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MATEMÁTICA
Cálculo mental e 

resolução de problemas



3Áreas da Matemática

● Cálculo mental

● Algoritmo

● Resolução de problemas

● Sistema de numeração decimal

● Geometria

● Medidas



4Proposta

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

21 x 13 =



5Aprender diferentes 
estratégias de resolução 
para:

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

✓ Validar as estratégias mais eficientes;

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



6

“(...) 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.



7Multiplicação

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

Possibilidades:

● Desenho                                                                                       
● Tabuada                                
● Arredondamento
● Decomposição
● Cálculo mental (números terminados com 0)
● Soma sucessiva



8Soma Sucessiva



9Decomposição



10Cálculo mental - Números 
terminados com 0



11Arredondamento



12Arredondamento

https://docs.google.com/file/d/1zkr-2wwvZeZyqUg4pH4oWlQanaS-aRi_/preview


13Multiplicação

▪ Tabuada

▪ Algoritmo



14Algoritmo

https://docs.google.com/file/d/1FKLFjrgWYaJzcOOtLrFAIZnrsT2GG5E1/preview


15Resolução de problemas

▪ Compreender a ideia envolvida no problema

▪ Utilização das estratégias de cálculo

▪ Seleção da estratégia mais adequada

▪ Compartilhamento de diferentes estratégias



16Resolução de problemas



17Resolução de problemas



18Resolução de problemas

https://docs.google.com/file/d/1JUzA0yoME3fu_EsIypJRwu6e2R4HA_Sz/preview


Narrativas biográficas
Produção de biografia
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Quais conhecimentos 
precisamos colocar em jogo 

para escrever um bom texto?

http://www.menti.com


21Etapas do projeto

● Repertoriação / Contextualização

● Levantamento de boas perguntas

● Escrita de biografia coletiva

● Lição de casa de férias - entrevista

● Produção de biografia individual

● Revisão



22Biografia coletiva

● Levantamento de boas perguntas;

● Votação para escolher o entrevistado;

● Entrevista;

● Escuta do áudio;

● Planejamento da escrita;

● Transcrição e escrita do texto;

● Revisão

● Entrega para o Luis



23Biografia coletiva



24Biografia coletiva



25Planejamento do texto



26Produção do texto (escuta e 

transcrição do áudio)



27Revisão



28Revisão
Primeira versão - sem revisão



29Revisão

Versão final - 
após revisões



30Revisão

Comparação de versões:

1ª Versão Versão Final



31Revisão

https://docs.google.com/file/d/1hbeBxTrpcGh-PMnrm4jXkRiu30i0gFZ0/preview


32

Melhores 
Momentos
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https://docs.google.com/file/d/1BMloEPC_NWdsMwg9loZcTRcmjw8B_n1i/preview


https://www.instagram.com/escolasanti/
https://www.facebook.com/escolasanti/

