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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



Decomposição



Números terminados com 0



Arredondamento



▪ 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







COMPARTILHANDO...

https://docs.google.com/file/d/18-psmedP4GHulwlRU_1H36bRJ0dbuo6a/preview


Projeto Convivência
Responsabilidade, Consciência e Autonomia



O que vocês acham que as crianças aprendem 
em rodas de conversa e outras atividades de 

convivência?

https://www.menti.com

https://www.mentimeter.com/


RODAS DE CONVERSA



Por que fazemos?! 

https://docs.google.com/file/d/0B3b4t_uG7fc-UUxralhvT1dGMnN3dlhhVVdmdXNMX3Z0Y0Vn/preview


Rodas de Conversa
Procedimentos



Rodas de Conversa
Reconhecendo os problemas do grupo



https://docs.google.com/document/d/1dC2_ehgAh7HjpJ2QPg49pu4Vqmn1LOnR_CSz54TlQJA/edit

Rodas de Conversa
Registros

https://docs.google.com/document/d/1dC2_ehgAh7HjpJ2QPg49pu4Vqmn1LOnR_CSz54TlQJA/edit


Rodas de Conversa
Registros



Rodas de Conversa
Percepção das crianças

https://docs.google.com/file/d/133wE8MHnUC62gBjsQy-rQn_s8FvEqGSo/preview


Rodas de Conversa
Os resultados começam a aparecer nas atitudes...

https://docs.google.com/file/d/1EbkXINuAZ9U6gMqMfpPoIqRcYx3B6ajG/preview


Outras ações
Achados e Perdidos



Outras ações
Sala de Aula

https://docs.google.com/file/d/1-QCiPSRv31ENLPqDlgEgm1E8moJoVBx-/preview


Falta alguma aprendizagem? 



E acabou?!





Melhores 
Momentos

https://docs.google.com/file/d/1Du7w66w_p_SFNXbneP5m67aySg74LrUB/preview

