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Objetos de 
 conhecimento 

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

Números 

• Sistema de nu-
meração deci-
mal: leitura, es-
crita e ordena-
ção de núme-
ros naturais (de 
até seis or-
dens). 

• Problemas: adi-
ção e subtra-
ção de núme-
ros naturais e 
números racio-
nais cuja repre-
sentação deci-
mal é finita. 

(EF05MA01) Ler, es-
crever e ordenar nú-
meros naturais até a 
ordem das centenas 
de milhar com com-
preensão das princi-
pais características 
do sistema de nume-
ração decimal.  
 
(EF05MA07) Resolver 
e elaborar problemas 
de adição e subtração 
com números natu-
rais e com números 
racionais, cuja repre-
sentação decimal seja 
finita, utilizando es-
tratégias diversas, 
como cálculo por esti-
mativa, cálculo men-
tal e algoritmos. 

Unidade 3 

• Adição e subtração com números 
naturais. 

• Para iniciar. 

• Adição: algoritmos e vocabulário. 

• Subtração: algoritmos e vocabulá-
rio. 

• Adição e subtração: operações in-
versas. 

• Arredondamento, cálculo mental e 
resultado aproximado. 

Para a sala de aula 
Unidade 3 – Abertura (páginas 58 e 59). 
Unidade 3 – Para iniciar (página 60). 
Unidade 3 – Atividades 1 a 4 (páginas 61 e 62). 
Unidade 3 – Atividades 1 a 8 (páginas 63 a 65). 
Unidade 3 – Atividades 1 a 4 (página 66). 
Unidade 3 – Atividade 1 (página 67). 
 
Para casa 
Peça aos alunos que localizem e levem informações 
sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 para 
compartilhar com os colegas. 
Proponha aos alunos que escolham 2 modalidades 
esportivas presentes nos Jogos Olímpicos e 2 modali-
dades presentes dos Jogos Paralímpicos e levem os 
resultados dos 3 primeiros colocados, além da infor-
mação da quantidade de medalhas obtidas pelo Bra-
sil em cada uma dessas modalidades.  
Organize uma tabela coletiva com as informações co-
letadas. Inicie uma conversa com os alunos para que 
possam observar os dados, compartilhar informa-
ções e tirar algumas conclusões. 

 
 
 
 
 
 
 

Espera-se que o aluno seja ca-
paz de: 

• rever e recordar situações 
já estudadas anterior-
mente; 

• resolver problemas que en-
volvem adição e subtração 
com números da classe dos 
milhares; 

• revisar procedimentos de 
cálculo mental; 

• ampliar a compreensão de 
situações que envolvem 
adição e subtração; 

• compreender que adição e 
subtração são operações 
inversas. 

Números 

• Sistema de nu-
meração deci-
mal: leitura, es-
crita e ordena-
ção de núme-
ros naturais (de 
até seis or-
dens). 

 
Álgebra 

• Propriedades 
da igualdade e 

(EF05MA01) Ler, es-
crever e ordenar nú-
meros naturais até a 
ordem das centenas 
de milhar com com-
preensão das princi-
pais características 
do sistema de nume-
ração decimal.  
 
(EF05MA10) Con-
cluir, por meio de in-
vestigações, que uma 

Unidade 3 

• Tecendo saberes. 

• Mais atividades e problemas. 

Para a sala de aula 
Unidade 3 – Tecendo saberes (páginas 68 e 69). 
Unidade 3 – Mais atividades e problemas (páginas 70 
a 73). 
 
Para o professor 
Faça a conexão com História e Ciências pedindo aos 
alunos que pesquisem informações sobre os equipa-
mentos criados para estudar o céu e as maiores des-
cobertas realizadas a partir das observações das ati-
vidades do Tecendo saberes da página 69). 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de: 

• resolver problemas que en-
volvem ideias de adição e 
subtração; 

• resolver problemas que en-
volvem medidas de tempo; 

• desenvolver estratégias de 
cálculo mental; 

• resolver situações que en-
volvem possibilidades. 
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noção de equi-
valência. 
 

Grandezas e me-
didas 

• Medidas de 
comprimento, 
área, massa, 
tempo, tempe-
ratura e capaci-
dade: utiliza-
ção de unida-
des convencio-
nais e relações 
entre as unida-
des de medida 
mais usuais. 

 
Probabilidade e 
estatística 
Leitura, coleta, 
classificação, in-
terpretação e re-
presentação de 
dados em tabelas 
de dupla entrada, 
gráfico de colu-
nas agrupadas, 
gráficos pictóri-
cos e gráfico de li-
nhas. 

igualdade não se al-
tera ao adicionar, 
subtrair, multiplicar 
ou dividir seus dois 
membros por um 
mesmo número, para 
construir a noção de 
equivalência. 
 
(EF05MA11) Resolver 
e elaborar problemas 
cuja conversão em 
sentença matemática 
seja uma igualdade 
com uma operação 
em que um dos ter-
mos é desconhecido. 
 
(EF05MA19) Resolver 
e elaborar problemas 
envolvendo medidas 
das grandezas com-
primento, área, 
massa, tempo, tem-
peratura e capaci-
dade, recorrendo a 
transformações entre 
as unidades mais usu-
ais em contextos soci-
oculturais. 
 
(EF05MA24) Inter-
pretar dados estatís-
ticos apresentados 
em textos, tabelas e 
gráficos (colunas ou 
linhas), referentes a 
outras áreas do co-
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nhecimento ou a ou-
tros contextos, como 
saúde e trânsito, e 
produzir textos com o 
objetivo de sintetizar 
conclusões.  

Números 

• Problemas: 
multiplicação e 
divisão de nú-
meros racio-
nais cuja repre-
sentação deci-
mal é finita por 
números natu-
rais. 

• Problemas de 
contagem do 
tipo: “Se cada 
objeto de uma 
coleção A for 
combinado 
com todos os 
elementos de 
uma coleção B, 
quantos agru-
pamentos 
desse tipo po-
dem ser forma-
dos?”. 

 
Álgebra 

• Grandezas di-
retamente pro-
porcionais. 

• Problemas en-
volvendo a par-
tição de um 

(EF05MA08) Resolver 
e elaborar problemas 
de multiplicação e di-
visão com números 
naturais e com núme-
ros racionais cuja re-
presentação decimal 
é finita (com multipli-
cador natural e divi-
sor natural e dife-
rente de zero), utili-
zando estratégias di-
versas, como cálculo 
por estimativa, cál-
culo mental e algorit-
mos. 
 
(EF05MA09) Resolver 
e elaborar problemas 
simples de contagem 
envolvendo o princí-
pio multiplicativo, 
como a determinação 
do número de agru-
pamentos possíveis 
ao se combinar cada 
elemento de uma co-
leção com todos os 
elementos de outra 
coleção, por meio de 
diagramas de árvore 
ou por tabelas. 

Unidade 4 

• Multiplicação e divisão com núme-
ros naturais. 

• Para iniciar. 

• Multiplicação de números natu-
rais. 

 
 
 
 
 
 

Para a sala de aula 
Unidade 4 – Abertura (páginas 76 e 77). 
Unidade 4 – Para iniciar (página 78). 
Unidade 4 – Atividades 1 a 10 (páginas 79 a 83). 
Sequência didática 4. 
 
Para o professor 
Inicie uma conversa com os alunos para que possam 
compartilhar vivências e experiências relacionadas 
com os temas propostos nas atividades. 
 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de:  

• relacionar problemas que 
envolvem multiplicação e 
divisão com situações do 
cotidiano; 

• retomar os passos para a 
resolução de problemas; 

• retomar as ideias da multi-
plicação; 

• desenvolver procedimen-
tos de cálculo mental de 
multiplicação. 
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todo em duas 
partes propor-
cionais. 

 
 

(EF05MA12) Resolver 
problemas que envol-
vam variação de pro-
porcionalidade direta 
entre duas grande-
zas, para associar a 
quantidade de um 
produto ao valor a 
pagar, alterar as 
quantidades de ingre-
dientes de receitas, 
ampliar ou reduzir es-
cala em mapas, entre 
outros. 

Números 

• Problemas: 
multiplicação e 
divisão de nú-
meros racio-
nais cuja repre-
sentação deci-
mal é finita por 
números natu-
rais. 

 
Álgebra 

• Propriedades 
da igualdade e 
noção de equi-
valência. 

(EF05MA08) Resolver 
e elaborar problemas 
de multiplicação e di-
visão com números 
naturais e com núme-
ros racionais cuja re-
presentação decimal 
é finita (com multipli-
cador natural e divi-
sor natural e dife-
rente de zero), utili-
zando estratégias di-
versas, como cálculo 
por estimativa, cál-
culo mental e algorit-
mos. 
 
(EF05MA11) Resolver 
e elaborar problemas 
cuja conversão em 
sentença matemática 
seja uma igualdade 
com uma operação 

Unidade 4 

• Divisão de números naturais. 

• Divisão e multiplicação: operações 
inversas. 

• Arredondamento e resultado apro-
ximado. 

• Divisão por número com 2 ou mais 
algarismos. 

• Saiba mais. 

Para a sala de aula 
Unidade 4 – Atividades 1 a 4 (páginas 84 e 85). 
Unidade 4 – Atividades 1 a 5 (página 86). 
Unidade 4 – Atividades 1 a 3 (página 87). 
Unidade 4 – Atividades 1 a 3 (página 88). 
Unidade 4 – Atividades 1 e 2 (página 89). 
Unidade 4 – Atividades 1 a 9 (páginas 90 a 92). 
Unidade 4 – Saiba mais (página 92). 
Sequência didática 5. 
 
Para o professor 
As atividades de cálculo mental podem favorecer os 
cálculos de divisão. Portanto, intercale atividades de 
cálculo mental, incluindo as relações da tabela de 
multiplicação com as atividades propostas nessa Uni-
dade. 
As divisões pelo algoritmo das estimativas reprodu-
zem o raciocínio informal da divisão e, nesse caso, o 
cálculo mental também poderá favorecer a realiza-
ção da divisão. É interessante intercalar atividades de 
cálculo mental em outras atividades. 

 
 

Espera-se que o aluno seja ca-
paz de: 

• compreender as situações 
que envolvem divisão; 

• retomar as ideias da divi-
são; 

• desenvolver procedimen-
tos de cálculo mental de di-
visão; 

• efetuar divisões utilizando 
o algoritmo usual; 

• relacionar os temas estu-
dados com atividades do 
cotidiano, como identificar 
os anos bissextos. 
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em que um dos ter-
mos é desconhecido. 

Álgebra 

• Problemas en-
volvendo a par-
tição de um 
todo em duas 
partes propor-
cionais. 

 
 
 

(EF05MA13) Resolver 
problemas envol-
vendo a partilha de 
uma quantidade em 
duas partes desi-
guais, tais como divi-
dir uma quantidade 
em duas partes, de 
modo que uma seja o 
dobro da outra, com 
compreensão da 
ideia de razão entre 
as partes e delas com 
o todo. 

Unidade 4 

• Estatística: média de 2 ou mais nú-
meros. 

• Explorar e descobrir. 

• Mais atividades e problemas. 

Para a sala de aula 
Unidade 4 – Explorar e descobrir (página 93). 
Unidade 4 – Atividades 1 a 3 (página 94). 
Unidade 4 – Mais atividades e problemas (páginas 95 
e 96). 
Sequência didática 6. 

 Espera-se que o aluno seja ca-
paz de: 

• compreender as situações 
que envolvem cálculo de 
média; 

• identificar regularidades 
em cálculos e sequências; 

• resolver problemas varia-
dos de tópicos já estudados 
anteriormente. 

 


