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Objetos de co-
nhecimento 

Habilidades Referência no material didático Propostas de atividade Fontes de pesquisa Avaliação 

Números 

• Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de 
números de até 
três ordens 
pela compre-
ensão de carac-
terísticas do 
sistema de nu-
meração deci-
mal (valor posi-
cional e papel 
do zero). 

(EF02MA01) Compa-
rar e ordenar núme-
ros naturais (até a or-
dem de centenas) 
pela compreensão de 
características do sis-
tema de numeração 
decimal (valor posici-
onal e função do 
zero). 
 
(EF02MA02) Regis-
trar o resultado da 
contagem ou estima-
tiva da quantidade 
de objetos em cole-
ções de até 1 000 
unidades, realizada 
por meio de diferen-
tes estratégias. 
 
(EF02MA03) Compa-
rar quantidades de 
objetos de dois con-
juntos, por estima-
tiva e/ou por corres-
pondência (um a um, 
dois a dois, entre ou-
tros), para indicar 
“tem mais”, “tem 
menos” ou “tem a 
mesma quantidade”, 
indicando, quando 
for o caso, quantos a 
mais e quantos a me-
nos. 

Unidade 7  

• Atividades e problemas com gran-
dezas e medidas. 

• Vamos ver de novo? 
 
Unidade 8 

• Números até 199. 

•  Explorar e descobrir. 

Para a sala de aula 
Unidade 7 – atividades 5 e 6 (página 193). 
Unidade 7 – atividades 1 a 3 (página 194). 
Unidade 8 – atividades 1 a 15 (páginas 205 a 208). 
 
Para o professor 
Trabalhe oralmente com as estimativas de valores 
utilizando a atividade 5 da página 193 e, se possível, 
proponha outras situações-problema como essa. 
Na comparação de números, aproveite o conheci-
mento prévio dos alunos e a investigação sobre o 
que é menor ou maior observando objetos do coti-
diano. 
 
Para casa 
Sugerimos que as atividades da seção Vamos ver de 
novo? sejam utilizadas como tarefa de casa. 

 Espera-se que o aluno seja 
capaz de: 

• comparar e operar com nú-
meros menores do que 
999, inclusive em situa-
ções-problema; 

• adicionar quantidades utili-
zando-se de diferentes re-
cursos;  

• perceber as estratégias 
que utilizou e possa ex-
pressá-las de diferentes 
formas, inclusive utilizando 
a língua materna; 

• comparar e operar com nú-
meros maiores do que 99, 
inclusive em situações-pro-
blema. 
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Números 

• Problemas en-
volvendo adi-
ção de parcelas 
iguais (multipli-
cação). 

(EF02MA07) Resolver 
e elaborar problemas 
de multiplicação (por 
2, 3, 4 e 5) com a 
ideia de adição de 
parcelas iguais por 
meio de estratégias e 
formas de registro 
pessoais, utilizando 
ou não suporte de 
imagens e/ou mate-
rial manipulável. 
 

Unidade 8 

• Centenas, dezenas e unidades. 

• Operações com centenas exatas. 

• Vamos ver de novo? 

•  Centenas, dezenas e unidades. 

• Cálculo mental. 
 

Para o professor 
Dê atenção ao uso do material dourado na constru-
ção dos fatos que se referem a operações tanto de 
adição quanto de subtração. 
Na seção de multiplicação, dê ênfase especial ao uso 
dos termos dobro, triplo e quádruplo, sempre reto-
mando as estimativas para pequenos valores. 

 Espera-se que o aluno seja 
capaz de resolver situações- 
-problemas de adição, sub-
tração e multiplicação que 
envolvam números maiores 
do que 99 e menores do que 
999. 

Álgebra 

• Construção de 
sequências re-
petitivas e se-
quências recur-
sivas. 

• Identificação 
de regulari-
dade sequên-
cias e determi-
nação de ele-
mentos ausen-
tes na sequên-
cia. 

(EF02MA09) Cons-
truir sequências de 
números naturais em 
ordem crescente ou 
decrescente a partir 
de um número qual-
quer, utilizando uma 
regularidade estabe-
lecida. 
 
(EF02MA11) Descre-
ver os elementos au-
sentes em sequên-
cias repetitivas e em 
sequências recursivas 
de números naturais, 
objetos ou figuras. 
 

Unidade 7  

• Dia e semana. 

• Vamos ver de novo? 
 
 

Para casa 
Unidade 7 – Saiba mais (página 172). 
Unidade 7 – Vamos ver de novo? (página 194). 
 
Para o professor 
Explore essas atividades como sequências que pos-
sam ser generalizadas, mesmo que sem formalismo, 
e, se possível, incentive os alunos a perceber a rela-
ção de múltiplos envolvendo os dias da semana. Por 
exemplo, se nesta quinta-feira é dia 7 de setembro, 
na próxima quinta será 7 × 2 = 14 de setembro e 
sexta será 7 × 2 + 1 = 15 de setembro, e assim suces-
sivamente. 
 

 Espera-se que o aluno seja 
capaz de reconhecer certa 
regularidade em uma se-
quência numérica simples e 
consiga completá-la com ou-
tros valores. 
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Álgebra 

• Identificação 
de regulari-
dade sequên-
cias e determi-
nação de ele-
mentos ausen-
tes na sequên-
cia. 

 

(EF02MA10) Descre-
ver um padrão (ou 
regularidade) de se-
quências repetitivas 
e de sequências re-
cursivas, por meio de 
palavras, símbolos ou 
desenhos. 
 

Unidade 8 

• Centenas, dezenas e unidades. 

• O número 1 000 (mil). 

• Vamos ver de novo? 

Para a sala de aula 
Unidade 8 – atividade 1 (página 209). 
Unidade 8 – atividade 5 (página 210). 
Sequência didática 12. 
 
Para o professor 
Incentive o aluno a determinar a regularidade das 
sequências apresentadas. Para isso sugira a constru-
ção ou a obtenção dos próximos termos com a in-
tenção de buscar a regularidade ou padrão da se-
quência. 
A atividade 5 da página 210 pode ser aproveitada de 
maneira que os alunos elaborem suas próprias se-
quências. 

 Espera-se que o aluno seja 
capaz de perceber e explorar 
regularidades em sequên-
cias. 

Grandezas e me-
didas 

• Medida de 
comprimento: 
unidades não 
padronizadas e 
padronizadas 
(metro, centí-
metro e milí-
metro). 

(EF02MA16) Estimar, 
medir e comparar 
comprimentos de la-
dos de salas (inclu-
indo contorno) e de 
polígonos, utilizando 
unidades de medida 
não padronizadas e 
padronizadas (metro, 
centímetro e milíme-
tro) e instrumentos 
adequados. 
 
 
 
 
 

Unidade 7  

• Tipos de grandeza. 

• Grandeza comprimento e algumas 
unidades de medida. 

• Centímetro (cm). 

• Milímetro (mm). 

• Metro (m). 

• Atividades e problemas com gran-
dezas e medidas. 

• O número 1 000 (mil). 

• Centenas, dezenas e unidades. 
 
 

Para a sala de aula 
Unidade 7 – atividades 1 e 2 (página 165). 
Unidade 7 – atividades 1 a 5 (página 177). 
Unidade 7 – atividades 1 a 3 (páginas 178 e 179). 
Unidade 7 – Explorar e descobrir e atividade 1 (pá-
gina 181). 
Unidade 7 – atividades 1 a 6 (páginas 191 a 193). 
Unidade 8 – atividade 4 (página 209). 
Unidade 8 – atividade 7 (página 206). 
Sequência didática 11. 
 
Para o professor 
As atividades envolvendo centímetro (cm) e milíme-
tro (mm) podem ser resolvidas em sala de aula, de 
preferência permitindo que os alunos façam experi-
mentações concretas. 
É importante que essa primeira instrumentalização, 
no que se refere a unidades de medidas de compri-
mento, seja feita de forma lúdica, em que o aluno 
possa utilizar diversas ferramentas. 

 Espera-se que o aluno seja 
capaz de distinguir e utilizar 
medidas de comprimentos 
em situações do cotidiano. 
 
  
 
 

Grandezas e me-
didas 

• Medida de ca-
pacidade e de 

(EF02MA17) Estimar, 
medir e comparar ca-
pacidade e massa, 
utilizando estratégias 

Unidade 8 

• Grandeza capacidade e algumas 
unidades de medida. 

• Litro (L). 

Para a sala de aula 
Unidade 8 – Explorar e descobrir e atividades 1 a 3 
(página 186). 
Unidade 8 – atividades 1 a 4 (página 187).  

 Espera-se que o aluno seja 
capaz de entender a utiliza-
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massa: unida-
des de medida 
não convencio-
nais e conven-
cionais (litro, 
mililitro, cm3, 
grama e quilo-
grama). 

 

pessoais e unidades 
de medida não pa-
dronizadas ou padro-
nizadas (litro, milili-
tro, cm3, grama e 
quilograma). 
 

• Grandeza massa e algumas unida-
des de medida. 

• Quilograma (kg). 
 

Unidade 8 – atividades 1 e 2 (página 188). 
Unidade 8 – atividades 1 a 6 (páginas 189 e 190). 
 
Para o professor 
Traga ou solicite aos alunos que tragam caixas de 
leite vazias e limpas. Abra as caixas e, com auxílio de 
um recipiente com marcações das medidas de milili-
tros, meça 1 litro de água. 
Coloque essa medida de capacidade de água na 
caixa de leite que foi aberta e solicite aos alunos que 
observem a caixa de leite e tirem conclusões sobre 
que outras caixas teriam medida de capacidade de 1 
litro de água. Em seguida, resolva as atividades da 
página 186 em diante com os alunos. 
 

ção de outros tipos de gran-
dezas, como capacidade e 
massa. 

Grandezas e me-
didas 

• Medidas de 
tempo: inter-
valo de tempo, 
uso do calen-
dário, leitura 
de horas em re-
lógios digitais e 
ordenação de 
datas. 

 

(EF02MA018) Indicar 
a duração de interva-
los de tempo entre 
duas datas, como 
dias da semana e me-
ses do ano, utilizando 
calendário, para pla-
nejamentos e organi-
zação de agenda. 
 
(EF02MA019) Medir 
a duração de um in-
tervalo de tempo por 
meio de relógio digi-
tal e registrar o horá-
rio do início e do fim 
do intervalo.  
 

Unidade 7 

• Grandeza tempo e algumas unida-
des de medida. 

• Tecendo saberes. 

•  Atividade em grupo. 

• Dia e semana. 

• Mês e ano. 
 

Para a sala de aula 
Unidade 7 – atividades 1 a 12 (páginas 166 a 171). 
Unidade 8 – atividade 8 (página 211). 
Unidade 7 – Tecendo saberes (páginas 184 e 185). 
Unidade 7 – atividade 3 (página 192). 
Sequência didática 10. 
 
Para casa 
Peça aos alunos que façam uma pesquisa sobre a 
carga horária de trabalho permitida por lei. Propo-
nha uma conversa sobre quais profissões costumam 
ter problemas em respeitar essa lei e por que isso 
acontece. 
 
Para o professor 
Resolva as atividades em sala de aula com ênfase na 
análise do calendário. Procure expandir a atividade 
confeccionando um calendário com a turma e ques-
tionando-os sobre quantos meses aproximada-
mente faltam para datas comemorativas, como feri-
ados e aniversários. 

 Espera-se que o aluno seja 
capaz de fazer medições de 
intervalos de tempo em seu 
cotidiano: de horas, dias, se-
manas ou meses; 
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Explore a tirinha da página 192, com outras situa-
ções que envolvam horários e que sejam ligadas ao 
cotidiano dos alunos. 
 

Grandezas e me-
didas 

• Sistema mone-
tário brasileiro: 
reconheci-
mento de cé-
dulas e moedas 
e equivalência 
de valores. 

(EF02MA20) Estabe-
lecer a equivalência 
de valores entre mo-
edas e cédulas do sis-
tema monetário bra-
sileiro para resolver 
situações cotidianas. 

Unidade 8 

• Possibilidades. 

Para a sala de aula 
Unidade 8 – atividade 5 (página 201). 

 Espera-se que o aluno seja 
capaz de operar com diferen-
tes valores do sistema mone-
tário brasileiro. 

Probabilidade e 
estatística 

• Coleta, classifi-
cação e repre-
sentação de 
dados em tabe-
las simples e de 
dupla entrada 
e em gráficos 
de colunas. 

• Análise da ideia 
de aleatório 
em situações 
do cotidiano. 

(EF02MA23) Realizar 
pesquisa em universo 
de até 30 elementos, 
escolhendo até três 
variáveis categóricas 
de seu interesse, or-
ganizando os dados 
coletados em listas, 
tabelas e gráficos de 
colunas simples. 
 
(EF02MA21) Classifi-
car resultados de 
eventos cotidianos 
aleatórios como 
“pouco prováveis”, 
“muito prováveis”, 
“improváveis” e “im-
possíveis”. 

Unidade 7  

• Pesquisa e gráfico com a turma. 
 
Unidade 8  

• Vamos ver de novo? 

• Possibilidades. 

Para a sala de aula 
Unidade 7 – atividade 11 (página 176). 
Unidade 8 – atividade 12 (página 213). 
Unidade 8 – atividade 6 (página 201). 
 
Para o professor 
Realize a pesquisa em sala de aula sobre um tema 
do cotidiano dos alunos. Efetue a pesquisa e solicite 
aos alunos que construam um gráfico e uma tabela 
com os resultados da pesquisa realizada. Depois, 
peça que compartilhem seus resultados com os co-
legas para que conversem, em grupos, sobre as pos-
síveis conclusões baseadas na pesquisa realizada. 

 Espera-se que o aluno seja 
capaz de: 

• reconhecer e resolver uma 
pesquisa do tipo qualita-
tiva e tratar os dados de 
maneira simples; 

• efetuar pesquisas e tratar 
os dados por meio de tabe-
las e gráficos de coluna. 

• identificar e registrar resul-
tados “pouco prováveis”, 
“muito prováveis”, “impro-
váveis” e “impossíveis”. 
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Geometria 

• Localização e 
movimentação 
de pessoas e 
objetos no es-
paço, segundo 
pontos de refe-
rência, e indi-
cação de mu-
danças de dire-
ção e sentido. 

• Figuras geomé-
tricas planas 
(círculo, qua-
drado, retân-
gulo e triân-
gulo): reconhe-
cimento e ca-
racterísticas. 

(EF02MA12) Identifi-
car e registrar, em 
linguagem verbal ou 
não verbal, a localiza-
ção e os deslocamen-
tos de pessoas e de 
objetos no espaço, 
considerando mais 
de um ponto de refe-
rência, e indicar as 
mudanças de direção 
e de sentido. 
 
(EF02MA15) Reco-
nhecer, comparar e 
nomear figuras pla-
nas (círculo, qua-
drado, retângulo e 
triângulo), por meio 
de características co-
muns, em desenhos 
apresentados em di-
ferentes disposições 
ou em sólidos geo-
métricos. 

Unidade 7  

• Brincando também aprendo. 
 
Unidade 8 

• Vamos ver de novo? 

Para o aluno  
Unidade 7 – Brincando também aprendo (página 
180). 
 
Para o professor 
A atividade da página 180 deverá ser realizada em 
sala de aula, com uma ampliação na mesma malha, 
na qual os alunos serão desafiados a criar outros 
percursos para chegar a outras árvores. 
 
Para casa 
As atividades da seção Vamos ver de novo? poderão 
ser realizadas em casa e socializadas em sala de 
aula. 

 
 

Espera-se que o aluno seja 
capaz de:  

• estabelecer e seguir deslo-
camentos no plano, com 
auxílio de uma malha qua-
driculada; 

• identificar diferentes ca-
racterísticas e atributos das 
figuras planas. 

 


