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MATEMÁTICA

Campo multiplicativo: 
Resolução de problemas, 

cálculo mental e algoritmo da 
multiplicação 



▪

Áreas da Matemática

● Cálculo mental

● Resolução de problemas

● Sistema de numeração decimal

● Algoritmo

● Geometria

● Medidas



Como podemos resolver a conta abaixo de 
uma maneira fácil sem usar a conta armada 
nem a calculadora?

21 x 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.

Registro dos cálculos mentais



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

https://docs.google.com/file/d/1X9ZqTGvDQ-b68yeeN2VDZgwyem2cSBTV/preview


Multiplicação por 10, 100 e 1000



 Multiplicação por 10, 100 e 1000

https://docs.google.com/file/d/1U10SALAVLwnglHJQB16JTsOcdOJD0MtP/preview


Decomposição



Decomposição



Decomposição

https://docs.google.com/file/d/1WpZvmAu12aHrxk_dyJj6yaMMVsrw0KEO/preview


Resolução de problemas

https://docs.google.com/file/d/1Wr6xG84FHzbrP51AAgsQiLcGngPGUYcJ/preview


Arredondamento





Arredondamento

https://docs.google.com/file/d/1Un2QVvbxFtvjzdsI1-m5Ete5K3uiAZGi/preview


▪ Tabuada

▪ Algoritmo

Tabuada e Algoritmo 



Tabuada

https://docs.google.com/file/d/1HTddFuVF0cgxdyz3PYRY1uoyqZOREbZs/preview


Algoritmo 

https://docs.google.com/file/d/1PA8sty-r5ZwGnNd5Y_QWV_y_IJd_yS2P/preview


▪ 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



Resolução de problemas

https://docs.google.com/file/d/1yZEIj8jUYjJFgnxgLKyXZwZqEaMp_wsu/preview


Ciências Sociais
COMUNIDADES INDÍGENAS 
BRASILEIRAS



Propósito para as alunas e alunos: 

▪ Refletir e desconstruir conceitos estereotipados sobre os 
indígenas;

▪ Ampliar o que sabem sobre as culturas indígenas no Brasil;
▪ Ampliar o que sabem sobre diferenças e semelhanças entre 

diferentes culturas indígenas existentes no Brasil.

   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.
✓ Os homens caçam animais.
✓ Plantam para comer.
✓ Têm arco e flecha.
✓ Moram em ocas em aldeias.
✓ Fazem lanças e cerâmicas.





Os índios viviam na floresta e a cidade urbana foi tomando 
conta dela. Houve desmatamento e muitos povos foram 
exterminados. Essa relação parece que foi ruim para a 
natureza e para os índios.

Sistematização do que sabiam das 
discussões iniciais



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? 

1- Como vocês acham que os indígenas se vestem?
2- Como vocês acham que os indígenas se alimentam?
3- Como vocês acham que os indígenas moram? Onde é?
4- Como vocês acham que são as brincadeiras dos indígenas?
5- Vocês acham que eles têm aulas?

Lista com 14 perguntas para o 1º ano. Depois responderam o 
que descobriram e realizaram oficinas.



Escolha da comunidade: Xavante ou 
Kalapalo?



Escolha da comunidade: Xavante ou 
Kalapalo?



Pesquisa

As pesquisas foram feitas em sites confiáveis que 
foram disponibilizados pelas professoras e o registro 
foi realizado pelas crianças no aplicativo padlet.
https://padlet.com/tatianesousa1/2bye8s3fvzn

https://padlet.com/tatianesousa1/2bye8s3fvzn


Pesquisa



Pesquisa



Pesquisa



Pesquisa



Pesquisa



Pesquisa



Pesquisa



Pesquisa



Compartilhamento de saberes

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



Compartilhamento de saberes



Planejamento das oficinas



Planejamento das oficinas



Oficinas



Oficinas



Oficinas



Oficinas



Oficinas



Oficinas

https://docs.google.com/file/d/1GXVPZLsmVUgUUgRQoOa4gOyvGJ0t4y-U/preview


Regras e combinados;
Combinados individuais;
Ideia de grupo (Jogos e cantos - grande desafio 
do momento é passar a bola com o tecido o maior 
número de vezes);
Trabalhar bem nas duplas e tratar de conhecer 
crianças com quem não costuma brincar no 
grupo.

Convívio



Convívio



Convívio



Convívio



Convívio



Convívio (Maria vai 
com as outras)



Brás e Vila Maria Zélia

O que é memória?
Memória é como uma cicatriz, você lembra para o resto da vida. Ela pode ser sobre algo que gostou muito 
ou que não gostou. Conseguimos lembrar de fatos da nossa vida para narrá-los. 
Memória está ligada com afeto, pois podemos nos lembrar a qualquer momento de algo que aconteceu no 
passado e nos marcou. Podemos nos lembrar de fatos por objetos, cheiros etc.

Brás
Antigamente o Brás era cheio de fábricas. Hoje em dia, cheio de comércios. Tinha muitos imigrantes vindos 
no período da II Guerra Mundial.



Procedimentos, materiais, o que faz um pesquisador quando 
vai a campo?

O que acham que vão  encontrar lá

É uma vila operária. Nela tem fábricas. Pessoas que estão trabalhando como operários e operárias. Construções 
antigas, igrejas, escolas... Chaminés e fumaça (saindo  das fábricas). Muitas pessoas trabalhando nas fábricas. 

Fábricas abertas ou não. Lixo por conta das pessoas trabalhando nas fábricas. Poucos animais por não ter tempo. 
Muitos móveis antigos e pessoas em situação de rua. Casas (e não em prédios). Não vai ter muita pessoa na rua, 
pessoas nas fábricas e algumas cuidando de casa. Marcas do passado: tipo de chão, pisada, vestígios de fatos 

históricos, sobrados, descendentes de italianos, portugueses...
  

Trabalho de historiador
 

Entrevista com morador
 

Dividir as funções dentro de cada grupo.
 
Pessoa 1 e 2 - responsáveis pela  observação e registros das ruas. – Mafê,  Dudu, Fê,  Lulu e Isa
Pessoa 3 e 4 - responsáveis pelo desenho de observação. Danilo e Pedro a. e Rafa
Pessoa 5 e 6 - responsáveis pelo registro fotográfico João G. e Helena/ Sofia G. e Mari Campacci
Pessoa 7 e 8 - responsáveis pela entrevista com o morador da Vila. Otto/ Alice
Pessoa – responsáveis mapas -  Pedro F./ Mariana Ferrera
Fotos antigas - demais

Trabalho no estudo 
de campo







Saída: Estudo de campo



✓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 B 

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


https://docs.google.com/file/d/1MqpTdgiueCFgWk7PBHqpYzFgTHBXjfEr/preview

