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Parte especíﬁca
Comentário e orientações

• Ler, escrever e comparar números naturais
de zero a nove.

Estrutura do livro

Encaminhamento:
É interessante que o aluno saiba que desde o início da humanidade o homem utiliza números e que cada vez mais precisa deles para
viver. Essa é uma boa motivação para começar
a aprender algo mais sobre os números.
A construção e a compreensão da idéia
de número pressupõe uma série de atividades
relacionadas com a classiﬁcação, a formação
de seqüências e a correspondência um a um.

O livro está organizado em lições com temas que se relacionam com:
• Números e operações
• Espaço e forma
• Grandezas e medidas
• Tratamento da informação
As atividades apresentadas têm como objetivo auxiliar o professor no desenvolvimento
dos conteúdos pertinentes a cada série, favorecendo a interação do aluno com o mundo
que o cerca.
O livro apresenta a seção Eu gosto de saber mais, com a função de ampliar o universo
cultural do aluno.
A seção Eu gosto de desaﬁos, desenvolve o raciocínio e a lógica diante de situações
desaﬁadoras.
Eu gosto de me divertir é uma seção
que serve para descontrair e desencadear
discussão de assuntos importantes, mas com
humor.
No Almanaque encontram-se anagramas,
bingos, material dourado, relógio, ﬁta métrica,
moedas e cédulas, enﬁm, farto material para
ser usado no decorrer do ano escolar. Há também Folhas especiais e Adesivos.

Lição 1: História dos números
indo-arábicos
Números naturais
Objetivos:
• Conhecer escrita numérica de outros povos.



Lição 2: Adição de números
naturais
Objetivo:
• Efetuar adições com duas parcelas na forma
horizontal e na forma vertical.
Encaminhamento:
O aluno precisa compreender o signiﬁcado das operações para aplicá-las em situações
diárias. Nesta lição trabalha-se a idéia de juntar quantidades.
É importante trabalhar sempre as duas representações da adição: a horizontal
(4 + 3 = 7) e a vertical:
4
+3
7
Aproveite para trabalhar o signiﬁcado das
palavras horizontal e vertical.

Lição 3: Geometria – Sólidos
geométricos
Objetivo:
• Identiﬁcar características e propriedades dos
sólidos geométricos através da manipulação.
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Encaminhamento:
A geometria nas séries iniciais deve ser a
geometria manipulativa ou experimental, na
qual o aluno manipula objetos ou embalagens,
descobre seus elementos, suas características e
também as diferenças e semelhanças entre eles.
Estimule os alunos a manipularem vários
tipos de embalagem para perceberem a sua
forma espacial.
Conhecer os nomes das formas espaciais
não é fundamental. O importante é identiﬁcar
suas características, suas propriedades.

Lição 4: Subtração de números
naturais
Objetivo:
• Efetuar subtração de números menores que
dez na forma horizontal e vertical.
Encaminhamento:
É necessário que o aluno compreenda as
idéias relacionadas com a subtração: tirar e
comparar.
Também é importante descobrir a relação
entre as operações: adição e subtração.

Lição 5: Sistema de numeração
decimal: unidades e dezenas
Objetivo:
• Reconhecer, escrever e comparar números
naturais menores que vinte.
Encaminhamento:
A decomposição de um número de dois
algarismos em dezenas e unidades são identiﬁcadas quando agrupamos quantidades de
10 em 10, para facilitar a contagem.
O trabalho com dezenas e unidades pode
ser feito com o material dourado do Almanaque e com o quadro valor de lugar.

Lição 6: Geometria – Retas e
curvas
Objetivo:
• Identiﬁcar e construir linhas retas e linhas
curvas.

Encaminhamento:
A Geometria e a Arte caminham juntas
desde a antigüidade. Proponha aos alunos
pesquisar obras de arte que tenham presença
marcante de retas e curvas.

Lição 7: Sistema de numeração
decimal: dezenas exatas
Objetivos:
• Escrever, representar e comparar números
naturais menores que cem.
• Adicionar e subtrair sem reagrupar.
Encaminhamento:
É essencial que os alunos manipulem o
material dourado, percebendo que são necessárias dez unidades para formar uma dezena.
Para decompor e escrever por extenso
um número, basta falar lentamente este número. Por exemplo, 43 “quarenta e três”, e a
decomposição ﬁca: “40 e 3 ou 40 + 3”.

Lição 8: Adição com
reagrupamento
Objetivo:
• Efetuar adições com reagrupamento.
Encaminhamento:
Surge uma novidade no algoritmo da adição: o “vai um”, isto é, a necessidade de reagrupar 10 unidades em uma dezena.
Antes de se abordar o “vai um”, é conveniente que as crianças sejam capazes de efetuar mentalmente contas como 15 + 28.

Lição 9: Números ordinais
Objetivo:
• Identiﬁcar, ler, escrever e comparar números
ordinais do 1o ao 20o.
Encaminhamento:
Converse sobre Olimpíada, sobre esportes e a importância de praticá-los para se ter
uma vida saudável. Explore a palavra pódio, o
que vale mais: o ouro, a prata ou o bronze?
Aproveite para reforçar a idéia de seqüência.
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Lição 10: Subtração com
reagrupamento
Objetivo:
• Efetuar subtrações com reagrupamento.

Encaminhamento:
Proponha aos alunos que desenhem objetos que são comprados aos pares e os casais
de animais que eles conhecem.
Aproveite para discutir sobre família com
número par e número ímpar de componentes.

Encaminhamento:
Nessa lição são trabalhadas as subtrações
que exigem a troca de uma dezena por dez unidades. Trata-se do conhecido “empresta um”
que vem sendo designado por subtração com
reagrupamento. Seria mais adequado usar a
expressão “subtração com desagrupamento”,
pois a dezena é desagrupada em unidades.

Lição 11: Geometria – Figuras
geométricas planas
Objetivo:

Objetivo:
• Reconhecer a escrita romana para representar os números.
Encaminhamento:
É muito difícil efetuar qualquer operação
com os números romanos, até mesmo uma
simples adição.
Para efetuar essas operações, os romanos, gregos e etruscos ﬁzeram uso do ábaco e
não dos números romanos.

• Identiﬁcar e representar graﬁcamente o triângulo, o quadrado, o retângulo e a circunferência.

Lição 15: Dúzia e meia dúzia

Encaminhamento:

Objetivo:
• Reconhecer e representar dúzia e meia dúzia.

Solicite que os alunos façam o contorno
das faces de algumas embalagens. Trabalhe
também o contorno de ﬁguras geométricas
planas, usando palitos ou canudos de refrigerante.

Encaminhamento:
Incentive os alunos a inventar problemas
usando frutas, objetos, peças de vestimenta
etc., que são comprados às dúzias.

Lição 12: Sistema de
numeração decimal – centenas
Objetivo:
• Escrever e representar números naturais até
quinhentos.
Encaminhamento:
É interessante que o aluno efetue a adição concretamente com o material dourado e
compare com o algoritmo.

Lição 13: Números pares e
números ímpares
Objetivo:
• Identiﬁcar e determinar as seqüências dos
números pares e dos números ímpares.



Lição 14: Sistema de
numeração romano

Lição 16: Multiplicação de
números naturais
Objetivos:
• Expressar uma adição por meio de uma multiplicação.
• Aprender as tabuadas do 2 até o 9 por meio
de tabelas.
• Escrever a multiplicação na forma horizontal
e vertical.
Encaminhamento:
Nesta adição é trabalhada a idéia de multiplicação como adição de parcelas iguais.
A noção de dobro está associada à idéia
de “2 vezes” e trabalhada junto com a tabuada do 2.
A noção de triplo está associada à idéia
de “3 vezes” e trabalhada junto com a tabuada do 3.
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Promova bingos, dominós e gincanas de
tabuadas para que os alunos compreendam e,
depois, memorizem as tabuadas.

Lição 17: Divisão de números
naturais
Objetivos:
• Separar um conjunto de objetos em dois ou
mais conjuntos com números iguais de objetos.
• Escrever a divisão na forma horizontal.
• Reconhecer a divisão como operação inversa
da multiplicação.
Encaminhamento:
Explore a divisão como idéia de distribuir
igualmente as quantidades.
Trabalhe a divisão e a multiplicação como
operações inversas.

Lição 18: Dobro
Objetivo:
• Calcular o dobro de um número ou de uma
quantidade.
Encaminhamento:
Aproveite para ampliar e ﬁxar a idéia de
multiplicação por 2, já trabalhada na Lição 16.

Lição 19: Metade
Objetivo:
• Calcular a metade de um número ou de uma
quantidade.
Encaminhamento:
Estimule os alunos a inventar problemas
usando a idéia de metade.
Use as ﬁguras geométricas planas e faça
através de dobraduras e recortes a divisão em
duas partes iguais.
Exemplos:
1

2

3

"

"

"

Lição 20: Medidas de tempo –
As horas
Objetivo:
• Ler as horas na seqüência de hora em hora e
de meia em meia hora.
Encaminhamento:
Use o relógio do Almanaque para promover gincanas com os alunos.
Solicite que os alunos tragam outros instrumentos de medida de horas que tenham
em casa.

Lição 21: Medidas de tempo
– Calendário
Objetivo:
• Compreender o calendário.
Encaminhamento:
Atividades com o calendário podem sugerir uma conversa sobre o ano letivo e o trabalho escolar: o que vamos estudar este ano,
como se organizar para produzir mais, a importância do estudo etc.

Lição 22: Medidas de
comprimento
Objetivo:
• Medir comprimento em centímetros com régua, trena, ﬁta métrica etc.
Encaminhamento:
São constantemente empregadas no diaa-dia e isto permite criar contextos concretos
para os mais diversos problemas. As medidas
tornam mais signiﬁcativo o trabalho com as
operações e propiciam várias ligações entre
números e geometria.

Lição 23: Medidas de
capacidade
Objetivo:
• Trabalhar informalmente com medidas de
capacidade.
Encaminhamento:
As medidas contribuem para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, possibilitandolhes desenvolver senso de estimativa, noções
relativas a capacidades etc.
Novo Eu Gosto • Manual do Professor

MAT-EU GOSTO-MP-ESP.indd 39


8/10/06 10:13:11 AM

O combustível do automóvel é medido
em litros, a capacidade de latas de refrigerante
é medida em mililitros etc.

Lição 24: Medidas de massa
Objetivo:
• Reconhecer e comparar massas em quilos de
dois objetos ou pessoas.
Encaminhamento:
É notável a presença das medidas em
nossas vidas, por isso, as crianças sempre
têm algumas noções sobre unidades de medidas e muitas vezes manifestam interesse
por certas medidas. Às vezes perguntam sobre o peso dos elefantes ou de uma formiga.
Sempre que perceber interesses desse tipo
sugere-se que o assunto seja explorado no
que for possível.

Lição 25: Dinheiro no dia-a-dia
Objetivo:
• Efetuar compras e vendas utilizando o dinheiro do Almanaque.



Encaminhamento:
Trata-se de um material didático de grande efetividade. Use as cédulas e as moedas do
Almanaque para dramatizar situações do cotidiano envolvendo dinheiro:
• Contagem de quantias em dinheiro.
• Troca de cédulas.
• Cálculo de troco.
• Atividades de compra e venda etc.
Tais atividades desenvolvem o cálculo
mental e a capacidade de resolver problemas.

Lição 26: Calculadora
Objetivo:
• Conhecer e operar uma calculadora.
Encaminhamento:
Embora não deva ser usada indiscriminadamente, a calculadora não pode ser ignorada
no ensino de Matemática.
Numa sociedade da comunicação que se
apóia no uso das calculadoras e dos computadores, nada mais natural que os alunos usem essas ferramentas para explorar idéias numéricas,
cálculos com “números grandes”, comprovação
de cálculos realizados com lápis e papel etc.
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