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MATEMÁTICA
Resolução de problemas 

e cálculo mental 



▪

Áreas da matemática

● Cálculo mental

● Resolução de problemas

● Sistema de numeração decimal

● Algoritmo

● Geometria

● Medidas



▪ Sem usar a conta armada, nem a 
calculadora, resolva as contas abaixo da 
maneira que achar mais fácil.

527 + 42 + 13 = 

Proposta



✓ Comparar diferentes formas de resolver uma 
mesma operação ou um problema para 
estabelecer relações; 

✓ Validar as estratégias mais eficientes;

✓ Conhecer e fazer uso de diferentes estratégias, 
selecionando as mais adequadas para 
determinados cálculos ou situações.

Aprender diferentes estratégias de 
resolução para:



“(...) queremos esclarecer que a concepção 
de cálculo mental que vamos desenvolver 
não exclui a utilização de papel e lápis, 
particularmente no registro de cálculos 
intermediários em um processo que é, 
essencialmente, mental.”

Parra e Saiz, 1996.



Multiplicação

✓ Que estratégias os alunos utilizam para resolver 
problemas e cálculos com a ideia de 
multiplicação? 

Desenho

                                                                                          

Tabuada                                 Arredondamento

Decomposição

Soma sucessiva

Números terminados com 0



Soma Sucessiva



Soma Sucessiva



Soma Sucessiva

https://docs.google.com/file/d/1tcAj0KhKOOviaohr5g0Kknlkk9aKprqR/preview


Decomposição



Decomposição



Decomposição

https://docs.google.com/file/d/1ip5sikZF8mEY8V0toqaxssssKsBoWW6A/preview


Números terminados com 0



Arredondamento



Arredondamento

https://docs.google.com/file/d/1UoW95izcxaFuakuCwcw9r8jJiK3LA7e0/preview


▪ Tabuada

▪ Algoritmo



▪ Compreender a ideia envolvida no problema;

▪ Utilização das estratégias de cálculo;

▪ Seleção da estratégia mais adequada;

▪ Compartilhamento de diferentes estratégias.

Resolução de problemas







Resolução de problemas

https://docs.google.com/file/d/1WMtsUzT9DBLZUgvmfMnKVk5J5Lw2n9BV/preview


Ciências Sociais
COMUNIDADES INDÍGENAS 
BRASILEIRAS



Este estudo tem como propósito que os alunos desconstruam 
conceitos estereotipados sobre os indígenas e ampliem o que 
sabem sobre as culturas indígenas no Brasil, que percebam que 
não existe uma caracterização única que define o “ser índio” e 
observem que cada comunidade tem sua própria cultura, com 
características e hábitos que por vezes as assemelham e por 
outras as diferenciam. Da mesma maneira, é esperado que 
possam observar essas diferenças e semelhanças em relação à 
sua própria cultura. 

   Objetivos



Interpessoal

✓Trabalhar em grupo: ouvir o outro/ se colocar/ chegar a um 
consenso/ respeitar opiniões diferentes/ participar ativamente.

✓Resolução de conflitos

✓Cooperação

✓Escuta ativa

   Objetivos



Etapas

✓ Hipótese inicial: o que sabemos sobre a vida dos indígenas no 
Brasil.

Algumas hipóteses:

✓ Os índios moram na selva.
✓ Tomam banho nos rios.
✓ Caçam animais.
✓ Tem arco e flecha.
✓ Moram em aldeias.
✓ Moram em cabanas.
✓ Os maridos entram em canos para matar peixes para se alimentar.
✓ Pegam um pau e fazem uma lança para caçar.



Etapas: questão orientadora

O que outros alunos da Santi pensam sobre como é a vida 
das comunidades indígenas e o que o 3º ano pode fazer 
para ampliar essa visão?



Escolha da comunidade



Escolha da comunidade



Escolha da comunidade

https://docs.google.com/file/d/1X9saHKUVqVO5by-qeZO_OjAJmqy4QrS2/preview


Pesquisa

As pesquisas foram feitas em sites confiáveis que 
foram disponibilizados pelos professores e o registro 
foi feito no aplicativo padlet.

https://padlet.com/renatamelara/s48go2rt9f6d

https://padlet.com/renatamelara/s48go2rt9f6d


Pesquisa



Pesquisa



Pesquisa



Pesquisa

https://docs.google.com/file/d/1-583RogSg-uKihUkgB7sxiBtncwwJ0Gm/preview


Compartilhamento de saberes

Turma do 6º ano convida o 3º ano para compartilhar 
suas pesquisas sobre indígenas.



Compartilhamento de saberes



Compartilhamento de saberes



Compartilhamento de saberes

https://docs.google.com/file/d/1znB2Nf9ajIg_BaBUdeYiPtn5mp2uNEIH/preview


Planejamento das oficinas



Planejamento das oficinas



Planejamento das oficinas



Oficinas



Oficinas



Oficinas



Oficinas



Oficinas



Oficinas



Oficinas

https://docs.google.com/file/d/11LFTw--EZEmXzjbbaqtxa7IR1bPmqnQK/preview


Projeto convivência: Horta



Horta: o que precisamos?



Horta: saída para Tutóia Flores



Horta: organização e plantio



Horta: organização e plantio

 



Horta: organização e plantio

 



Horta: inauguração



Horta: inauguração



Horta: inauguração

https://docs.google.com/file/d/1160COiCN6AFi2mXj4xfmw7QLzM3gimm8/preview


Horta: pedido de ampliação



Horta: planejamento



Horta: planejamento

https://drive.google.com/file/d/1P3iaS7jmhGdF5ILyGpFS4WamAuJgmeqN/view?usp=sharing_eil&
ts=5d7a9472

https://drive.google.com/file/d/1P3iaS7jmhGdF5ILyGpFS4WamAuJgmeqN/view?usp=sharing_eil&ts=5d7a9472
https://drive.google.com/file/d/1P3iaS7jmhGdF5ILyGpFS4WamAuJgmeqN/view?usp=sharing_eil&ts=5d7a9472


✓Produção de autoria dos contos de duendes e 
gigantes.

✓ Materiais, substâncias e suas transformações.

✓ Sistematização do algoritmo da multiplicação.

✓ Ideia da divisão.

O que está por vir... 



MELHORES MOMENTOS
3º ANO A 

https://www.youtube.com/watch?v=G9RS2BkbqHw


https://docs.google.com/file/d/1wR1sZ8eo9rOvj3M6wwrNNwtTlkWDtMaL/preview

