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Linguagem algébrica em situações do cotidiano 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Linguagem algébrica: variável e incógnita. 

 Equações polinomiais do 1º grau. 

 (EF07MA13) Compreender a ideia de variável, 

representada por letra ou símbolo, para 

expressar relação entre duas grandezas, 

diferenciando-a da ideia de incógnita. 

 (EF07MA18) Resolver e elaborar problemas 

que possam ser representados por equações 

polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma 

ax + b = c, fazendo uso das propriedades da 

igualdade. 

Objetivos 

 Representar situações-problema por meio da linguagem matemática. 

 Compreender as ideias de incógnita e variável. 

 Resolver e elaborar problemas que envolvem equações do 1º grau. 

 Resolver equações do 1º grau fazendo uso das propriedades da igualdade. 

Recursos utilizados 

 Cartolinas nas cores vermelha e amarela. 

 Caneta hidrocor preta. 

 Réguas. 

 Tesouras com pontas arredondadas. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 4 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Esta etapa deverá ser utilizada para verificar os conhecimentos prévios dos alunos, e retomar os 

conceitos envolvendo a linguagem algébrica e o uso de equações na modelagem de situações 

cotidianas. Por isso, é essencial estar atento às possíveis dificuldades que os alunos apresentem. 

Durante o processo de resolução da atividade, assuma a postura de mediador do conhecimento, 

buscando aprimorar o raciocínio lógico dos alunos e levando-os a adquirir autonomia na resolução de 

problemas. 

Atividade 1 

Inicie a aula explicando aos alunos que o objetivo da atividade será representar situações 

cotidianas por meio da linguagem algébrica. 

Escreva na lousa algumas situações que possam ser representadas por meio da linguagem algébrica 

ou, se preferir, reproduza um material com tais informações e distribua-o aos alunos. A seguir, 

apresentamos uma possível situação. 
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Ana estava jogando videogame. Na primeira etapa da partida, ela fez 67 pontos, esquecendo de 

registrar sua pontuação na etapa seguinte. Ao final da partida, seu saldo era 155 pontos no total. 

Sabendo que o jogo tinha apenas duas etapas, quantos pontos Ana fez na segunda etapa? 

Para este trabalho, organize os alunos em grupos de 2 ou 3 integrantes e oriente-os a representar a 

situação por meio da linguagem algébrica. 

Permita que os alunos troquem informações entre si, tanto entre membros do próprio grupo 

quanto entre membros de grupos diferentes. Essa troca de ideias é importante para a construção do 

conhecimento. Ao final das resoluções, solicite que um representante de cada grupo apresente ao 

restante da turma as respostas obtidas por sua equipe, bem como os procedimentos pelos quais 

chegaram a tais conclusões. Registre na lousa as respostas dos alunos, de modo que seja possível 

compará-las posteriormente. 

É provável que as equipes obtenham equações diferentes, mas que sejam equivalentes, que 

utilizem mais de uma incógnita, mesmo sendo necessário utilizar apenas uma para a resolução do 

problema, que utilizem outras letras, em vez de 𝑥, para representar as incógnitas, entre outros casos. 

Aproveite essa situação para retomar os conceitos de incógnita e equação. Quando necessário, faça 

intervenções para corrigir possíveis equívocos. Por exemplo, pode ser que tenha alunos que ainda não 

estejam familiarizados com o conceito de equação e que se refiram a uma equação como expressão 

algébrica. 

Solicite aos alunos que entreguem os registros feitos, pois eles podem ser fontes úteis de 

informações na avaliação dessa sequência. 

Antes de finalizar a atividade, faça a correção do problema na lousa e resolva, com o auxílio dos 

alunos, cada uma das equações obtidas. Segue possível resposta para a situação apresentada. 

 Incógnita: 𝑥 

 Possível equação: 67 +  𝑥 =  155 

 Solução da equação apresentada: 𝑥 =  88 

 Resposta para a situação: Ana fez 88 pontos na segunda etapa. 

Se julgar conveniente, reforce a ideia relativa à diferenciação entre variável e incógnita. Para isso, 

proponha a seguinte questão: “Na expressão algébrica 𝑥 +  4, qual é o valor de 𝑥?”. Espera-se que os 

alunos percebam que, em uma expressão algébrica, 𝑥 pode assumir qualquer valor, sendo classificado, 

então, como variável. Em seguida, pergunte: “E na equação 𝑥 +  4 =  6?”. Assim, espera-se que eles 

percebam que, nesse caso, 𝑥 deve ser igual a 2, pois é necessário que ele satisfaça a equação, 

tratando-se, então, de uma incógnita. Nessa etapa do ensino, diferenciar essas ideias é algo complexo 

para muitos alunos, pois seu pensamento algébrico ainda não está bem estruturado. Portanto, 

questionamentos como os propostos podem contribuir para essa percepção. 

Na resolução das equações é interessante retomar as ideias de operações inversas. O uso de 

esquemas pode auxiliá-lo nas explicações. No caso da situação proposta, um possível esquema seria: 
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Atividade 2 

Agora que as ideias envolvendo equações já foram retomadas, diga aos alunos que, nesse 

momento, eles deverão elaborar situações parecidas com o exemplo da atividade anterior, ou seja, 

que também possam ser representadas por meio da linguagem algébrica. 

Oriente os alunos a reunirem-se novamente em grupos de dois ou três alunos (não há necessidade 

de ser os mesmo grupos da atividade anterior) e peça que elaborem, em uma folha de caderno, 3 

situações que possam ser resolvidas por meio de uma equação do 1º grau. Explique que eles não 

devem se identificar na folha dos problemas, pois elas serão entregues a outros grupos para sua 

posterior resolução. 

Depois de elaborados todos os problemas, recolha as folhas e redistribua entre as equipes, de 

modo que o grupo receba, cada qual, os problemas elaborados por outra equipe. Incentive-os a utilizar 

as propriedades da igualdade no momento da resolução das equações. 

É provável que haja situações nas quais os alunos não consigam resolver ou não entendam algum 

problema que foi proposto. Isso pode ocorrer em razão da falha na estrutura do problema, porque a 

linguagem utilizada pela equipe causou confusão, ou ainda, porque os dados numéricos não se 

relacionam de modo a permitir a transcrição para a linguagem algébrica. Nesses casos, reproduza o 

problema na lousa, da mesma maneira que foi criado, e apresente-o à turma. Peça aos alunos 

sugestões de como seria possível reescrevê-lo de modo a torná-lo mais claro e objetivo. É importante 

que a equipe que criou o problema não seja identificada, evitando qualquer tipo de constrangimento 

aos alunos. 

Nesta etapa da atividade, é essencial frisar a importância do trabalho em grupo e do respeito 

mútuo entre os alunos. Fale sobre a necessidade de escutar e valorizar a opinião dos colegas, mesmo 

que seja divergente da sua. O contato com diferentes opiniões incentiva o pensamento crítico do aluno. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Nesta etapa da proposta, os alunos vão confeccionar um jogo da memória relacionado a equações. 

Para o desenvolvimento da atividade, providencie com antecedência os seguintes materiais: cartolinas 

nas cores vermelha e amarela, caneta hidrocor preta, réguas e tesouras com pontas arredondadas. 

Atividade 1 

Organize a turma em grupos de 3 ou 4 alunos e entregue, a cada grupo, uma cartolina vermelha, 

uma cartolina amarela, uma caneta hidrocor preta, uma régua e uma tesoura com pontas 

arredondadas. 

Em cada uma das cartolinas, os alunos devem desenhar, com o auxílio da régua, 10 retângulos cuja 

medida do comprimento é igual a 15 cm e a medida da largura é igual a 10 cm. Em seguida, eles 

deverão recortá-los com a tesoura. 

Com as peças confeccionadas e com a caneta hidrocor preta, diga que em cada retângulo amarelo 

será escrita uma equação do 1o grau (uma equação por ficha), e em cada retângulo vermelho será 

escrito a solução dessas equações (uma solução por ficha). 

As equações e as respostas podem ser pré-estabelecidas pelo professor ou decidida pelos próprios 

integrantes do grupo. A seguir, sugerimos um exemplo de 10 equações que podem ser escritas nas 

fichas amarelas. 
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I) 𝑥 +  2 =  11 

II) 18𝑥 –  43 =  65 

III) 3𝑥 –  12 =  0 

IV) 5𝑥 –  40 =  0 

V) 3𝑥 =  0 

VI) 5 =  5𝑥 

VII) 7𝑥 –  7 =  7 

VIII) 3𝑥 =  15 

IX) 12𝑥 +  2 =  38 

X) 𝑥 –  1 = 6 

Considerando as equações apresentadas, os seguintes valores, que representam as respostas das 

equações correspondentes, devem ser colocados nas fichas vermelhas. 

I) 9 

II) 6 

III) 4 

IV) 8 

V) 0 

VI) 1 

VII) 2 

VIII) 5 

IX) 3 

X) 7 

Ao término da confecção das fichas, reproduza na lousa ou leia para os alunos as regras do jogo 

descritas a seguir. 

Objetivo do jogo: 

 Formar a maior quantidade de pares de fichas. 

Regras: 

 Os jogadores devem embaralhar as fichas vermelhas e amarelas, separadamente. 

 Com a face virada para baixo, as fichas devem ser espalhadas sobre a mesa em dois grupos: um 

grupo de fichas amarelas e um grupo de fichas vermelhas. 

 Um jogador deve ser escolhido para iniciar o jogo. 

 Cada jogador, na sua vez, deve pegar uma ficha vermelha e uma ficha amarela, verificando se o 

número da ficha vermelha corresponde à solução da equação representada na ficha amarela. 

 Caso as fichas se relacionem (equação e sua respectiva solução), o jogador deve separá-las do 

restante das fichas, guardando-as. 

 O jogo termina quando todos os pares forem formados. 

 Vence o jogador que tiver mais pares de fichas. 

Diga aos alunos que os cálculos das equações do 1o grau podem ser efetuados no caderno. Permita 

que mais de uma rodada seja jogada. 

Durante o desenvolvimento, verifique se os alunos apresentam alguma dificuldade com relação às 

regras do jogo, ou então com relação às resoluções das equações que aparecem nas fichas amarelas. 

Se julgar conveniente, explique na lousa a resolução de equações do 1o grau, por meio dos princípios 

aditivo e multiplicativo. Uma sugestão que pode auxiliá-lo nessa etapa é a balança de dois pratos, pois 

o recurso visual permite que os alunos absorvam de maneira mais efetiva o conteúdo trabalhado. 

Se julgar pertinente, peça aos alunos que confeccionem mais fichas com outras equações do 1o 

grau e suas respectivas soluções, acrescentando-as às fichas já existentes ou fazendo a substituição 

das mesmas. 

Outra sugestão de abordagem desse jogo, um pouco mais desafiadora, é propor aos alunos que, 

em vez de efetuarem os cálculos no caderno, todos eles deverão ser efetuados mentalmente, 

estimulando assim o raciocínio e o cálculo mental. 
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Avaliação 
Aproveite o desenvolvimento das aulas e a realização das atividades propostas para fazer uma 

avaliação contínua da aprendizagem e da participação dos alunos. Por meio dessa avaliação, procure 

observar, acompanhar e até mesmo fazer intervenções necessárias para que a aprendizagem seja 

significativa. 

Recolha os registros feitos pelos alunos durante a sequência para auxiliá-lo no processo de 

avaliação. É necessário observar os critérios a seguir. 

 Os alunos conseguem traduzir situações do cotidiano para a linguagem matemática? 

 Eles compreenderam a ideia de variável? Conseguiram diferenciá-la de uma incógnita? 

 Os alunos resolveram e elaboraram situações envolvendo equações do 1º grau? 

 Os alunos resolveram equações do 1º grau fazendo uso das propriedades da igualdade? 

 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 
de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Prestei atenção na explicação do professor?   

Realizei as atividades propostas com empenho?   

Prestei atenção nas explicações dadas pelo professor?   

Concentrei-me na realização das atividades propostas?   

Respeitei e colaborei com meus colegas nas atividades realizadas em grupo?   

Consegui traduzir situações para a linguagem algébrica?   

Consegui elaborar problemas que poderiam ser resolvidos utilizando equações  

do 1º grau? 
  

Consegui resolver equações do 1º grau usando as propriedades da igualdade?   

Consegui efetuar todos os cálculos do jogo corretamente?   

 


