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Título: As coleções da turma 

Duração estimada: de 1 a 2 meses  

Referência ao livro do aluno: Unidade 6 

Introdução 

Envolver os alunos em propostas que envolvem coleções de objetos é uma oportunidade de 

construir um contexto significativo para a exploração de habilidades numéricas. Pelo seu caráter lú-

dico, os alunos se envolvem com essa proposta e são motivados a cada momento a realizar contagens 

das quantidades de objetos obtidas.   

Objetivos de aprendizagem 

• Estimar quantidades.  

• Registrar resultados de contagem de objetos de uma coleção. 

• Comparar quantidades usando os termos “mais que”, “menos que” e “igual a”. 

• Construir registros pessoais para o registro de contagem de objetos de uma coleção. 

• Completar tabelas sobre a quantidade de objetos de uma coleção. 

• Resolver problemas que envolvem ideias da adição e de comparação de quantidades. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Contagem de rotina, contagem ascendente e descendente  

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidades ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas. 

• Quantificação de elementos de uma coleção: estimativas, contagem um a um, pareamento 
ou outros agrupamentos e comparação  

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias 
como pareamento e outros agrupamentos.  

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 
20 elementos) por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar 
“tem mais”, ‘tem menos” ou “tem a mesma quantidade”. 

• Leitura, escrita e comparação de números naturais (até 100) 

Reta numérica 
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(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o 
resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, 
brincadeiras, materiais de sala de aula, entre outros.  

• Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescen-
tar, separar, retirar) 

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo núme-
ros de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, 
com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de 
registro pessoais. 

• Coleta e organização de informações 

Registros pessoais para comunicação de informações coletadas 

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse 
e universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais. 

Material necessário 

Folhas de papel, objetos colecionáveis. 

Desenvolvimento  

Etapa 1: O que sabemos sobre coleções?  

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: em roda, depois coletiva 

Incialmente, organize os alunos em uma roda para conversar sobre coleções e sobre o que 

significa o ato de colecionar objetos, como chaveiros, botões, bolinhas de gude, cartões de aniversário 

e tantas outros.  

Convide os alunos a falarem sobre o tema, se fazem alguma coleção ou se conhecem alguém 

que coleciona algum objeto. Estas perguntas podem ser propostas para encaminhar a conversa: 

• Alguém coleciona algo? O que você coleciona? 

• Por que você começou a fazer essa coleção?  

• Quantos objetos há na sua coleção? 

• Como você sabe se a sua coleção está aumentando?  

• Alguém de sua casa faz alguma coleção? 

Possibilite a participação de todos os alunos na roda de conversa, assegurando que tenham 

chance de expor verbalmente sua opinião e de participar na discussão coletiva. 
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Etapa 2: O que vamos colecionar? 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: em grupos de 4 a 5 alunos 

1. Convide os alunos a fazer diferentes coleções. Divida a turma em grupos de 4 a 5 alunos e propo-
nha que cada grupo comece uma coleção. Para isso, os alunos precisam conversar e decidir o tipo 
de objeto que o grupo colecionará.  

2. Assim que o grupo eleger o objeto que colecionará, avalie a viabilidade da ideia trazida pelos alu-
nos e, nos casos em que a coleção não seja viável, peça a eles outra sugestões de temas.  

3. Combine com os alunos a preparação de um bilhete para seus familiares, comunicando-os sobre 
a atividade e solicitando ajuda na arrecadação de itens para compor as coleções.  

4. Planeje um dia da semana para que cada grupo possa levar os objetos de sua coleção e registrar 
as quantidades obtidas nessa semana.  

 

Etapa 3: Colecionando 

Duração prevista: 1 mês (depende da duração da coleção) 

Organização dos alunos: em grupos 

1. Incentive os alunos a prepararem formas de registros das quantidades de objetos trazidos em 
cada semana. Inicialmente, esses registros podem ser pessoais, de modo que cada grupo registre 
como preferir a quantidade de objetos da coleção no primeiro dia.   

2. Converse com os alunos sobre a possibilidade de os registros serem feitos na forma de tabela. 
Apresentamos um exemplo de tabela para o registro do número de tampinhas de uma coleção 
durante quatro semanas. 

 

Grupo A: Nossa coleção de tampinhas 

Dia da coleta Data Número de tampinhas 

1º dia 02/08/2018  

2º dia 09/08/2018  

3º dia 16/08/2018  

4º dia 23/08/2018  

Nessa tabela, os alunos marcam as datas de entrega dos objetos da coleção, no caso tampinhas, 
combinadas em sala de aula; e, a cada dia, registram a quantidade levada pelo grupo. 
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Antes da contagem e do registro das quantidades, peça aos alunos que façam uma estimativa do 
número de objetos que o grupo conseguiu para a coleção. Caso se opte pelo uso de uma tabela, 
uma coluna para o registro da estimativa de quantidade pode ser acrescentada. 

3. Durante a coleção e a cada dia de entrega dos objetos, formule problemas para os alunos resol-
verem com base nos registros das quantidades. Vejamos alguns exemplos, no caso de uma cole-
ção de tampinhas: 

• Quantas tampinhas o grupo de vocês conseguiu colecionar até hoje? (1º dia de coleta) 

• Vocês fizeram uma estimativa dessa quantidade antes de contar as tampinhas? Como foi 
a estimativa? A estimativa ficou próxima do resultado da contagem? 

• O número de tampinhas que vocês trouxeram hoje foi maior, menor ou igual ao número 
de tampinhas da semana passada? (2º dia de coleta) 

4. Ao final do último dia de registro da coleção, avalie as quantidades de objetos que cada grupo 
coletou a cada semana. Se julgar adequado nesse momento, proponha a construção de um gráfico 
que mostre a quantidade de objetos coletados a cada semana. Vejamos um exemplo de gráfico 
sobre a coleção de tampinhas. 
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Em seguida, peça aos alunos que formulem conclusões com base nas observações do gráfico. Eles 
podem fazer referência ao número de tampinhas registrado em cada dia de coleta, ao dia de 
maior coleta e ao dia de menor coleta, dentre outras observações. 

 

É preciso considerar que, dependendo do objeto que os alunos escolherem para colecionar, a 

quantidade coletada por eles pode ser maior do que a que está sendo explorada em sala de aula. Esse 

é um ponto significativo do trabalho com coleções, visto que o interesse e a motivação dos alunos em 

saber quantos objetos a coleção possui em cada momento os convidam a arriscar nos procedimentos 

de contagem. Auxilie-os, se necessário, contando junto com eles. Essas intervenções favorecem a com-

preensão das sequências numéricas, da noção de sucessor de um número, da nomeação, identificação 

e comparação de números.  

Convide os alunos a levantar hipóteses sobre a escrita em algarismos de números que, even-

tualmente, eles não tenham escrito ainda. Se necessário, escreva o número para eles. 

Acompanhamento de aprendizagem 

Durante a realização da coleção, faça registros pessoais sobre as aprendizagens de cada aluno 

em relação à habilidade para estimar quantidades, aos procedimentos usados para contagem dos ob-

jetos da coleção, à habilidade de comparar quantidades, à leitura e ao registro de números em alga-

rismos.  

Propomos dois exemplos de problemas que podem ser feitos durante a sequência didática e 

ao final dela, com base nos registros de cada grupo da sala de aula.  

Questões 

1. O grupo de Luiz Carlos está colecionando embalagens vazias de suco. No primeira dia de coleta, o 
grupo levou 13 caixinhas de suco e, no segundo dia, levou 15 caixinhas de suco. Quantas caixinhas 
de suco o grupo de Luiz Carlos conseguiu juntar até o segundo dia de coleta?  

2. O grupo de Mariana e o grupo de Pedro estão colecionando pedras. O grupo de Mariana conse-
guiu juntar 23 pedras e o grupo de Pedro colecionou 25 pedras. Qual grupo conseguiu colecionar 
mais pedras? 

Gabarito das questões 

1. O grupo de Luiz Carlos conseguiu juntar 28 embalagens de suco. 

2. O grupo de Pedro conseguiu juntar mais pedras em sua coleção do que o grupo de Mariana.  


