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I. Ementa

A disciplina de Matemática propõe na primeira fase do ensino fundamental explorar temas, a
partir do quotidiano das crianças, que deem conta de trabalhar interdisciplinarmente pautado na
integração de eixos estruturais e na linguagem por meio de metodologias diversas, conquanto,
desenvolva na criança a capacidade de refletir e elaborar hipóteses. Com isso, esse ensino está
organizado em cinco eixos temáticos: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas & Medidas e
Probabilidade  &  Estatística. A  abordagem  será  por  meio  de  investigação  matemática,  que
possibilita o uso de curiosidade e da criatividade de alunos e alunas, além de colocá-los diante de
situações-problemas nas quais terão que expor suas ideias, elaborar hipóteses, recolher dados e
interpretá-los,  fazer  registros  e  compartilhar  as  situações  aprendidas,  enfim,  parafraseando
Rubem Alves:  A ideia é espantar...  Pensar...  Provocar na criança o pensar,  nisto consistirá o
nosso fazer pedagógico. 

II. Objetivos

Geral: 

 Desenvolver o hábito de investigação e exploração de ideias, pensar possibilidades com
criatividade,  buscando  estratégias  de  resolução  de  situações  –  problemas.  Nesta
perspectiva  o  conhecimento  matemático  deverá  viabilizar  ao  educando  selecionar,
organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente.

Específicos

 Leitura,  escrita,  comparação  e  ordenação  de  números  de  até  três  ordens  pela
compreensão  de  características  do  sistema de  numeração  decimal  (valor  posicional  e
papel do zero);

 Composição e decomposição de números naturais de até três ordens (até1000);
 Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação;
 Procedimentos para o desenvolvimento do cálculo (mental e escrito) com números naturais

(até quarta ordem): adição e subtração;



 Problemas  envolvendo  diferentes  significados  da  adição  e  da  subtração  (juntar,
acrescentar, separar, retirar);

 Problemas envolvendo adição de parcelas iguais (multiplicação);
 Problemas envolvendo significados de: dobro, metade, triplo e terça parte;
 Identificação de regularidade de sequências e determinação de elementos ausentes na

sequência;
 Localização  e  movimentação  de  pessoas  e  objetos  no  espaço,  segundo  pontos  de

referência, e indicação de mudanças de direção e sentido;
 Esboço de roteiros e de plantas simples;
 Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): 

reconhecimento e características;
 Figuras geométricas planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo): reconhecimento e

características;
 Significado de medida e de unidade de medida;
 Medida de comprimento: unidades não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e 

milímetro);
 Medida  de  capacidade  e  de  massa:  unidades  de  medida  não  convencionais  e

convencionais (litro, mililitro, cm3, grama e quilograma);
 Sistema monetário  brasileiro:  reconhecimento  de cédulas  e moedas e  equivalência  de

valores
 Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de horas em relógios

digitais e ordenação de datas;
 Coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada e

em gráficos de colunas.
 Análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano;
 Coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada e

em gráficos de colunas.

III. Objetos de Conhecimento

 Leitura,  escrita,  comparação  e  ordenação  de  números  de  até  três  ordens  pela
compreensão  de  características  do  sistema de  numeração  decimal  (valor  posicional  e
papel do zero);

 Composição e decomposição de números naturais (até 1000);
 Construção de fatos fundamentais da adição e da subtração;
 Problemas  envolvendo  diferentes  significados  da  adição  e  da  subtração  (juntar,

acrescentar, separar, retirar;
 Problemas envolvendo adição de parcelas iguais (multiplicação);
 Problemas envolvendo significados de dobro, metade, triplo e terça parte;
 Construção de sequências repetitivas e de sequências recursivas;
 Identificação de regularidade de sequências e determinação de elementos ausentes na

sequência;
 Localização  e  movimentação  de  pessoas  e  objetos  no  espaço,  segundo  pontos  de

referência, e indicação de mudanças de direção e sentido;
 Esboço de roteiros e de plantas simples;
 Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):

reconhecimento e características;
 Figuras geométricas planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo):  reconhecimento e

características.

IV. Metodologia

Segundo Vila e Callejo (2006) o professor deve (rá) ser um mediador do conhecimento

matemático  objetivado.  O  processo  de  ensino-aprendizagem  será  centrado  na  resolução  de



problemas, onde o educando será provocado a observar, elaborar hipóteses, organizar os dados

de  um enunciado,  enfrentar  problemas,  analisar  a  situação-problema  apresentada  e  explorar

casos semelhantes.

V. Avaliação

A  avaliação  da  disciplina  Matemática  é  do  tipo  formativa.  Contínua  e  Global.  Serão
considerados os critérios pautados nos objetivos de aprendizagem definidos, por escala. Segundo
Magalhães e Varizo (2016), na perspectiva da investigação matemática a avaliação deverá se
concentrar no tripé: aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. Para tanto, o aluno/a
deverá  fazer  a  matemática  e compreendê-la  como ciência.  Além do que,  na perspectiva  das
autoras deverá ser capaz de:

 Perceber através da observação, relações entre entes matemáticos através do raciocínio 
indutivo ou analógico;

 Fazer conjecturas (hipóteses) e argumentar matematicamente sobre elas;
 Analisar a plausibilidade da veracidade de suas conclusões;
 Ser capaz de verificar a inconsistência de algum raciocínio, voltar ao início e rever o 

caminho de seu pensamento;
 Seja persistente na busca de suas conclusões;
 Compartilhamento de ideias entre as duplas e no grupo de estudantes da série;
 Realização das tarefas de casa; concentração e esforço pessoal; 
 Esforço, perseverança, raciocínio matemático, criatividade;
 Pensamento de estratégias variadas de resolução de problemas.
 Relatórios  (oral,  individual,  escrito  e  coletivo)  -  instrumento  de  verificação  de

aprendizagem.  Neste,  o  aluno/aluna  deverá  descrever  suas  experiências  com  a
investigação (o caminho percorrido até chegar ao resultado).

VI. Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – A Área de Matemática. 
MEC. Brasília, DF, 2016., pp. 221 – 271. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.
gov.br/documentos/bncc-2versao.revista.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2017.

DANTE, Luiz Roberto. ÁPIS Matemática, 2º ano: ensino fundamental, anos iniciais. 3. Ed. São 
Paulo: Ática, 2017. 

PROJETO  POLÍTICO  PEDAGÓGICO  DO  CEPAE,  2012.  Disponível  em:
https://www.cepae.ufg.br/-pdf> Acesso em: 07 nov. 2017.

VARIZO,  Zaíra  da  Cunha  Melo;  MAGALHÃES,  Ana  Paula  de  Almeida  Saraiva.  Atividades
investigativas como estratégias de ensino e aprendizagem de matemática.  Curitiba: CRV,
2016.

VILA, Antoni; CALEJO, Maria Luz. Matemática para aprender a pensar: o papel das crianças na
resolução de problemas. Porto Alegre: Artmed, 2006.


