjuntos grandes, os quais
se sugere que sejam divididos em con-
juntos muito mais pequenos com o
mesmo namero de objectos em cada.
Os alunos devem calcular o mimero
de conjuntos que foram formados.
apenas o conceito de divisibilidade
que se tenta transmitir nesta licAo.

fitiibili; b&
Escreve o numeral que falta.

I CD OD)

Quantos conjuntos de 2 ho? 2Quantos grupos de 2 ho em 4? .

- -
ezu am am cl=

Quantos conjuntos de 3 ha? I Quantos grupos de 3 ho em 6? Z

Quantos conjuntos de 4 he Quantos grupos de 4 h6 em 8? 2.

ED CD 412:i *ID

Quantos conjuntos de h6?

epD gM gag CP

Quantos conjuntos de 6 ha?

Quantos grupos de 5'16 em 10?

gag (M;i gLf74

Quantos grupos de 6 Flo em 12? .2

lag fag 11122 ieD filID 4111Z4 111%) aggi

Quantos conjuntos de 7 ha? Quantos grupos de 7 ha em 14?

CP CD Zia gga QIITa GM QM OM ino Zio CD CV VP

Quantos conjuntos de 8 h6? Quantos grupos de 8 h6 em 16? 2

474) egg CD era de) Ma CD

Quantos conjuntos de 9 ha?

162

VOCABULARIO
Dividir

a& CD e".2 C4 GM 411)

Quantos grupos de 9 116 em 18?

r" - A Sr ), i r).

MATERIAL
Flanelografo, feltro, livros, pauzinhos

ACTIVIDADES
1. Coloque sobre o flanelografo 10
objectos, como 5 pares de meias,
luvas, etc. Pergunte aos alunos quan-
tos objectos ha ao todo e, depois,
pergunte -Ihes quantos conjuntos de 2
podem formar. Separe os objectos em
grupos de 2 para que os alunos vejam
distintamente 5 conjuntos de 2
elementos cada. Repita o processo
usando um conjundo de 12. Pergunte
aos alunos quantos conjuntos de 4 ha
em 12.

2. Coloque 10 livros sobre uma mesa.
Peca a um aluno para demonstrar o
problema seguinte: "Um aluno tinha
10 livros de historias. Deu 5 a cada
um dos seus amigos. A quantos
amigos deu livros?" Peca ao aluno
para dar 5 livros a um amigo na sala
e 5 livros a outro amigo. Depois,
pergunte a classe: "Quantos amigos
receberam cinco livros? Quantos con-
juntos de cinco ha em dez?"
Escreva no quadro:
"Em quantos conjuntos foi dividido

o conjunto original?
Quantos conjuntos de 5 ha em 10?"

Leia as perguntas que escreveu. Peca
a um aluno para escrever o numeral
correcto no lugar apropriado.

1 72



P

Circunda conjuntos de 3. Circunda conjuntos de 5.

Quantos grupos de 3 het em 12? Quantos grupos de 5 h6 em 15?

Circunda conjuntos de 2.

/.7"*-

Quantos grupos de 2 h6 em 10? 5_
Circunda conjuntos de 4.

Circunda conjuntos de 6.

Quantos grupos de 6 h6 em 18?

Circuhda conjuntos de 3.

A A AV
Al

Quantos grupos de 4 h6 em 20? 5 Quantos grupos de 3 h6 em 12? 4

3

Circunda conjuntos de 2.

Quantos grupos de 2 h6 em 16?

Circunda conjuntos de 5.

Quantos grupos de 5 h6 em 20?

163

3. Escreva no quadro o seguinte:

"Quantos conjuntos de 3 ha em 15?

Quantos conjuntos de 5 ha em 15?"

Peca aos alunos para colocarem sobre
as suas secretarias 15 pauzinhos.
Diga-lhes; "Dividam quinze em con-
juntos de tres. Quantos conjuntos de
tres ha em quinze? (5). Agora
dividam quinze em conjuntos de cin-
co. Quantos conjuntos de cinco ha
em 15? (3)." Peca a dois alunos para
escreverem no quadro a resposta no
lugar apropriado.

Depois, peca aos alunos para colo-
carem 24 pauzinhos nas suas secre-
tarias. Escreva no quadro o seguinte:

"Quantos conjuntos de 8 ha em 24?

Quantos conjuntos de 3 ha em 24?"

Peca aos alunos para dividirem os
seus pauzinhos de modo a obterem
cada uma das respostas. Peca a dois
alunos para mostrarem as suas
respostas e escreverem-nas no quadro.
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4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigina 162. Explique-
-lhes os exemplos e peca-lhes para
resolverem os outros exercicios.

AVALIACAO
Utilize a pigina 163 do Livro do
Aluno.



Pagina 164

OBJECTIVO
Resolver problemas de multiplicar.

INTRODUcA0
Nesta lido, apresentam -se problemas
de multiplicagio. Apresenta-se um
dirtier° variavel de conjuntos
equivalentes. Para cada situagAo os
objectos e os conjuntos sAo iguais,
isto é, todos os conjuntos tem o
mesmo ntimero de objectos iguais. 0
aluno deve primeiro identificar o
ntimero de conjuntos, a seguir o
mimero de elementos em cada con-
junto e, finalmente, escrever a
equagao que indica o ntimero total de
elementos. Depois, o aluno calcula o
produto e escreve a resposta.

VOCAPI'LARIO
Nenhum

MATERIAL
Sacos de plastic°, bottles, fichas, car-
rinhos

ACTIVIDADES
1. Mostre aos alunos 3 sacos de
plastic°, cada um contendo 6 botches.
Diga aos alunos que cada urn dos
sacos contem 6 bottles e que se pode
escrever uma equacito de multiplicar

Escreve a equacoo e a resposta.

3 .

5 em coda.

Quantas ao todo?

_l_ x =

4 0 em cada
2

Quantas (;) ao todo?

4 X 2
0

3 lOgIlem coda.

Quantos lean todo'

4x 3 =J2
/2

2

© ao

00
00
00
00

em.'cada 0

Quantos ao todo?

2 x_.(2_. 12
do
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para calcular quantos bottles ha ao
todo. Escreva no quadro 3 x6=
Pega aos alunos para formarem 3
grupos de 6 elementos cada, usando
fichas, e pergunte -ihes que ntimero
completa a equagilo. (18). Depois
pega-lhes para dizerem a resposta
completa. (18 bottles ao todo).

2. Mostre aos alunos dois carrinhos e
pergunte-lhes quantos carrinhos tern
na mAo. Pergunte quantas codas tern
cada carrinho. Diga-lhes que o pro-
blema a resolver é quantas rodas ha
ao todo. Explique-lhes que, como
cada carro tern o mesmo ntimero de
rodas, podemos usar uma equacAo de
multiplicar (vexes) para resolver o
problema. Escreva no quadro:

3 (7 em cada

2

Quantos ao !odo?

_3_ x Z =.6
6q

5 faa em cada

2

Quantos CD ao todo?

.fix Z LQ
/0_

; It 0 '.

Faga as perguntas seguintes para
ajudar os alunos a resolver o pro-
blema.

Quantos Quantas rodas
carros het? tern cada carro?

be)
2 x 4 = 8 4,,, Quantas rodas

ha ao todo?

3. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na pggina 164. Explique-
-Ihes o exemplo e peca-lhes para
resolverem os outros problemas.

AVALIACAO
Utilize a pr gina 249 na seccAo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.
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Escreva o numeral quo Nita.

9 9

3

15
x5

5 X 3 = 1'7 15
2 X 4 =

4
X2

3 6 3

X4 X2 X3

2 4 6

X3 X4 X3
/6 12

4 9 5

X5 X2 X3
2° ta

4 2 3

X3 X2 X6
/z12-

V4,1,

OBJECTIVO
Completar exercicios de multiplicar
em coluna.

INTRODUCAO
Nesta licao, o aluno transfere os co-
nhecimentos que possui sobre multi-
plicacao em equacao e aplica-os a
multiplicacao em coluna. De notar
que o primeiro mimero na equacao 6
o segundo na multiplicacAo em colu-
na. Exemplo:

4
3 x 4 - 12 x3

12

1 2 3

X2 X5 X4
/0 /2

5 5 2

X5 X2 X4

7 3 6

X1 X7 X2
Z/

4 8 2

X6 X2 X9
o lb /g
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VOCABULARIO
MultiplicacAo em coluna

MATERIAL
Fichas, blocos

ACTIVIDADES
1. Peca aos alunos para colocarem
sobre as suas carteiras 4 grupos de 6
fichas cada. Peca a um aluno para
escrever a equagao correspondente no
quadro. Explique aos alunos que
4 x 6 = 24 tambern pode cer escrito em
forma vertical, into 6, em coluna.
Escreva no quadro:

6
x4

24

175
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e expliqueaos alunos que isto é o
mesm que 4 x 6.24 e que se le
"quao vezes seis é igual a 24."
Escreva outros exercicios de
multitlicar em coluna e peca aos
aluno para escreverem as respostas.

2. Apresente 3 filas de 4 blocos cada.
Pergunte aos alunos: "Quantas filas
hi? (3). Quantos blocos hA em cada
fila? (4). Quantos blocos hi ao todo?
(12)." Escreva no quadro ou peca a
urn aluno para escrever a equacao de
multiplicar correspondente a esta
situactio, isto é,

3 x 4 = 12

Depois, diga aos alunos que ha outra
maneira de representar esta
multiplicacAo em coluna:

4
x 3 factores

12 ---+ produto

AVALIAcA0
Utilize a pigina 165 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVOS
Relacionar o conceito de adicao
repetida corn a mnItiplicacao.
Usar a linha numerada para ilus-
trar a multiplicagdo.

INTRODUCAO
Nesta licdo usa-se a linha numerada
para dar enfase ao significado de
multiplicagdo, que é a adicdo
repetida,

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
FlanelOgrafo, feltro

ACTIVIDADES
1. Desenhe no quadro uma linha
numerada como a seguinte.

111 r it
0I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Coloque urn marcardor no 0. Expli-
que aos alunos qtr.: para contar temos
que comecar sempre corn o 0.
Peca a urn aluno para mover dois
espacos de cada vez, dt 0 a 6 (de 0 a
2, a 4, a 6). Diga aos alunos que o

A.,:tparcador deu 3 passos de 2 unidades
cada e escreva no quadro as ex-
pressOes segulnt?s:

3 passos de 2

3 x 2

Pergunte aos alunos ate onde se
moveu o marcadcr.

Resolve as equacOes.

3 4 5 6 1 8

3 4- 3 + 3 = _9_

9 1,

3 X 3 =

i i
1, 3 .1 5 n 7 8 9 10

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 6 2 = a

2 3 4 5 6 /

4 -I- 4 =

9 15 14 '6

2 X 4 = g

00°'".. OOOOOOOOO
4 5 6 1 H 9 40 .1 ' '4 '5 e.

5 + 5 -I- 5 =

166

/5 3 X 5 =
Se.

Peca a urn alum') para completar a
equacdo no quadro e le-la "Tres
vezes dois é igual a seis." Explique
aos alunos como a multiplicacdo esta
relacionada corn a linha numerada,
isto é,

rainier° de slimier° de
passos unidades em

cada passo

natter° de
unidades ao

3 x 2 = 6 h, ludo

Repita a actividade coin outran
multiplicacOes.

2. Coloque sobre o tianelOgrafo 3
conjuntos de 4 objectos cada e a
equacao-3 x 4 12. Explique aos

alunbs que podemos representar a
unido dos conjuntos adicionando os
elementos de cada, isto e, 4+ 4 + 4.
Mostre aos alunos outros conjuntos
equivalentes e escreva para cada urn
deles uma equacks de multiplicar e
outra de adicdo reperida. Depois,
thostre. aos alunos, na linha
numerada, tras passos de quatro
unidades cada. De en fase ao facto de
que as expressoes 4+ 4+ 4 e 3 x 4
representam a mesma actividade.

3. Peca aos alunos para resolverem os
exercfcios da pagina 250 na seccao de
Actividades Supiementares do Livro
do Alum

AVALIAcAA)

Utilize a pggira 166 do Livro do
Aluno.



Completes a tabela.

3X4= /2-

5X6= 3°

7X2=

X 12 31 4 5

2, 2 4 g to

3 3 b 12 15-

4 zi 1 /2 to 20

5 5 /0 15 26 25

4X2= F 2X5= fO

3X6= /.g

6X2= /2- 7X3=

A--

5X1=

167

OBJECTIVOS
Completar a tabua de multiplicar.
Calcular o produto de dois
numeros, sendo urn dos factores
igual a 5 ou menor.

INTRODUCAO
0 objectivo principal desta licao 6 de
revisao e de avaliagao. 0 aluno usa
os conhecimentos sobre os factos
bAsicos de multiplicar para formar
uma tabua dos 5. A avatiacao baseia-
se em maltiplos e factos basicos de
multiplicar.

VOCABULAR!O
Nenhum

MATERIAL
CartOes de Bingo

77

Pagina 167

ACTIVIDADES
1. Faga cartaes de Bingo como os
seguintes.

Os numerals em cada =do deveni
ser os acima mencionados. Apreserne
aos alunos expressoes que sejam fac
tos basicos de multipliar ate 5 x 5. Os
alunos cobrem o numeral no seu
=do que seja igual ao produto da
rnultiplicacao apresentada. 0
primeiro aluno a completar o seu
cartdo ganha o jogo.



Pigina 168
Comp Iota as sequencias.

2, 4, 6, 8, /0 /2, 18, ZO

3, 6, 9, /5", /I, 21, 24, 27, 30.

4, 8, 12, /6 20, 24, 28, 32, 36, 40.

5, 10, /5-, 20, 25, 31, 15, 40, 46; 50

Multiplica.

4

X2

3

X3

q

3

X4
12-

2

X8
16

6

X1

4

X4

2 5

X1 X2
10

6 3

X4 X5

Resolve as problemas.

4

2 em coda..

Quantas ao todo?

e z _

168

5

3 401 em coda.

Quantos eao todo?

_5. x 3.. --. J.5

Pena aos alunos para usarem uma
folha de papal para cada urn dos
minteros 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20,
25. Pena -lhes para escreverem urn dos
numerais ao cimo da pagina,
escreverem as multiplicacOes cujo
produto 6 esse numero e desenharem
conjuntos para exemplificarem cada
urn dos factos. Os alunos podPm
fazer corn as MS foihas urn livrete de
factos basicos de multiplicar.

3. Diga aos alunos para abrirem os
seas livros na pigina 167. Explique-
-lhes os exemplos e peca-lhes para
completarem os outros exercicios.

AV ALIACAO
Utilize a ptigina 168 do Livro do
A Ltno.



Adicao e subtraccoo
Faz as adicoes a subtracceas.

45 23 57 21 14

+32 +44 +12 +33 + 52

77 47 6, 54 66

37 59 95 68
-15 3 3 -41 -27

43

-12
21 Zb 62/ i I 31

34 13 26 53 42

+21 +56 +40 +24 +35
55 by 66 77

56 83 27 45 76

-12 -41 -16 -25 -43
44 20 33

28 65 74 21 30

+30 -25 -34 +46 +57

58 40 4v 67 87

Piens 169

2. Escreva no quadro os exemplos
seguintes:

38 25 72 96
24 +54 +16 63

Peca a varios alunos para escreverem
as respostas apropriadas.

169 3. Escreva no quadro exercicios
semelhantes aos seguintes:

OBJECTIVOS
Calcular a soma (99 ou menor) de
dois numeros sem transporte.
Calcular a diferenca sem em-
prestimo de dois numeros (sendo
cada urn 99 ou menor).

INTRODUCAO
Esta licao é urria revisao de adicao
sem transporte e subtracgao sem em-
prestimo de dois numeros. Tambern
serve de preparacao para a adigao e
subtracao de numeros tres
digitos.

VOCARULARIO
Nenhum

MATERIAL
Folha de exercicios

ACTIVIDADES
1. Faga uma folha de exercicios corn
adigoes e subtraccOes que estejam er-
radas, como as seguintes:

86 43 78 64
+12 + 3 21

96 49 54 60

Pega aos alunos para corrigirem os
exercicios mudando urn digit°. 0
primeiro exemplo pode ser corrigido
de tuna das seguintes maneiras:

85 85
+ 12 + 1,2/1

99(7 96

179

4
8X

+ 12

96

34 45 79 79
+45 +34 45 34

Pega a urn aluno para adicionar os
dois primeiros exemplos e escrever as
somas. Pega-lhe para ler cada um dos
exemplos. Depois peo a outro aluno
para subtrair os outros doffs exemplos
e le-los em voz alta. Aponte para os
quatro exemplos e diga: "Estes exem-
plos estao relacionados. Todos con-
tern os mesmos tres numerais. Cada
exercicio de subtracgAo `desfaz' um
de adigao."
Repita a actividade corn outros exem-
plos que estejam relacionados.

AVALiACAO
Utilize a pigina 169 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVOS
Adicionar centenas.
Adicionar sem transporte dois
ntimeros cuja soma seja igual a
999 ou menor.

INTRODUcA0
Esta é a primeira lick) sobre a adicao
de dois nameros corn tres digitos. A
adicao de centenas P comparada
adicao de dezenas e a adicao de
unidades. Use modelos de centenas,
dezenas e unidades para mostrar o
paralelismo. Exemplo: Adicionar 3
unidades corn 4 unidades para obter 7
unidades e achcionar 3 dezenas corn 4
dezenas para obter 7 dezenas. Siga
mesmo processo para adicionar 3
centenas corn 4 centenas para obter 7
centenas.

Soma.

3 rt: 4"m 30 Finn

+2 4r"Th +20
50

300 rirrr Irrt
+200 ran' ram

500

200 500 400 100

+400 + 400 + 300 + 200
600

300
+ 300

400

+ 100
500

400

+400
860

I 70

900

100

+ 300
400

300

+500

700

+ 100

860

700

500
+ 200

700

100

+ 100
Zoo

400
+ 200

600

300

200
+ 600

goo

100

+ 200
300

200

+ 200
400

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Modelos de centenas, dezenas e
unidades, molhinhos de dez
pauzinhos cada

ACTIVIDADES
1. Coloque sobre uma mesa 3
molhinhos de dez pauzinhos cada c
ao lado 4 molhinhos de dez
pauzinhos cada. Escreva no quadro
seguinte:

Dezenas Unidades

Depois de escrever os numerals, diga:
"Que sinal devo escrever para indicar
a unia° destes conjuntos?" Peca a
urn aluno para vir ao quadro e corn-
pletar o exercicio.

2. Apresente um conjunto de 224
pauzinhos e outro de 300. Pergunte
aos alunos quantos pauzinhos ha em
cada conjunto.
Pergunte aos alunos como podem
calcular quantos pauzinhos ha nos
dois conjuntos (unindo os conjuntos

o ou adicionando os nameros). Escreva
no quadro o seguinte:

Aponte para cada urn dos conjuntos e
pergunte aos alunos: "Quantas
dezenas ha? Quantas unidades ha?
Como represents -las neste quadro?"

centenas

2

3

lbo

dezenas

2

0

unidado

4

0



Soma.

400
+ 300
700

50 3 453
+ 20 +1 +3Z1

-4" 774

324

+125
4/-0

623

+235
55,3

311

+457

763

182

+607
lsy

212

+340

223

+452

624

+ 54
67g

403

+ 56
4,(5

.S. gr, 1,"

403

+132
535

362

+401

763

413

+271
684

725

+ 40
7bT

120

+635
755

320

+ 68
3iY

542

+343
?$ 5

413

+ 45
415g
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Peca a diferentes alunos para adi-
cionarem as unidades, adicionarem as
dezenas e adicionarem as centenas.
Pergunte aos alunos quantos
pauzinhos ha ao todo.

3. Escreva no quadro o seguinte:

entena.s dezelias

4 3

5

un;dades

5

4

435
t

Aponte para o exemplo no quadro e
pergunte aos alunos: "Qual é a soma
de cinco unidades mais quatro
unidades? (9 unidades). Onde devo
escrever G 9? (Abaixo da linha, na

coluna das unidades). Qual é a soma
de trts dezenas mais cinco dezenas?
(8 dezenas). Onde devo escrever o 8?
(Abaixo da linha, na coluna das
dezenas). Qual é a soma de quatro
centenas mais zero centenal? (4
centenas). Onde posso escrever o 4?
(Abaixo da linha, na coluna das
centenas). Qual é a soma de quatro
centenas, tres dezenas e cinco
unidades mais cinco dezenas e quatro
unidades? (4 centenas, 8 dezenas e 9
unidades)."
Peca a urn aluno para it ao quadro
comp:etar o segundo exemplo. Peca-
-ihe para explicar cada passo da
adic1o. Peca aos alunos para lerem o
exemplo. (435 mais 54 é igual a 489).
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Repita o processo corn o exemplo
seguinte:

centenas d'zenas unidades

3

4
2 4

324
+453

4. Diga acs alunos para abrirem os
seus livros na pigina 170. Explique-
-lhes o exemplo e peca-lhes para
resolverern os outros exercicios.

5. Peca aos alunos para resolver-ern os
exercicios da pggina 251 na seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIACA.0
Utilize a paging 171 do Livro do

Aluno.
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OBJECTIVOS
Subtrair centenas.
Subtrair sem empreitirno dois
nOmeros cujo aditivo seja igual a
999 ou menor.

INTRODUcA0
Esta IicAo apresenta subtraccdes de
centenas, subtraindo primeiro as
unidades e depois as dezenas.
Mode los de numeracAo ago utilizados
para melhor explicar o processo. Os
alunos, como ji sabem subtrair
nimeros de dois digitos, nAo terAo
dificuldade em transferir esses conhe-
cimentos para subtracOo de numeros
corn tres digitos.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Flanelografo, modelos de centenas,
dezenas, unidades

7 11111111,4111)11111t111011111,111, 70 MO;
30

500
200

)00

800

400

400

500

400

00

800
700
100

ACTIVIDADES
1. Escreva no quadro os exercicios
seguintes:

5 50 500
3 30 300

Ajude os alunos a exporem no
flanelografo modelos do centenas,
dezenas e unidades. Depois, mostre
aos alunos como calcular as
diferencas e escreva-las no quadro. A
medida que resolve a terceira sub-
traccAo, pergunte aos alunos quantas
unidades hi (0), quantas dezenas (0)
e, finalmente, qu..atas centenas (2).
Escreva os numerals nesta urdem
para dar enfase ao facto que uma
subtraccAo efectua-se da direita para

800

200
600

600

300
300

700
100

600

600
200

400

600
400
200

500
100 .
400

800
300
500

900
700
ZOO

S,6oo cv.vas

a esquerda. Chame a atencio dos
alunos para a subtraccAo 5 3= 2 que
e usada ern todos os exercicios mas
diferentes nurneros sAo representados
em cada um dos casos.
Depots, .reva o exercicio seguinte
no quads

$5.00
$3.00

Fate sabre este exercicio a cornpare-o
corn o terceiro do exernplo previo.
Expliqur: aos alunos que os mimeros
sAo os mesmos mas este exercicio tem
o sinal do Mar e pontos para separar
os &Stares dos centimos.

162



Subtroi:

600 70
200 TO
400 50

.8 678
5 7 225

243 756 637 876..

-120 -243 -405 -253
/23

467

-325
ILIZ

534

-201
333

658
43

6 15
1, so" '3

513

655
350

306

973

- 60
q13

478
72

232

785

63

722

849

216

633

629
416

213

Explique aos alunos que 5 d6lares s5o
o mesmo que 500 centimos e 3
Mares o memo que 300 centimos.
Pega a urn aluno para escrever a
diferenca, $2.00, tendo a certeza que
o sinal do d6lar e o ponto ado nos
seus lugares apropriados. Em con-
cludo, "cinco Mares menos tr&s
&Mares 6 igual a dois dolares".

2. Apresente modelos de centenas,
dezenas e unidades para representar
236. Pergunte aos alunos quantos
do.
Retire 4 unidades, mostrando os ob-
jectos aos alunos e pergunte -Ihes
quantos objectos esta a retirar.
Depois pergunte aos alunos quantos
objectos restam. (232).
Explique aos alunos que, como
alguns objectos foram retirados do

623

396
215

I'1

263

102

928
-325

603

173

conjunto original, podemos calcular o
resto, subtraindo o ntimero de objec-
tos rerirados do numero original.
Peca aos alunos para responderem as
perguntas seguintes, i1 medida que in-
dica e resolve a subtraccSo.

C D U
Quantos objectos
havia no inicio? --41. 2 3 6
Quantos objectos
foram retirados? --- 4

Quantos restam? 2 3 2

3. Escreva no quadro os exemplos
seguintes:

Centenas Dezenas Unidades

6 4 3 643

3 1 31

183

Centenas Dezenas

Psigina 173

Unidades

8 I 93 5
6 896
4 .354

Pega a quatro alunos para virem ao
quadro, um de cada vez, e resolverem
cada um dos exemplos. Pena a cada
um dos alunos para explicar a medida
que faz o exemplo. Depois de com-
pleto, pega aos alunos para lerem o
exemplo.
Repita o processo corn outros exem-
plos e outros alunos.

4. Diga aos alunos para abrirem os
seus livros na piens 172. Explique-
-lhes os exemplos e pega-lhes para
resolverem os outros exercicios.
5. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da pigina 252 na seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

6. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da pggina 253 na secgdo de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIAcA0
Utilize a pggina 173 do Livro do
Aluno.
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OBJECTIVOS
Identificar uma linha de simetria.
Completar uma figura sendo dadas
metade da figura e uma linha de
simetria.
Desenhar uma linha de simetria
para uma figura dada.

A link' traceisda divides flours se mole.

lets linha do unto linha de slmotrle.

Faz urn X sobre a figura que tern uma linha de simetria.

711711717
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INTRODUCAO
0 objectivo principal desta ligao é o
conceito de simetria e as suas pro-
priedades. Explique aos alunos as
vantagens de simetria e diga-lhes que
nem todas as figuras sao sim6tricas,
nem todas as linhas que dividem uma
figura em duas partes sAo linhas de
simetria. As linhas de simetria
dividem uma figura ao meio e
tambern nos ajudam a completar uma
figura quando temos metade dessa
figura e a linha de simetria.

VOCABULARIO
Simetria, linha de simetria

MATERIAL
Figuras geometricas

ssso s le,

ACTIVIDADES
1. Apresente uma figura geometrica,
como um rectangulo ou urn circulo.
Dobre a figura ao meio, tendo a
certeza que as partes sAo
perfeitamente iguais. Depois,
desdobre a figura e corn uma regua
desenhe uma linha ao longo da
dobra. Pergunte aos alunos se as duas
partes sAo exactamente iguais.
Expliqut.-lhes que a linha que
desenhou na dobra é chamada linha
de simetria, porque as duas partes em
que foi dividida a figura &Jo exac-
tamente iguais. Repita o processo
corn outras figuras, dobrando por
vezes as figuras de modo que a linha
nAo seja uma linha de simetria.



Desenho uma linha de simetria em coda figura.

2. Desenhe no quadro varias figuras,
umas corn linha de simetria e outras
corn linhas que nAo sejam de
simetria. Para cada gravura, pergunte
aos alunos se a linha que desenhou é
ou nao uma linha de simetria.

3. Apresente uma figura que tenha
pelo menos uma linha de simetria.
Peca a um aluno para dobrar a figura
em dual pates iguais. Desdobre a
figura c diga aos alunos que a dobra
e uma linha de simetria. Repita a
actividade cant figuras de formal
di ferente,,.

4. Desenhe no quadro uma figura in-
completa e a linha de simetria como:

Segure urn espelho ou urn pedalo de
metal contra a linha de simetria de
modo que a figura que desenhou fi-
que reflectida no espelho. Olga aos
alunos que isto é o que a outra
metade da figtkra deve parecer. Pep a
um aluno para Ir ao quadro observar
a figura no espelho e completar a
outra metade da figura. Repita a acti-
vidade, usando figuras diferentes e

pedindo a diferentes alunos para
completarem a figura.

185

Pagina 175

5. Olga aos alunos para abrirem os
seus livros na pigins 174. Explique-
-Ihes o exemplo e peca-lhes para
resolvereni os outros exercicios,

6. Peca aos alunos para resolverem os
exercicios da pligina 254 na seccao de
Actividades Suplementares do Livro
do Aluno.

AVALIAcAO
Utilize a [Agin* 175 do Livro do



Pagina 17
OBJECTIVOS

Adicionar sem transporte nameros
com tres,dIgitos, cuja soma seja
igual a 999 ou menor.
Subtrair sem emprestimo nameros
com tres dlgitos.

INTRODUCAO
0 objectivo principal desta lido 6
avaliar os conhecimentos dos alunos
sobrc adico c subtraccAo sem
reagrupamento de nameros com tres
digitos.

VOCABULARIO
Nenhum

MATERIAL
Pauzinhos

ACTIVIDADES
1. Apresente 235 pauzinhos usando
molhinhos de cem, de dez c pauzi-
nhos soltos. Diga-lhes que quer
retirar 23 pauzinhos e representar esse
acto corn a subtraccAo apropriada.
Pep a urn aluno para retirar 3
pauzinhos dos 5 pauzinhos
soltos e peca a mitre
aluno para subtrair as
unidades. Siga o mesmo
processo para as
dezenas retirando 2
molhinhos dos 3.

Finalmente, peca a urn aluno para
subtrair as centenas. Pergunte aos
alunos quantos pauzinhos restam.
(212)

2. Apresente urn conjunto de 324
blocos e outro de 52 blocos. Peca a
urn aluno para diner, em forma exten-
sa, o numeral que representa cada urn
dos conjuntos. Escreva no quadro das
duas formas.

3 centenas +2 dezenas + 4 unidades
5 dezenas +2 unidades

324
52

Peca a um aluno para calcular a
soma das duas formas. Peca The para
comparar as respostas corn a ulna°

Calculo as somas a diferencas.

200 460 123 757

+350 230 +536 +122
550

237
+420

(157

600
--300

300

576
251

325

234
+ 621

555"

176

230 659 Fr?

321 304 581

+ 72 + 623 +207

3/3 /Z7 7?

857
-522
335

439
206

233

289 640
45 230

2-0 4/6

960 348

-540 -143
420 205

803 557 878

+ 46 -244 7.626
313 252

f:& .7 !VI II ,..!31 It Tit :4

dos conjuntos. Explique aos alunos
que primeiro adicionamos as
unidades, depois as dezenas c depois
as centenas, mas, coma nAo ha
centenas no segundo conjunto, o
minter° de centenas na soma 6 o
mesmo que no primeiro conjunto.

3. Faca folhas de exercicios em que
faltem um ou dois digitos, corn° as
seguintes.

Escreve os numeros que faltam.

324 630 523

+ 203 4. 26 +000
570 6E-9 845

275 136 523

+ 310 +310 +025

085 4rA 808

Escreve Os ntimeros que faltam.

540
02

207 7E36

310

516 250 452

668 777 360
025 304 1 oo

34a 420 230

Peca aos alunos para roolverem os
exercicios.

AVALIACAO
Utilize a pligina 176 do Lit.ro do
A luno.

186



Activiriticfr4
Ewe,e os numerals que fahom

LINHA NUMEItADA

Furore < ou > em cock) 0

5 735
6,05 8®7

8®7 3 4

4(<)6 9CD5

9®8 8016

2C13 6®4

7®6 703
5(?)4 6(1)9

177

+ +. 1- 1- 4 1 4 .4 I

4 s e v '2 '1 ,4 II Hi 7Y ro

13(39 9013

3(<)5 9( )10 13(:)7

8(>)7 17(5)19 20010

15(4n7 11(4)13 19()18

5 7'.)4 7(<)9 6 (?)3

3(4)5 15(5)17 16(1<)18

0 1 2 3 1/ 5
7 8 q /a /1 /2 /3

114 15 /4 /7 /9 /9 20,,

Paginas 177 a 180

ComPleta as sequfincias.

JL,12
1L,18

,15

12_,20

1_,10
14_,13

liga 01 nOmeros por ordem.

19,AL2 12,13,14

15,]' 17,11L,19

3,...C,5

17,11 9,,11

178
owl.* < 0.70

187

Recolve ns e4q.mcilels

4 + 5 =_/..

3 + 2 =_5

7 + 3 .1.4)

2 +-5= 7

4 f 0 41

1 5 6,

3

2

0

7

6

+ 4

+ 4

1 5

+ 1

f 3

=

=.

451

} 3 7

8 -} 1 = 9. 5 -f 5

7 _0 + 7 7 2

3 f 5 8 9 1 JO

6 t 4 10 1 1 2 3
.a r.
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41C

4V4.t.:

0'1
744

Paginas 181 a 184

CampleIa as Idbuas:

'3+4-=?!

<1-4:4

11

4 7
[2%31

+I

7

3

9 MgwF.
+6

2 3 s
5 t
8 0 4

I o7 IQ
3 if 19

.

5-=?I
ser--

,

0+5=?]

50,

+2

6

241
57
4'
35
8 /0
13
7f

181

4 1 = 7 5 =

1 0 3 = _7 9 1 = 8

4 -- 2

7 6 5 5 = . 0_

9 3 = 10 5

6 4 .2_

9 5

8 4

4 3

10 7

7 4

10 8

9 8- /

7 3 Iv

io 6 111

1

Resolve as.oquocoes

3+2=_5 7+3=1!
. 3+ 7 =10

7+2= 's1 -3+1= q
2 +_7____=9

2+4=A.
4+L=6

5+2= 7

1 + 6

1+ 3 =4

5+3=

3+ 5 =8

2+ -=8

2+8=1 °

1 +_..5_=6

349
4+5=_.1.

5+ =9

6+4=1_
4+ 6 =10

3+4= 7

6+ / =7 8 +le___=10 4+ 3 =7
182

<WPM,

Complela as tobuas

Subiror 4 de coda numaro

184

Subtro, 7 de coda numero

7

95

-4
e, 7 4 = ?i. 8

f1o3

-7
.

/ <'8--

6 / 7 0
5 t/ 9 /
8 41

I01

1 3

7 Ili85!
r 5 1.2

107'

3Q
t t4.f I,

51

1

9 I 11 I

of I

1 10 161,

1

8 3
7

I

5 0 I

1

-21

; 8 6
' a ; 7i5
t i `''

!

!

5 3
.AO 4

7
. t , . , 1

8 ft ; 4
1

I



Resolve as equacaes

8 3 = 5
8 5 =

7 3

7 4 =

9 7 =

9 2 =

7 5 = 2
7 2

9 4 =_5
9 5 =

"carat ptn O't I.

10 -3 = 7
10 7 = 3

5 2 = 3

5 3 = 2
10 8 =

8 2 =

8 6 =

6 2= q
6 4 42

185

,).1 . ...me P w.tult:

3 +5,- 4

4+2 8

/ 3 6 /

1" 4
5 1

4 2

+ 5 3t 10 2

)9 7 4+ 12

4 b, 8 5

10 5 --- 5 I f9 7

5 -1 10 2+6

4+6 4 3+2

3 6 1

S 5+4

8 10- 6

8-4
9 -3

'8/

Paginas 185 a 188

Resolve as equacaes

3 + 5 =

8 5 = 3

14: 8 =

9-8=_L.

5 + 2 = 7

7 2 = 5

4 + 4 =_S
8 4 =_Y_.

1 + 9 =

10 9 =
186

Compleia as laboas

2

3 5_,

5 7
8 JO

a

68

5 i 3 1

3186 4
E

+

2 7 5 3
i

5 10 6

4 2

7 5_1

4

977
,1161412 5 ;3

t 4

Li4 4_ 7.j...5 4 I 1

4- 2 / 3 5
. ..

5

3
7 9 6 8 10

5 _7 # 6 8

Iv 1
eZ 4 6 3 5

+-7 1# 6 9 5 7ifi

go ,to ro
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`L'404'441:11Ya,'4V#5ftirz4.1tedi.'4 frvgtuv, ka,t1h24.-4714-33,

Circunde m)rnore de donnas em cede mimics.

70 = dezenas

404#.

41111.

p.

.8 dezenas.

50 7 dezenas 2 dezenas

.20 1 dezena

100 1 thiezenas 1 dezena

10 2 dezenas .10 dezenas

6 dezenos

2 dezenas

9 dezenas

8 dezenos

80 8 dezenas 5 dezenas

Escrow, as numerals.

Dezenas Unidod's

I 8

Dezenas Unidodes

3 8 32
Dezenas

8

Donnas

7

Urklodes

7

Unidodes

2

87

Dezenas Unidows

5 3 3

Dezenos1 Unidades

E.I 7 I

12

Dezenas Unidades

Dezenas Unidodes

5 7
...a 1.11

Dezenas i Unidades

9 i 5

Dezenas Unidades

2 8

Dezenas Unidades

4 3 gs.
Dezen.as Unidades

6
I

I

GU

nDezenasU iciades

5
Darenas Unidodes

Dezenas Unidodes

r6

Dezenas Unidadesy:7
191

3 dezenas

f woe, I * awrot '% toe-A*41 s..**te 7,1110.11...

Faz urn 6 realm do flamer° mum.

23

65

76

30 (ID

42 0
Fat u

56

78 e
18

73

46

70

12

volfa do numero memo

28

21

192

85

15o

15 0 51

83

60

92

35

74

93

67

57

69

94

76

59

38
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fir:F:242222 111116Efiz:

23 <

CO 85 98 (9
Sit.< LC lk<fl
66 C3) 57

CI< 44 5_o<
WKS < S I MO M.4.), ;00,10.11.01..

45

(3) 73

.74<13
38

193

.."."71.5'17,7ma

Nem 193 a 196

396 n66fiwo é moi4wper 10?

70,1112 _,35, 415

80, 90 78, Sit

------ 10, .2_0 29, 3f

dio,EL 65, 75
.50, 4* 57, 47

0,12. 11, .2/

20,30 84, IU

60 _To. 3, II
90, /00 46, 56

194

Gui ti6wors 6 mow per 107

-.50 ,60 AQ.,eo

/0 ,,20 41,76

-7-0.,89 31,58

,40 ,96

2.,7o ,43

1/6 ,56 _71,85

, 32 IC49

8. ,18 _f2_,io

/51,25 111,50

80 ,90 .L,67
-- *oda r o sea row pp 10

Soma

32 41 63

+57 +8 +2
89 qf 45

45

+52
97

63

+16
79

72 14 21

+17 +23 +73
89 37 9

20 15 53

+32 +3 +6
52 .16 59

27 65 82

+no +7_+31

51 95 19

35 26

+14 +12
419 36

21 43

+7 +3
8 tic

52 61 30 72 23 82

+30 +17 +8 +15 +34 +6
82 7S 38 87 57 81

36 61 35 40 37 82

+42 +7 +2 +23 +62 +4
78 CS 37 43 99 SG

195

191

Soma

32 75

+15 +24
117

42 21

+35 +78
77 99

35 15

+62 +60
97 75

40
+35

25

+32
75 57

32 65
+40 +14
72 71

31 20

+17 +46
.31 44

23 35 13 21

+46 +44 +16 +18

72 13

+16 +50
11 g3

16 22
+53 +310 53

71 60
+18 +31

89 91

63 82
+14 +14

49 79 If 39 77

65 53 75 63 42 61

+14 +42 +13 +30 +37 +18
88 93 79 79

196
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nas 197 a 200

96 27 39 53

34 - 5 -14 __. -23
.1. .1 -.45 30_._

87

-17 -53 - 5
_41 g/

87 75 31 56

- 44 -10 +24 +41
G'S SS' 17

42 29 78 79

+33 +40 5 -42
G9 7.3 37

-43

--21
-78

- 7
7/

89 48

_ -44 -16

Wm. mss:_ En Apra. sr 71110m)

34

39 96
-18 5

9/

-45 72

- 5 .7-60

110 /2.

33 54 57 61

+25 -14 +32 . +16
-511 77

95 13

60 .+51
.33

-
197

I t t v ..,ty

eyY

Resolve

[4151 511 36 [i] 2
+ 2'5 .+ 4 1 +13 -F. 5 5

4 8 118 811 6 U

73 86 7 2

+ 2[21 :47..1q1 - 441 - 1 5

115 6 2 LEO 251

9 7
[$] 6 - 3 2

1.1

Ti5 4[41

3 5 -- 3 2
1[6} rE2

41.2 11[31

4- 3 6 -4 3 5

R-.18

5[11

+111
76

379 3114

- +3]
3 2 6 7

[4] 4

fJig]
7 8

99

Efectuo

78 25 46 76 92 45
-34 +30 2 -51 + 6 +34
yy qii its

86 57

42 6

48 75

-13 - 2
--Te 73

32 59

+57 -18
Sf

87 21

-15 +46
71 4 7

53 22

+26 +37
79 59

200

36 12 73

+41 +56 +21
77 48 -713

87 29 23

-52 -14 +54it 15 77

96 72 62

-52 +15 +30

13

+ 6
/9
35

.1.2
473

41

4-15
qv $7 9s 56

69 25 76 67

- 7 +32 -25 -20
-472. 37 31 c7

42 59 32 38

+23 -18 +17 +40
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.6+7=A.

4 -1-.9 =

Ogii@CQG 0Q60@

Oge66.00.0. 14040. :0401(iil

9+5=i1
ie0000.0 6.6.0.00.00 .904.0.91,_106.6e0

.7.1, .9 i 4-1

6 +. 6 = 12
201

Sub?ea

it 107o it
401, 400 it it it it

0 it 0 it .

ILTo it it it it it it

13 6 =

4110 0.it ., 0 0 0 0 0 0) 4:9 CO 02 C. CO CD 1111?
0 it 0 0

11 8 = . 14 8 =

it it 419 dm it it it it it 40 it it 4P4 it 40 it tim it
0 dm 1117 0 400

15 8 =

X
42: 400
AT. dm i re: leD dm dm 4

r,
10(M 400 4.7. 40 .00 400 40 43

401 4

12 3 = f
it it it it 425 it it cr.Em it it 400 it it

d0 421

14 5 = 11 7 =

203

193

8 7 9 7
+2 7 +5 +2 +4

9 8 3

+6 +7 +8
5

+9

4 7 5 6
+8 +9 +8 +6
/2 /6 1.3 /2

6 3
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3 centimetros

7 centimetros

3. 15 centImetiO '

centimetros

5. 4 centimetros

6. 12 centimettos_

5 centimetros

hares horas e meta

i:411

-40

0

13 centimetros horas e meia horas horas e mole

10 centimetros

MO. a taa ata*a J. 44.1%3 ee-=.,.

horas

210

horas meia horas
Ow vs wog fa gra Ira

Escreve em notacao numeric° as horas quo coda reldigio indica.
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20 minutos porn as 5
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4. 15 minutos depois das 9

25 minutos depois dos 2

9 5 minutos depois dos 5
tee
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Escreve o numeral que !alio
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