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A coleção Proposições Metodológicas para aulas de Matemática é
uma produção resultante de orientações e formações à prática de
ensino da matemática no Laboratório de Ensino da Matemática da
Amazônia Tocantina – LEMAT e é composta de três unidades: Ações pré-
operatórias; Operações Fundamentais e Resolução de Problemas.

O material é voltado para estudantes dos cursos de licenciatura
em Matemática e Pedagogia, assim como para educadores que já
ensinam matemática, seja nos anos iniciais ou finais do Fundamental.

Nossa motivação à elaboração desse material é a formação de um
professor que esteja mais consciente das necessidades de
aprendizagem dos estudantes e que deseja superar as lacunas de
formação da docência, principalmente quanto aos processo de
avaliação da aprendizagem. Isso porque, compreendemos que os
professores, em sua maioria, ao terminarem seus curso de licenciatura,
não se sentem preparados para elaborar atividades e analisar o
rendimento dos estudantes no desenvolvimento das atividades
propostas em sala de aula, recorrendo assim, aos livros textos das
disciplinas, sem compreender os processos didáticos propostos pelos
autores ou especialistas, ou então, busca relembrar como aprendeu o
conceito, tentando refazer um processo metodológico, por motivos
óbvios, ultrapassado e totalmente desconectado da vivências dos
estudantes.

Os livros trazem exercícios e avaliações que consideram as etapas
de desenvolvimento do pensamento lógico matemático, tendo a
matemática como linguagem e a avaliação como um processo de
identificação das necessidades de aprendizagem dos educandos.

Complementares a esses materiais, colocamos a disposição dos
educadores, vídeo aulas e planos de atividades no site:
www.osvaldosb.com/sala-curso-mm.

Desejamos à todas e todos, bons estudos para que possamos nos
instrumentalizar e mudar o quadro de empatia dos estudantes quanto a
aprendizagem da matemática escolar.

Apresentação da Coleção



As operações fundamentais são trabalhadas nos espaços
escolares de maneira direta, voltada quase que exclusivamente para a
resolução do cálculo numérico. Os estudantes apresentam inúmeras
dificuldades relacionadas à escolha do algoritmo correto e do processo
de resolução que favoreça a compreensão de como se chegou à solução
de um problema.

Nossa preocupação centra-se na identificação e diferenciação dos
algoritmos quanto às suas estruturas e elementos operadores.
Compreendemos que ao identifica-los, o estudante consegue
desenvolver a operação, sabendo ler e interpretar a dinâmica
necessária à solução da operação.

Em muitas situações, os professores relatam que seus alunos
pergunta: “a operação é de mais ou de menos?”. Isso nos revela que
esses estudantes não apresentam domínio quanto à interpretação da
situação problema e consequentemente, não identificam o algoritmo
mais apropriado à situação, ou seja, não sabem ler matematicamente a
situação.

Esperamos que nossas propostas sensibilizem os professores e
professoras à compreensão das necessidades de aprendizagem dos
estudantes quanto à estruturação dos algoritmos das operações e como
eles podem contribuir para a solução de problemas que necessitam do
cálculo de quantidades.

O autor

Apresentação do livro



Anos iniciais

do Ensino 

Fundamental

A matemática trabalhada nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental é uma linguagem que deve introduzir , de 

maneira orientada, seus elementos simbólicos e sua 
propriedades às práticas cotidianas das crianças.



Os anos iniciais do Ensino
Fundamental é a primeira etapa da
Educação Básica, o inicio de um
importante processo de
aproximação das crianças às rotinas
de aprendizagem e convivências na
escola. Nesse momento, o esforço
dos educadores não deve ser restrito
aos conteúdos, visto que é o
primeiro momento de separação das
crianças dos seus vínculos familiares,
o professor passa a ser uma nova
referência de afeto e socialização.
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Proposta de Trabalho

A composição de atividades voltadas aos anos iniciais do
Ensino Fundamental nos anos iniciais, deve considerar a
necessidade de socialização das crianças. Nesse sentido, as ações
de ensino devem prezar: pela interação, pelo diálogo e pela
construção coletiva. Dessa maneira os jogos educativos e os
materiais concretos são importantes instrumentos no processo de
ensino e aprendizagem da matemática fundamental.



Desenvolvimento da Metodologia

O exercício das práticas metodológicas será desenvolvido sob o tripé:
saber ler, saber ouvir e saber manipular. Essa tríade disponibiliza ao
professor importantes elementos que podem ser considerados no processo
de avaliação dos alunos quanto ao desenvolvimento da aprendizagem.
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Assim destacamos:

Saber ler – Assumimos a matemática como uma linguagem que
descreve e sintetiza a natureza dos elementos e suas
relações a partir de simbologia específica, como números
e símbolos operatórios. Assim, é importante que os
alunos possam compreender e diferenciar as ações
matemáticas a serem desenvolvidas, tendo como
suporte a partir da leitura e interpretação da simbologia
matemática;

Saber ouvir – A relação entre a matemática e a língua materna se dá,
em geral, pela oralidade visto que a simbologia
matemática é universal, mas sua descrição verbal
depende dos termos adequados à língua nata dos
alunos;

Saber manipular – As instruções matemáticas são direcionadas a uma
prática que associa a ordenação de elementos
operatórios numa estrutura sintática, visando o exercício
dos algoritmos como estrutura fundamental das
relações, sejam para operar ou comparar objetos
considerando suas naturezas. A manipulação também se
dá pela escrita, seja na resolução de problemas ou na
representação gráfica e na organização de dados.



Processo de Avaliação

A partir da tríade: saber ler, saber ouvir, saber manipular, nos
processos de avaliação da aprendizagem vamos considerar três formas de
representação: avaliação objetiva, avaliação subjetiva e avaliação prática.

Avaliação objetiva: Reprodução dos conceitos matemáticos de forma
direta, manifestando memória e vocabulário dos
elementos matemáticos e suas operações;

Avaliação subjetiva: Interpretações das situações problemas, fazendo
comentários sobre os resultados alcançados;

Avaliação práticas: Resolução de problemas de maneira prática, a
partir da observação e interferência em situações
cotidianas.

9

Atividades dinâmicas

Os exercícios propostos são
orientados para que os conceitos
sejam percebido no processo de
construção das respostas.

As orientações aos educadores
são apresentadas a partir de
comentários das atividades com
sugestões para o desenvolvimentos
de exercícios complementares.
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Orientações 

Iniciais

Multiplicação

Divisão

A matemática escolar traz elementos conceituais
importantes que os estudantes precisam compreender e exercitar.
Para que os professores possam contribuir com esse processo de
aprendizagem, torna-se necessário que os conceitos sejam
trabalhados deforma dinâmica, com elementos que aproximam o
cotidiano dos alunos, das práticas escolares.

Normalmente encontramos algumas situações problemas
que exigem o uso de conceitos e elementos matemáticos. A busca
de solução para esses problemas pode motivar a curiosidade e
mobilizar o domínio dos conteúdos que auxiliam na superação de
obstáculos.

As abordagens inicias desse trabalho são orientadas para a
revisão dos conceitos, ao mesmo tempo que exercita: a prática, a
linguagem matemática e os algoritmos de aplicação dos
conceitos em situações cotidianas.
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Orientações iniciais

Organizar quantidades passa por um processo inicial de identificação
e classificação dos objetos de acordo com as suas naturezas, visto que na
aritmética, só se operam quantidades que apresentam características
comuns.

A natureza dos objetos e a quantidades de unidades estão associadas
e podem ser representadas simbolicamente pelos números.

A quantificação de um grupo de unidades vai ganhar sentido de
representação no contexto da relação que se estabelece entre os elementos
operados. Assim, podemos afirmar as seguintes quantidades:

Natureza:  bananas
Representação numérica: 3
Quantidade: 3 bananas

Os elementos de mesma natureza são
facilmente identificados e quantificados.

Natureza:  banana e maça
Natureza comum: Frutas 
Representação numérica: 2
Quantidade: 2 frutas

Para que os elementos de naturezas
diferentes sejam reunidos em uma
quantidade, precisamos do apontamento
de uma natureza comum.

Natureza:  caixa e caneta
Natureza comum: objetos
Representação numérica: 3
Quantidade: 3 objetos

A natureza comum pode ser identificada
quanto a funcionalidade, por isso a
discriminação comum de objetos.
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No ensino da matemática fundamental, o foco se faz sobre a estrutura
dos algoritmos, sem se preocupar com a natureza do que se opera. Por isso,
desconsiderar a natureza do que é quantificado, reduzindo-os à
generalizações matemáticas como: objetos, coisas e elementos, o que
supostamente facilita a operacionalização, que fica reduzida aos símbolos
numéricos. Talvez esteja ai o motivo pelo qual muitas pessoas manifestas
sua insatisfação com a matemática, também de maneira generalizada,
considerando os conteúdos da disciplina, distantes da realidade dos sujeitos.

Natureza:  banana, maça e caneta
Natureza comum: objetos
Generalização matemática: elementos
Representação numérica: 3
Quantidade: 3 elementos

A retirada da descrição da natureza reduz
o que se quantifica a um grupo de
elementos, o que não interfere na
quantificação do próprio grupo.

Pensar uma prática matemática mais próxima à
realidade dos estudantes, passa pela consideração
da identidade daquilo que é matematizado, sejam
próprias do reino animal, vegetal, do imaginário ou
das relações sociais.

A matemática viva é gerada na identidade de quem matematiza. 
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Colocar ou retirar quantidades, repetidamente.

Reunir, desmembrar, ampliar ou diminuir quantidades são ações
própria das operações. A manipulação de unidades pode acelerar a
formação de quantidades pretendidas.

As operações são formas de quantificar mais rapidamente.

Adicionar ou incluir unidades 
em uma quantidade inicial.

Subtrair ou retirar unidades 
de uma quantidade inicial.

Ampliar ou distribuir quantidades, repetidamente.

Multiplicar  ou ampliar uma quantidade inicial, organizadas em 
grupos de quantidade iguais.

Dividir ou distribuir uma quantidade inicial em 
partes ou grupos iguais.

÷

6  ÷ 2 = 3



A inclusão de unidades indica que uma sequência tem ordem
crescente, ou seja, cada nova quantidade da sequência, a partir da inclusão
da unidade, será maior que a quantidade anterior.

14

Lembrando a comparação entre duas quantidades, o antecessor será
lido antes do sinal e na sequência, será lido o sucessor.

Para saber ler

Antecessor   < sucessor

É menor, ou menor que

Antecessor   > sucessor

É maior, ou maior que

A partir da inclusão continua de unidades, cada nova quantidade
formada será maior que a quantidade anterior. Assim, a sequência numérica
é chamada de ordem crescente.

Inclusão de unidades
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Retirada de unidades

A retirada de unidades indica que a quantidade inicial será diminuída.
Assim, a sequência é de ordem decrescente.

A inclusão e a retirada de unidades indica os primeiros movimentos
das operações tendo como princípio a reversibilidade, ou seja, o que pode
ser feito, poderá ser desfeito.
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Simbologia das Operações 

Para indicar a inclusão de quantidades, utilizamos o símbolo e
para a retirada, o símbolo . Esses símbolos são comumente chamados
de:

+-
A Cada INCLUSÃO, ou ADIÇÃO de unidade diz-
se que a quantidade foi AUMENTADA, tem
MAIS, então ela é MAIOR.

A Cada RETIRADA, ou SUBTRAÇÃO de
unidade diz-se que a quantidade foi
DIMINUIDA, tem MENOS, então ela é
MENOR.

Como descrever a inclusão ou retirada de unidades?

A matemática é uma linguagem de síntese, então as frases que
descrevem ações matemáticas são simbolizadas por algoritmos, ou como
são mais conhecidas, as fórmulas matemáticas.

Verbos no Infinitivo – As operações fundamentais são
denominadas por verbos no infinitivo, destacando as ações
objetivas que são realizadas com as quantidades operadas.

As operações são fundamentais porque trazem ações que são básicas
na manipulação de quantidades.

As operações são verbos, na linguagem matemática: 

SOMAR SUBTRAIR MULTIPLICAR DIVIDIR
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Para indicar a ampliação de uma quantidade inicial, incluindo
repetidamente a mesma quantidade, utilizamos o símbolo e para
distribuir uma quantidade inicial em grupos de quantidades iguais, o
símbolo utilizado é .

x

÷

A MULTIPLICAÇÃO corresponde a uma
adição entre quantidades iguais. A
inclusão é repetida e descrita
resumidamente pelo multiplicador. A
quantidade inicial é ampliada.

A recomposição da quantidade que foi
distribuída pode ser feita pela soma ou
pela multiplicação

Os ALGORITMOS são estruturas consolidadas que organizam de
maneira lógica a disposição dos símbolos matemáticos na ação operatória.

De maneira geral, as operações fundamentais podem ser organizadas
a partir do seguinte esquema de relações entre seus algoritmos e
resultados.

X   Multiplicação

÷ Divisão

2 + 2 + 2 + 2 = 8

2 X 4 = 8 

A DIVISÃO corresponde a distribuição
de uma quantidade inicial, em partes
iguais. Cada uma das partes distribuídas
é chamada de QUOCIENTE, sendo a
representação da garantia de que a
distribuição foi feita em partes iguais.

10  ÷ 2  =  5

5  x  2  =  10

5  +  5  =  10
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1Algoritmo da Soma

A partir de uma quantidade inicial, podemos pedir que sejam
incluídas unidades nessa quantidade, para isso indicamos o símbolo a
adição.

As parcelas são quantidades reunidas em um mesmo grupo, visto que
só se operam quantidades de mesma natureza. A soma ou total é o
resultado da reunião das parcelas, sendo por isso, uma quantidade maior
que cada uma das parcelas da operação.

As parcelas podem ser incluídas quantas vezes se façam necessárias e
ao final das inclusões, o resultado sempre será maior que qualquer uma das
parcelas operadas.
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A inclusão de parcelas na adição aritmética não é condicionada, cada
parcela é somada para formar o todo. Lembramos que a quantidade a ser
adicionada deve ser da mesma natureza das outras, que fazem parte da
soma.

Adição Aritmética

As operações aritméticas podem ser realizadas em duas formas:
operação em linha e operação em coluna.

Operação em linha

Os elementos a serem operados e o sinal da operação ficam dispostos
de maneira horizontal.

5  +  3  =  8 + =

Operação em coluna

Os elementos serão os mesmo, porém a disposição é na vertical.

5 
3
8

+

A operação em coluna facilita a identificação das naturezas numéricas
quanto à sua ordem: unidades, dezenas e centenas, de acordo com a sua
posição. A isso se dá o nome de número posicional.

C  D  U
2  2   2

C        D        U
200

20      
2

Duzentos e  vinte e dois

Obs: O traço horizontal
abaixo do minuendo
representa a igualdade.
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O símbolo da inclusão é + (adição) e pode ser facilmente relacionado
ao aumento ou ampliação de quantidades. Assim, é importante que o
estudante, além de reconhecer a simbologia, saiba representa-la na língua
materna.

1 - Identifique qual é o símbolo da adição e faça um círculo ao redor dele.

Para saber Ler

+
- x

÷
≠

=< <

2 - Marque nos parênteses as operações que são de adição:

(   )  5 X 3 = 15

(   )  3 - 1 = 2

(   )  2 + 5 = 7

(   )  1 + 1 = 2

(   )  6 ÷ 2 = 3

(   )  9 + 3 = 11

3 - Qual das frases a seguir indica que houve ou vai ocorrer um aumento
de quantidade?

a) Eu tinha cinco bolinhas, agora tenho oito;

b) Amanhã é meu aniversário, estarei um ano mais velho;

c) Ele é menor do que eu;

d) Ontem li quatro páginas do livro, hoje li somente três;

4 – Identifique as operações que são em linha, colocando um L no
parêntese e um C, nas operações em coluna.

24 + 15 = 39

16 + 9 = 25

76 
34

110

+

4 
4
8

+1 
5
6

+

4 + 3 = 7(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )
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Uso de tampinhas

Os estudantes podem utilizar cartelas para representar a adição
realizada. Devem posicionar as cartelas em linha e escrever no caderno a
operação em coluna.

a) Reunindo quatro tampinhas, com outras três, qual o total?

b) Juntando seis tampinhas com outras quatro, quantas teremos?

c) Se tenho duas unidades e aumento com outras cinco, quantas terei?

d) Pegue três unidades, agora pegue mais seis, quantas vai ter no total?

O professor organiza os alunos em grupos e cada grupo recebe uma
quantidade de tampinhas de refrigerantes.

Os alunos são orientados a formar novas quantidades a partir da
soma.

As tampinhas devem ser higienizadas antes do seu uso, pois é normal
o estudante colocar materiais didático na boca.

Uso de cartelas
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Uso da calculadora

Identifique nas calculadoras, os símbolos da adição e da igualdade.
Faça um círculo em cada um deles.

O símbolo é apresentado de forma oral, a partir do nome da própria
operação ou de termos que estão associações à adição. Exercitar a audição,
reconhecendo o nome dos símbolos orientam para a realização de uma
tarefa operatória, aceleração da leitura dos símbolos matemáticos.

Lembramos que a representação simbólica pode ser identificada em
diferentes lugares, porém, sua oralidade é própria da língua materna.

Para saber ouvir

Português
Soma

adicionar

Inglês
Sun
add

Espanhol
Suma

Añadir

Saber ouvir os termos matemáticos é uma importante etapa da
alfabetização escolar.

Usando cartelas o professor apresenta aos alunos o nome dos
símbolos de forma oral. Todos repetem o nome assim que identificados.
Isso pode ser feito no formato do jogo da memória.

+ - x ÷
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Prestando atenção na história.

Os estudantes formam uma roda para contação de histórias. O
professor inicia uma história na qual acontecem várias operações de adição.
Cada vez que os alunos ouvirem uma palavra que descreve a operação de
adição, todos os alunos repetem a palavra para indicar que estavam atentos
à história.

Para saber Manipular

Usando tampinhas de refrigerante e cartelas de número e símbolos, o
professor pede aos alunos para exercitarem a construção de adições,
montando as quantidades com as tampinhas e representando os
algoritmos.

1 – Represente as quantidades a serem operadas, de acordo com as
cartelas que representam a adição.
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2 – Use as cartelas para representar a operação feita com as tampinhas.

Usando o Ábaco

O ábaco é um antigo instrumento de calcular que opera quantidades
de acordo com o sistema decimal. O ábaco mais comum é formado por
varetas onde são colocadas peças, representando as unidades em cada
ordem.

A quantidade de peças que são
colocadas em cada vareta, deve
ser de até nove unidades, caso
complete 10, adiciona-se uma
unidade na ordem seguinte.

As operações com o ábaco ocorrem a partir da composição de
quantidades, com as peças que são colocadas nas varetas da unidade,
dezena e centena.

Nas varetas temos algumas peças que
formam a seguinte quantidade.

C   D   U
3    5   4

As peças que serão inseridas formam a
seguinte quantidade.

C   D   U
1    2   3

A soma será:  354 +    123     =      477 

Parcela Parcela Soma ou total 
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Construindo o ábaco com tampinhas

O ábaco, de maneira resumida, reúne quantidades em grupos de
unidade, dezenas e centenas. Assim, usando tampinhas coloridas teremos:

UnidadeDezenaCentena

Agora podemos realizar as operações de adição, reunindo cores iguais,
como no ábaco de varetas.

1 – Use o ábaco de tampinhas para descrever as quantidades e fazer as
adições:

+ =
4 3                   +         12            =                55   

+ =

221               +        202           =              423   

+ =

200     +       110               =       310   
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Uso da calculadora

Para somar com as calculadoras o estudante deve saber utilizar o
algoritmo da operação. Os professores devem estimular o uso da
calculadora, quando que os estudantes mostrarem o domínio do algoritmo.
Assim poderão operar qualquer quantidade e ao contrário do que se pensa,
estarão desenvolvendo vocabulário matemático, além de compreender a
própria estrutura das operações, independente das quantidades a serem
operadas.

As teclas devem ser pressionadas na mesma
sequência das parcelas. O estudante deve saber
que as quantidades serão mostradas na medida
que pressionam os números, mas a operação e a
igualdade não aprecem no visor.

As operações na calculadora acontecem como no
ábaco.

Inicialmente digitando no teclado
numérico o número 436.

Tecla 4, tecla 3 e tecla 2

Tecla para realizar a adição

Tecla para que o resultado da soma
apareça no visor.

+

Tecla 2, tecla 2 e tecla 5

=

432 + 225 =  657 
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2Algoritmo da Subtração

Algoritmo da Subtração

Ao retirarmos unidades de uma quantidade inicial, realizamos a
subtração. As unidades retiradas, devem formar uma quantidade menor ou
igual à quantidade inicial. Essa é a condição necessária para que se faça uma
subtração.

MINUENDO: Quantidade inicial que será diminuída pelo subtraendo.
Para isso o minuendo deve ser maior que o subtraendo,

SUBTRAENDO: Quantidade que será retirada do minuendo. Não é
possível realizar do minuendo uma quantidade maior que ele.

DIFERENÇA: Quantidade final da operação de subtração. Depois que
o minuendo é reduzido, ele fica com uma quantidade que corresponde à
diferença. O que era antes e o que é agora.

Quantida
de Inicial

O sinal indica que 
a quantidade 

inicial será 
diminuída

Unidades que 
devem ser 

retiradas da 
quantidade inicial

Unidades que 
devem ser retiradas 
da quantidade inicial

A retirada de unidades do minuendo, deve se dar de maneira
biunívoca com as unidades do subtraendo.
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A subtração Aritmética é uma operação condicionada, só pode
ocorrer se o minuendo for maior ou igual que o subtraendo. Dessa maneira
haverá diferença entre a quantidade inicial do subtraendo e a quantidade
final, depois de ser diminuído.

Subtração Aritmética 

Na subtração, o que se deve observar é que a diferença é menor que
o minuendo.

Da mesma maneira que a operação pode ser feita em linha, também
pode ser organizada em coluna.

Operando em linha e coluna

4 – 3 = 1
4 –
3 
1

Observação

Nas operações em colunas observa-se que o valor que fica em cima
(minuendo) é maior que o que fica em baixo (subtraendo)

Subtraendo

Minuendo Sinal da 
subtração

Diferença

4

5 -

1

1 6

2 1 -

5

2 5 7

3 4 2

8 5

-

A operação dos números posicionais promove um movimento de
desmembramento de quantidades que comumente é chamado de
EMPRESTA UM.
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As quantidades são organizadas em ordens de unidade (U), dezenas
(D) e centenas (C). Os números posicionais indicam quantidades, na sua
respectiva ordem.

O artificio do “empresta um” é a decomposição de uma ordem
superior, em outras inferiores.

Empresta um

O desmembramento das quantidades superiores, ajuda nas operações
que, aparentemente, o minuendo é menor que o subtraendo.

D  U
3   2

C  D 
5  3

Três dezenas é o mesmo que trinta
unidades, assim teremos a operação
somente um unidades.
Trinta unidades e mais duas unidades é
igual a trinta e duas unidades.

30 + 2 = 32 unidades

Cinco centenas é o mesmo que
cinquenta dezenas, assim teremos a
operação somente em dezenas.
Cinquenta dezenas e mais três dezenas é
igual a cinquenta e três dezenas.

50 + 3 = 53 dezenas

Da mesma forma, essas quantidades
podem ser descritas como unidades.
Cinco centenas é o mesmo que
quinhentas unidades e as três dezenas
são descritas como trinta unidades.
Assim, teremos: quinhentos e trinta
unidades.

500 + 30 = 530 unidades

C  D 
5  3

31 – 14 = 

31 > 14 

A operação é possível,
pois o minuendo é
maior que o subtraendo.

Quando operamos os
números de acordo com
suas posições de ordem,
pode parecer que o
minuendo é menor que o
subtraendo.

D U
3  1 –
1  4  
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D U
3  1 –
1  4  

Utilizando tampinhas coloridas, podemos representar
as quantidades e exercitar o desmembramento.

Unidades  
tampinha azul

Dezenas
tampinha vermelha

As quantidades a serem operadas podes ser representadas com as
tampinhas coloridas.

D U
3  1 –
1  4  Observe que no subtraendo temos mais 

tampinhas azuis do que no minuendo.

As dezenas devem se transformadas em unidades. Assim, trocamos
cada tampinha vermelha por dez tampinhas azuis.

Assim no minuendo, teremos:

- =

A partir do desmembramento da dezena, por
unidades, no minuendo, agora podemos realizar
a operação de subtração.

Numericamente teremos a seguinte representação:

D U
3  1 –
1  4  

D   U
2   11 –
1     4  

D   U
2   11 –
1     4  

1    7
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Etapas da Operação

A partir da comparação entre as quantidades observa-se que o
minuendo deve ser maior que o subtraendo.

Primeira etapa

Conclusão: o minuendo é maior
que o subtraendo, então a
subtração pode ser realizada.

A associação feita entre as unidades que compõem o minuendo e o
subtraendo, se dá de maneira BIUNÍVOCA, ou seja, ligando uma a uma as
unidade, facilita a identificação das unidades que serão retiradas do
minuendo.

Segunda etapa

Conclusão: As unidades do minuendo foram associadas às unidades do
subtraendo. Aquelas que não tiveram correspondência biunívoca serão
representadas como diferença, ou seja, o que sobrou do minuendo na
operação.

1 – Se as quantidades, no minuendo e no subtraendo são iguais, então
não há diferença;

Para o caso do minuendo ser igual ao subtraendo

2 – A associação entre as quantidades envolve todas as unidades do
minuendo e subtraendo, assim, não sobra quantidades, não tem
diferença.
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Não é possível retirar quantidade de onde não se tem. Assim, o
subtraendo não cumpre o seu papel e a operação se torna incompleta, por
isso a operação é impossível, não pode ser realizada..

Para o caso do minuendo ser menor do que o subtraendo

Números Naturais 

Os números naturais são aqueles que representas as coisas da
natureza. Com eles podemos formar e identificados números que
conhecemos em nosso dia-a-dia.

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

Na subtração aritmética o minuendo deve ser maior que o
subtraendo, isso porque a diferença é descrita em número natural.

Outros conjuntos numéricos, como o conjunto dos inteiros e o
conjunto dos números racionais, são números utilizados em operações
algébricas. Os educadores das séries iniciais devem considerar somente os
números naturais para as operações aritméticas fundamentais.

35  - 24  =  11 24 - 35  =  não existe

11 é número natural. Não existe número natural
que represente essa operação.

O conjunto dos número naturais tem a seguinte representação:
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A construção do algoritmo de uma operação é mais importante do
que efetuar inúmeras operações. A posição dos elementos que operam e do
sinal que indica a operação deve ser bem observada.

A partir do domínio da sintaxe do algoritmo o estudante pode realizar
qualquer operação.

As cartelas com os números e símbolos são dispostas ao estudante
que escolhem aquelas que gostaria de representar numa subtração e
montam o seu algoritmo respectivo.

Para saber Ler

2 – Observe as operações e coloque ( V ) para verdadeiro, quando a
operação é de subtração e ( F ) para falso, quando não for uma subtração.

Usando Jogo de cartelas

Algoritmo da operação

Coloque as cartelas na posição 
correspondente à operação escolhida

01

2
3 7

4

9

8

5

6

+

-

x

÷

=

1 – Escolha as cartelas que formam uma subtração. Coloque-as nas 
posições corretas do algoritmo da subtração.

25 – 16 = 9

Doze mais cinco é igual a Dezessete 

Cinco mais três é igual a oito

4 –
2
2

(    )

(    )

(    )

(    ) 19 +
23
42

(    )
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Para saber ouvir

O professor relata uma situação que traz a soma e a subtração. Os
estudantes podem usar cartelas com número e símbolos das operações
para representar o que vão percebendo, no desenrolar da narração.
Quando perceberem uma operação, levantam a placa que contem o sinal
correspondente.

Tia Joana foi à feira para
comprar frutas, verduras e
legumes.

Faça a operação que indica o valor que tia Joana pagou pelas frutas.

O professor dá orientações aos alunos, que montam as operações:  

1 - Das frutas compradas, foram retiradas aquelas que tem casca
amarelada ou alaranjada, quantas frutas restaram na sacola?

2 - Tia Joana levou vinte reais para pagar as frutas. Qual o troco recebido
por ela?

3 – Qual a diferença entre a quantidade de abacaxis e de abacates?
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Tia Joana também comprou verduras e legumes. Observe o que foi
colocado na sacola da Tia Joana e faça as operações sugeridas.

Faça as operações que indicam os valores que tia Joana pagou pelas
verduras.

1 – Qual a diferença entre o total pago pelos legumes e o que se pagou
pelas cebolas e os tomates?

2 – Qual a diferença entre a quantidade de produtos verdes e das outras
que são de outras cores?

3 – Represente a diferença entre o valor pago pelas couves e o que se
pagou pelos maços de feijão verde?

4 – Utilize os valores das frutas e dos legumes para formar a operação de
subtração:
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Para saber Manipular

A manipulação de materiais concretos facilita a compreensão das
etapas de uma operação. No caso da subtração, a primeira etapa é a
validação da operação que se dá com a comparação entre o minuendo e o
subtraendo. Se o primeiro for maior que o segundo, então a subtração é
possível. Depois, fazer a associação biunívoca entre o minuendo e o
subtraendo possibilita saber a diferença, como resultado da operação.

1 – Use as tampinhas como no ábaco para realizar as operações de
subtração, caso elas sejam possíveis.

- =

As tampinhas estão dispostas em ordem numérica: 

Centenas Dezenas Unidades

Operação em linha Operação em coluna

323 – 202 =
323 –
202 

Veja o modelo a seguir:
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Apresentamos algumas atividades que tem como propósito evidenciar
a compreensão dos conceitos pelos estudantes e como eles usam esses
conhecimentos para resolver situações problemas.

Avaliação Objetiva

Compreender os símbolos e o que representam.

O foco está na utilização do símbolos matemáticos e a estrutura dos
algoritmos.

Para saber ler

Para saber ouvir

Os alunos possuem duas cartelas: uma com o símbolo da adição e
outra com o da subtração:

a) Tenho 10 bolinhas, se ganhar mais duas terei 12 bolinhas;

O professor apresenta algumas frases e os alunos usam as placas para
representar a operação que representam.

b) Tinha 5 reais, mas perdi 2 reais, agora tenho três reais;

c) Dos 8 balões que eu comprei, estouraram 3, agora tenho 5 balões;
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Para saber ler

Usando dois dados comuns, de seis faces numeradas, podemos
realizar várias operações:

1- jogando o dado uma primeira vez, temos a quantidade inicial, a
segunda jogada será somada para que se tenha o total das
quantidades obtidas nos dois lançamentos;

2- serão feitos dois lançamentos: a maior quantidade será o minuendo
e a menor o subtraendo.

1º lançamento

2º lançamento

O valor da face de cima é o 2

Se temos cinco dados, um sobre o outro, como saber a soma das faces
que não se vê?

Cada dado soma sete nas faces opostas,
então os cinco dados somam 35

35 - 2 = 33 
33  É a soma das faces que você não vê.
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Avaliação Subjetiva

Para desenvolver sua aprendizagem das operações, os estudantes
devem aprender a ler e representar as operações de acordo com as
situações problemas, visto que nem sempre as operações estão plenamente
descritas nas situações cotidianas.

A linguagem matemática ajuda a compreender qual a operação mais
adequada à situação. Nem sempre a operação é explicita, então os alunos
perguntam: é de mais ou de menos?

Para saber manipular

A partir da situação descrita escolha a operação que melhor descreve
o que você compreendeu.

A compra de produtos em um
mercado é paga em dinheiro. O
caixa dá o troco ao cliente.

Faça uma lista de compras e pesquise os valores dos produtos. Se você
tiver o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais, você receberia troco, ou teria que
complementar a quantia?

Os jogos auxiliam muito no exercício de conceitos matemáticos.
Assim, temos como sugestão:

Boliche da soma e da subtração

A bola é lançada para derrubar as garrafas. Se derrubar todas, a
pontuação é a soma das garrafas. Caso fiquem garrafas de pé, o estudante
deve somar as garrafas que caíram e subtrair do total das garrafas.

Cada garrafa tem um número, de 1 a
5. A soma das garrafas é:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
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3Algoritmo da Multiplicação

Ampliação por multiplicação.

A multiplicação é um processo de ampliação de uma quantidade a
partir da inclusão de mesmas quantidades, em sequência.

Quantidade inicial

A partir da quantidade inicial, vamos incluir a mesma quantidade
repetidamente.

+ + =

A quantidade inicial se 
repete por três vezes

X 3 =

Observe que o número 3 (três) não é quantidade, ele só indica
quantas vezes a quantidade inicial se repete na inclusão. Também pode ser
chamado de fator de multiplicação.

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 

5 é a quantidade inicial
A quantidade inicial 
se repete seis vezesX

5  X  6 =  30

A quantidade 5 (cinco) sesta se repetindo 6 (seis) vezes

Representando numericamente 
teremos:

5
5
5
5
5
5

+

30
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ALGORITMO DA MULTIPLICAÇÃO

Vamos estudar a ampliação de uma quantidade a partir de inclusões
repetidas.

MULTIPLICANDO

A quantidade inicial chamada MULTIPLICANDO, sofre a ação do
MULTUPLICADOR para ser ampliada em grupos de mesma quantidade. Os
grupos são formados de acordo com a indicação do MULTIPLICADOR.

MULTIPLICAÇÃO

É a indicação simbólica da ordem de ampliação do Multiplicando, de
acordo com a quantidade de grupos descrita no Multiplicador.

MULTIPLICADOR

Indica quantos grupos de mesma quantidade serão formados.

o multiplicador não é uma
quantidade, ele é o indicador
da multiplicação.

IGUALDADE E PRODUTO

O sinal de igualdade representa a conclusão da ação do
MULTIPLICADOR e apresenta o PRODUTO.
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Multiplicação em coluna

A multiplicação em coluna obedece a mesma estrutura das operações
de adição e subtração.

Operação em linha

Operação em coluna

Multiplicando    X     Multiplicador    = Produto

Multiplicando

Multiplicador

Produto

X
X

2

As operações continuam sendo feitas de acordo com a natureza
numérica. Primeiro opera-se as unidades, depois as dezenas, depois as
centenas e assim por diante.

1  3

4

X

12

1  3

4

X

1  2
4

+

5  2

A operação é feita com a unidade e o produto de
3 X 4 = 12 unidades, porém temos que descrever
o resultado em unidades e dezenas.

Agora a multiplicação é da dezena e o produto é
1 X 4 = 4, só que agora são dezenas, então o
resultado deve ser colocado na linha da dezena.

Os dois resultados obtidos são somados,
mantendo-se unidade com unidade e dezena
com dezena.
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2  3

5

X

15

2  3

5

X

1  5

1  0

+

1  1  5

Observe que as quantidades
são acumuladas em adição e
caso seja necessário, serão
feitas conversões para as
ordens superiores.

A representação das ordens numéricas com o auxílio de tampinhas,
podemos organizar uma estrutura de compreensão do modelo operatório
da multiplicação em coluna.

Fazendo decomposição de quantidades

Centenas Dezenas Unidades

Operando unidades

2

X 4

2

X

8

5

X

+

Operando unidades e dezenas

1 1 5
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Para saber ler.

A estrutura da representação é importante para que o estudante
identifique corretamente a operação. Assim, o algoritmo da multiplicação
deve ser exercitado para gerar o vocabulário matemático.

O professor apresenta algumas operações para que os estudantes
possam ler os elementos em suas posições corretas, segundo o algoritmo de
cada uma delas:

2 - Relacione as operações e seus nomes correspondentes:

O professor apresenta algumas operações para que os estudantes
coloquem os elementos em suas posições corretas, segundo o algoritmo de
cada operação:

1 – Coloque os elementos e símbolos das operações nas posições
corretas:
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Para saber ouvir.

A língua materna trata dos múltiplos a partir do que organizam quanto
à formação dos grupos que ampliam a quantidade inicial.

Quantidade   X  Múltiplo  =  Produto

O professor narra algumas situações para que os estudantes
identifiquem as operações:

1 – Para fazer um bolo de aniversário para 10 convidados uma doceira
usou vários ingredientes. Porém, ela foi informada que o número de
convidados será o dobro do esperado.

Qual a receita para o novo bolo, para o dobro de convidados?
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Utilizando tampinhas de refrigerante, os alunos podem realizar várias
operações:

Os alunos podem ser organizados em grupos para realizar as
atividades orientadas pelo professor:

2 – São apresentadas cartelas com operações que serão realizadas pelos
alunos, com auxílio de tampinhas de refrigerante:

3 – Os alunos montam quantidades, elaboram uma operação e utilizam
cartelas com símbolos numéricos e operatórios para representar:

Para saber manipular.



Fundamental Menor
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4Algoritmo  da Divisão

Operação de Divisão

A distribuição de uma quantidade pode se fazer de maneira aleatória
ou de maneira regular.

A distribuição aleatória de uma quantidade forma grupos que
recebem quantidades diferentes. Quando esses grupos somam suas
unidades, chega-se à quantidade inicial que foram distribuídas.

Os exemplos de uma distribuição aleatória trazem a impressão da
ausência de justiça, ou seja, da igualdade de direitos a uma das partes do
que foi distribuído. Essa situação pode ser facilmente compreendida
quando percebemos a distribuição de renda em nossa sociedade. Poucos
recebem muito e muitos recebem pouco.

Para que se compreenda e exercite uma distribuição justa e
igualitária, é necessário aprender a distribuição aritmética, que tem como
base a distribuição em partes iguais.
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Na distribuição ou divisão aritmética a quantidade inicial é distribuída
em partes iguais pelos grupos que se formam para recebe-las.

Divisão Aritmética

resto

A regra da distribuição igualitária exige que sejam formados grupos
que recebam a mesma quantidade, se alguma unidade sobrar dessa
distribuição, então ela será o resto e não pertencerá a nenhum dos grupos.

Distribuição com resto

Não podem ser formados grupos que não recebam quantidades ou
que recebam quantidades maiores que aquelas destinadas aos outros
grupos.

Não pode ter grupo com quantidades diferentes

Não pode haver grupo sem quantidade
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Algoritmo de Euclides

resto

O teorema do resto trata das regras de distribuição de uma
quantidade em partes iguais e traz duas formas de distribuição: divisão com
resto e divisão sem resto.

Divisão com resto

O teorema do resto resume essas duas operações na seguinte
estrutura:

Euclides de Alexandria ( 300 a.C.) foi um
matemático grego conhecido como "Pai
da Geometria". Além de trabalhar com a
Geometria, também elaborou teoremas
que tratam da Aritmética, como o
Teorema do resto.

Teorema do Resto

Numericamente essa operação pode ser descrita como:

7  ÷ 3 =  2, com resto 1

Divisão sem resto

Numericamente temos:

6  ÷ 3 =  2, com resto 0

dividendo  ÷ divisor =  quociente  + resto
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DIVIDENDO
É a quantidade inicial, que será dividida de acordo
com o número de grupos que o DIVISOR indicar;

DIVISÃO
É o Sinal que indica a operação de distribuição em
partes iguais;

÷
(divisão)

DIVISOR
Indica o numero de grupos para os quais o
DIVIDENDO (quantidade inicial) será distribuída;

QUOCIENTE
Representa um dos grupos que recebe parte do
DIVIDENDO.

Divisão Aritmética

A divisão aritmética obedece à regra do teorema do resto.
Obedecendo a estrutura reduzida a seguir.

Obs: Quando a divisão é sem resto, alguns professores
afirmam que a divisão é EXATA. É incorreto usar essa
nomenclatura pois as denominações de “com resto” e “sem
resto” geram uma polarização. Essa mesma polarização segue
para opor o EXATO e o NÃO EXATO, ou ERRADO.

2 = com resto 

Dividendo Divisor Quociente Resto

RESTO
Se o resto é maior que zero, então quer dizer que
essa quantidade não fez parte dos grupos que
receberam a distribuição do DIVIDENDO.

Dividendo

÷
(divisão)

2
Divisor

Quociente

com resto 
Resto
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A importância do divisor

Na divisão aritmética o divisor não é uma quantidade ele tem como
tarefa dizer quantos serão os grupos que vão receber as partes da
quantidade inicial ou dividendo. É importante destacar que uma quantidade
pode ser dividida até o numero que unidades que possui, podendo ocorres
divisões com resto e sem resto.

A representação do quociente

O quociente, na divisão aritmética, é aquele que diz quanto recebeu
na distribuição e garante que a divisão foi feita em partes iguais, seja ala
com resto ou sem resto.

6 ÷ 3 = 2

6 ÷ 4 = 1, com resto 2
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Verificação da operação

Quando se faz necessário verificar se a divisão está correta, utilizamos
o algoritmo do Teorema do resto de Euclides. Para encontrar o dividendo,
multiplicamos o quociente pelo divisor e somamos com o resto.

6 ÷ 3 = 2

6 ÷ 4 = 1, resto 2

dividendo ÷ divisor = quociente + resto

6 ÷ 3 = 2 + 0 dividendo = 3 X 2 + 0

dividendo = quociente x divisor + resto

dividendo = 6 + 0

dividendo = 6 

6 ÷ 4 = 1 + 2 dividendo = 1 x 4 + 2

dividendo = 4 + 2

dividendo = 6

Para encontrar o dividendo, o quociente multiplica o divisor e soma 
com o resto:

Divisão em coluna

Como nas outras operações, a divisão também pode ser resolvida na
forma de coluna, porém, a sua estrutura é um pouco diferente as demais.

8 ÷ 4 = 2

8 | 4 
2

9 ÷ 8 = 2, resto 1

9 | 8
1    2

Na distribuição dos elementos da operação no formato de coluna, o
sinal que indica a divisão é uma barra vertical ( | ) e a igualdade ( __ ) fica
abaixo do divisor. O quociente fica embaixo da igualdade e o resto, fica
abaixo do dividendo.
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A divisão em coluna deve ser exercitada periodicamente pelos
estudantes, para que compreendam como os elementos são percebidos na
operação.

8 ÷ 4 = 2

8 | 4 
2

9 ÷ 4 = 2, resto 1

9 | 4
1    2

÷ 4 = 2 ÷ 4 = 2

4 4

Resumidamente temos as seguintes estruturas:

dividendo ÷ divisor = quociente e resto

dividendo divisor

quocienteresto

Divisão em linha Divisão em coluna

Em alguns casos a divisão em coluna apresenta a seguinte forma:

O prolongamento da barra vertical
que indica a divisão,
provavelmente, surgiu como uma
forma de separar o reto e o
quociente, sem alterar o processo
operatório.
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1 – Observe a estrutura da divisão e relacione os elementos e
quantidades aos seus respectivos nomes:

O reforço à identificação dos símbolos, se dá pela leitura e
interpretação das ações pretendidas.

Para saber ler

2 – Coloque nos parênteses ( L ) para as operações em linha e ( C ) para
as que são em coluna:

7 ÷ 2 = 3, resto 1 9 | 3 
3

20 | 4 
5

7 ÷ 2 = 3, resto 1 24 ÷ 8 = 3

5 ÷ 2 = 2, resto 1

12 | 4 
3

10 | 4 
2     2

42 ÷ 2 = 21

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

19 ÷ 3 = 6, resto 1 69 | 34 
1    2

6 ÷ 2 = 3(    ) (    ) (    )
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1 – Uma pessoa pede, pelo telefone, uma pizza para 4 pessoas. O
professor fala as opções de tamanho de pizza e os estudantes dizem
quantas fatias cada pessoa pode comer e se haverá sobra de fatias:

Os alunos devem ser habituados a diferenciar as operações, também
a partir do nome dos elementos e símbolos operatórios, isso porque as
situações do cotidiano já trazem esses termos.

Para saber ouvir

a) Pizza de 4 fatias

b) Pizza de 8 fatias

e) Pizza de 12 fatias

c) Pizza 6 fatias

d) Pizza de 9 fatias

2 – O professor apresentar termos que fazem parte da divisão e de
outras operações. Os alunos dizem SIM, para os termos que fazem
parte da divisão e NÃO, para aqueles que não fazem parte da divisão.:

divisor

quociente

resto

minuendo

parcela

dividendo

multiplicando

multiplicador produto

Subtraendo

TotalDiferença
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1 – Faça a divisão das quantidades:

Vamos utilizar as tampinhas de refrigerante para representar
quantidades de acordo com as ordens numéricas. Assim, podemos exercitar
as operações fazendo a transformações de quantidades entre as ordens
numéricas.

Para saber manipular

Centenas Dezenas Unidades

1 2 ÷ =3 4
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2 – Faça a divisão das quantidades:

Vamos utilizar as tampinhas de refrigerante para representar
quantidades de acordo com as ordens numéricas. Assim, podemos exercitar
as operações fazendo a transformações de quantidades entre as ordens
numéricas.

Fazendo decomposição de quantidades

Centenas Dezenas Unidades

÷ =2

1 2 3 ÷ =2
100 20 3

Podemos fazer a divisão por parte:

resto

Resultado

1 2 3 ÷ =2 61, resto 1



Avaliação

A avaliação deve ser um processo dialógico e 
construtivo, caso contrário será tão somente mais 

um momento de opressão.



Nossa proposta de  Avaliação
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A diversificação de atividades para avaliar o domínio dos conceitos e
como eles se aplicam em situações cotidianas é uma alternativa que
disponibiliza ao educador elementos significativos para que a continuidade
dos estudos se dê de forma coerente quanto às necessidades de superação de
obstáculos de aprendizagem, que se façam presentes nas práticas de avaliação
dos estudantes.

Nossa intenção não é discutir as teorias que orientam os processos de
avaliação, vamos partir da ideia de que a avaliação deve ser do rendimento na
aprendizagem. As atitudes dos estudantes, por sua vez, devem revelar o
domínio dos conceitos a parti da sua aplicação, seja percebendo a presença
dos elementos matemáticos e suas relações, ou associando esses elementos a
objetos, seres e situações presentes no seu cotidiano.

O processo de ensino é de responsabilidade do educador e depende da
sua criatividade didática. Da mesma forma, as avaliações do rendimento dos
alunos, depende do nível de percepção do educador quanto as condições de
domínio dos conceitos por parte dos alunos, visto que a avaliação é para a
identificar as limitações que os estudantes ainda apresentam quanto ao:
saber ler, saber ouvir e saber manipular.

Avaliação
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Assim, apresentamos três alternativas de avaliação, complementares
entre si: avaliação objetiva, avaliação subjetiva e avaliação prática.

.

Acreditamos que a avaliação é consequente à aprendizagem, para que
esta seja: dimensionada, analisada e revista a partir da introdução de
situações complementares, seja para a introdução de novos conceitos, ou
para retomar a aprendizagem de conceitos que ainda não foram totalmente
dominados.

Avaliação
Objetiva

Avaliação
Subjetiva

Avaliação
Prática

Avaliação Subjetiva

Objetivo: Analisar os processos de interpretação das situações problemas
e escolha dos recursos matemáticos para o desenvolvimento das
soluções.

Avaliação Objetiva

Objetivo: Identificar o domínio da linguagem matemática a partir da
utilização dos símbolos numéricos e operatórios.

Avaliação Prática

Objetivo: Revisar os conceitos e retomar o vocabulários matemático a
partir da construção e manipulação de materiais didáticos.

A avaliação objetiva trata exclusivamente da compreensão cos
elementos conceituais, sua simbologia e linguagem. A partir das atividades
propostas com respostas diretas sobre a leitura e representação dos símbolos
matemáticos, o educador analisa o domínio dos elementos componentes dos
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As condições nas quais se identifica a presença dos elementos
matemáticos e como eles são utilizados em situações complexas é o que
motiva a avaliação subjetiva, visto que os estudantes precisam expressar suas
maneiras de interpretar as situações, assim como a escolha dos elementos
matemáticos e as relações mais adequadas, para expressar os resultados de
solução de problemas e os caminhos adotados para esse fim.

A resolução de problemas é um dos motivos pelos quais a escola
difunde o conhecimento desenvolvido por diferentes sociedades. Cada uma
delas buscou soluções que se transformaram em saberes que ajudam a
superar novos problemas. A alfabetização matemática dos estudantes tem
como propósito prepara-los para enfrentar situações que exijam a utilização
de elementos matemáticos e para isso, são estudadas soluções desenvolvidas
em diferentes momentos da história e por sociedades que viram na
matemática, uma ferramenta para a superação das dificuldades que se
apresentavam e que exigiam cálculos, medições e elaboração de modelos.

Compreender conceitos e saber manipular os elementos matemáticos
em situações práticas, faz com que os estudantes, possam desenvolver
vocabulários, não só da linguagem matemática, mas dos modelos operatórios
para resolver situações matemática que identificadas em seus espaços de
convivência.

Esperamos com essa proposta, contribuir com 
educadores e educando, para que o processo de 

avaliação supere as orientações de rigor e 
punição, que tanto marcam a identidades da 
disciplina matemática nos espaços escolares. 

conceitos e se há compreensão das relações que se estabelecem entre esses
elementos. A estrutura dos algoritmos operatórios é apenas uma das etapas
de domínio dos conceitos, que pode ser observado nas avaliações objetivas

Avaliação
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1 - Relacione, fazendo uma ligação, entre o símbolo termos que são
usados nas operações.

Para desenvolver o processo de avaliação, propomos algumas
atividades que reúnem as quatro operações. As atividades propostas
envolvem as três dimensões que trabalhamos: saber ler, saber ouvir e saber
manipular.

2 – coloque o nome dos operadores no dominó das palavras.
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Bingo das operações 

3 – Marque na cartela as operações que correspondem aos número que
são anunciados.

Obs: as peças e as cartelas devem ser construídas pelos 
estudantes, isso faz com que se tenha um momento de 
revisão do algoritmo das operações.

4- Utilize o ábaco para criar quantidades e exercitar as operações
fundamentais. Caso não tenha o ábaco escolar, use tampinhas coloridas
de refrigerante.

a) Represente a operação: 23 X 4 - 3 =

b) Qual o resultado da soma de duas dezenas com o triplo de
quatro unidades?

c) Quanto resulta o triplo de cinco, mais quatro unidade menos
duas unidades?

d) Multiplique quatro por cinco e divida o resultado por dois.

Avaliação
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Multiplicação Chinesa

A Multiplicação chinesa se dá a partir do cruzamento de linhas que
representam o multiplicando e o multiplicador. Nos pontos de encontro das
linhas, surgem as combinações numéricas para formar os produto.

4  X  3 = 

UU

12

12

Multiplicação de unidade por unidade

O multiplicando tem suas linhas da
direita para a esquerda;

Multiplicando é 4

O multiplicador tem suas linhas
da esquerda para a direita;

Multiplicador é 3

O produto da operação resulta
da contagem dos pontos de
encontro entre as linhas do
multiplicando e do
multiplicador.

4  X  3 = 12

4

3
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24  X  3 = 
UD U

12

72

60 + 72

Multiplicação de unidade por unidade

O multiplicando tem suas linhas da
direita para a esquerda, sendo que
há uma separação da unidade e da
dezena;

Multiplicando é 24
2 4

O multiplicador tem suas linhas
da esquerda para a direita;

Multiplicador é 3
3

O produto resulta de dois
grupos de encontros: com as
linhas das unidades e com as
linhas da dezena.

=
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24  X  43 = 
DUD U

1032

1 0 3 2

Centenas ..... 8 x 100 = 800

+
U = 12C = 8 D = 22

Dezenas ......22 x 10 = 220

Unidades ....... 12 x 1 =   12

8 0 0
2 2 0

1 2

Multiplicação de dezena por dezena

42

Distribuição do multiplicando

Distribuição do multiplicador

4

3

Contagem do produto

Avaliação
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