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Título: Explorando o ábaco 

Duração estimada: 5 a 6 aulas aulas 

Referência ao livro do aluno: Unidade 2 

Introdução 

A utilização do ábaco nas aulas de Matemática contribui para ampliar a compreensão das ca-

racterístcas do Sistema de Numeração Decimal (SND). É um eficiente recurso para consolidar as 

regras de agrupamento e decomposição dos números considerando o valor posicional dos algaris-

mos. O ábaco também auxilia na resolução de problemas que envolvem as operações, principalmen-

te, da adição e da subtração. 

Objetivos de aprendizagem 

• Explorar características do Sistema de Numeração Decimal (trocas na base 10 e valor po-
sicional). 

• Ler e escrever números de até 4 ordens. 

• Representar números no ábaco de pinos. 

• Resolver problemas de adição e de subtração com o apoio do ábaco de pinos. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de quatro ordens  

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de 
milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. 

• Composição e decomposição de números naturais 

(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens. 

• Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: adição e subtração 

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver 
problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. 

• Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração: juntar, acrescen-
tar, separar, retirar, comparar e completar quantidades 

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando dife-
rentes estratégias de cálculo, incluindo cálculo mental e estimativa. 
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Material necessário 

Ábacos de pino, caixa de ovos (de 6 unidades) vazias, fita adesiva, tampinhas de plástico fu-

radas ou argolas, palitos de churrasco, canetas coloridas, dados, caderno, lápis e borracha. 

Desenvolvimento  

Etapa 1: Apresentação do ábaco 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: coletiva 

Material: imagens de diferentes ábacos e ábaco de pinos 

1. Inicie a aula convidando os alunos a conhecerem um instrumento de cálculo usado há muito 
tempo pelas pessoas para fazer cálculos: o ábaco.  

Mostre algumas imagens de diferentes ábacos ressaltando a imagem do ábaco de pinos, que 

é muto usado na escola como recurso complementar às aulas de Matemática. Incentive os alunos a 

levantarem hipóteses sobre como esse instrumento pode ajudá-los durante as aulas de Matemática, 

fazendo perguntas como: 

• Quem conhece esse instrumento? 

• Alguém sabe para que ele serve? 

• O que podemos fazer como ele? 

Caso nenhum aluno conheça esse instrumento, apresente o ábaco informando que foi inven-

tado há muito tempo e que serve para contar e calcular. Proponha, então, novos questionamentos: 

• Como podemos contar usando esse instrumento? 

• Como podemos calcular 24 + 32 usando um ábaco? 

Deixe que os alunos levantem hipóteses sobre como utilizar o ábaco. Registre as respostas 

em um cartaz ou em um quadro para que, ao final da sequência didática, eles possam retomar o que 

sabiam e comparar com o que aprenderam nesta sequência. É possível que alguns alunos já tenham 

manuseado um ábaco. Nesse caso, deixe-os contar suas experiências. 

2. Inicie a exploração do ábaco, estimulando os alunos a falarem sobre o que estão observando. 
Mostre as letras abaixo de cada pino (C, D, U) e peça a eles que digam o que representam. Con-
firme as respostas, dizendo que se referem às ordens das centena, das dezenas e das unidades. 
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Mostre aos alunos como é possível representar um número no ábaco de pino. No exemplo a 

seguir, o número escolhido foi 135:  

Avits Estúdio Gráfico/Arquivos da editora 

 
 

Coloque as argolas em cada um dos pinos e, ao mesmo tempo, enuncie: cem (uma centena) 

e trinta (três dezenas) e cinco unidades ou cento e trinta e cinco. Em seguida, convide um aluno 

voluntário a falar um número para que você o represente; depois, fale um número para que o aluno 

represente. Em seguida, fale um número e peça a todos os alunos da turma que expliquem como ele 

pode ser representado no ábaco. Termine a aula, dizendo que na aula seguinte todos construirão seu 

próprio ábaco; para isso, solicite que providenciem o material necessário. 

 

Etapa 2: Construção do ábaco 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: individual 

Certifique-se de que todos os alunos tenham os materiais previamente solicitados para a 

construção do ábaco.  

Oriente a turma durante a contrução do ábaco de pinos. Peça aos alunos que terminarem 

primeiro ajudarem aos colegas que estejam com dificuldade na confecção.  

• Passo 1: Recorte 1 caixa de ovos de modo que fique com três pretuberâncias.  

• Passo 2: Espete um palito de churrasco no meio de cada uma das três protuberâncias da 
caixa. 
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• Passo 3: Abaixo do palito à esquerda, escreva C para indicar a ordem das centenas, no 
palito do meio D para indicar a ordem das dezenas e no palito à direta U para indicar a 
ordem das unidades. 

Se tiver tempo e julgar pertinente, ofereça tinta guache para que os alunos pintem os ába-

cos. Peça que cada um coloque seu nome ou identifique o ábaco que construiu para que possa 

utilizá-lo nas próximas etapas. Organize um espaço para guardar os ábacos. 

 

Etapa 3: Explorando o ábaco 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: individual e duplas 

1ª atividade: Representação de números  

Inicie a aula entregando os ábacos que os alunos confeccionaram na aula anterior. Faça a re-

presentação de um ábaco na lousa, demarcando as posições das centenas, das dezenas e das 

unidades. É interessante nesse momento retomar o que os alunos já sabem sobre esse instrumento. 

Distribua argolas, tampinhas de plástico furadas ou qualquer outro material que possa ser colocado 

nos pinos (ou seja, nas varetas ou nos palitos de churrasco) para representar quantidades. 

Escreva alguns números no quadro e solicite que cada aluno os represente no ábaco. Peça a 

alguns alunos voluntários que mostrem aos colegas seu ábaco com a representação de um desses 

números.Observe quantos alunos acertaram e quantos tiveram dificuldades em representar as 

quantidades utilizando o ábaco. Dentro do possível, dê um pouco mais de atenção a esses alunos de 

modo a intervir de forma mais individualizada. 

Repita mais algumas vezes esse procedimento e, depois, organize os alunos em duplas. Um 

aluno deve dizer um número; o outro deve representá-lo em seu ábaco e ter sua resposta validada 

pelo colega de dupla. Em seguida, eles podem inverter os papéis. 

Converse com os alunos sobre a relação dos pinos do ábaco com o valor posicional dos alga-

rismos de um número, e proponha a eles que desenhem o ábaco no caderno, escrevendo os núme-

ros representados em algarismos e suas respectivas decomposições. Por exemplo: 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 3º ano 

1º bimestre – Sequência didática 1 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivos da editora 

 
Nesse ábaco: 

• 2 argolas no pino das centenas correspondem a 2 centenas ou 200 unidades; 

• 7 argolas no pino das dezenas correspondem a 7 dezenas ou 70 unidades; 

• 5 argolas no pino das unidades correspondem a 5 unidades; 

• O número representado é 275. 

275 = 200 + 70 + 5 

 

2ª atividade: Jogo nunca 10 

Proponha o jogo nunca 10 com o ábaco. Organize os alunos em grupos com até quatro inte-

grantes e distribua um dado para cada grupo. Antes de explicar as regras do jogo, retome as caracte-

rísticas do Sistema de Numeração Decimal referentes aos agrupamentos de 10 em 10 unidades: a 

partir da ordem das unidades, 10 unidades de uma ordem devem ser agrupadas para formar a ordem 

imediatamente à esquerda. 
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Materiais 

• 1 ou 2 dados; 

• 1 ábaco de pinos para cada jogador ou dupla. 

 

Número de jogadores: 4 ou 2  

 

Regras do jogo 

• Cada jogador, na sua vez, joga um (ou dois) dado(s) e coloca a quantidade de argolas 
correspondente ao número de pontos que saiu no dado no pino das unidades. 

• Quando completar 10 argolas no pino das unidades, o jogador retira essas argolas e as 
troca por uma argola (que representa uma dezena) no pino das dezenas. Podem sobrar 
argolas no pino das unidades. 

• Quando completar 10 argolas no pino das dezenas, o jogador retira essas argolas e as 
troca por uma argola (que representa uma centena) no pino das centenas. Podem so-
brar argolas no pino das dezenas. 

• O vencedor do jogo será aquele que conseguir colocar primeiro uma argola no pino das 
centenas.  

 

Enquanto os grupos estiverem jogando, caminhe pela sala e observe se algum aluno não 

compreendeu as trocas ou se está tendo dificuldade em realizá-las. Essa avaliação é essencial para 

mapear a classe e formar novas duplas ou grupos produtivos, nos quais alunos com diferentes níveis 

de desempenho sejam agrupados de modo que se ajudem. 

Ao final do jogo, converse com os alunos sobre o que aprenderam sobre o ábaco e sobre o 

Sistema de Numeração Decimal enfatizando as regras de troca confome a base desse sistema. 

Recolha os ábacos para que possam ser utilizados na próxima aula. 

 

Etapa 4: Adição e subtração no ábaco 

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: individual e em duplas 

1. Entregue os ábacos novamente aos alunos explicando que nessa aula eles utilizarão os ábacos 
para adicionar e subtrair. Apresente o problema a seguir e convide a turma a resolvê-lo usando 
o ábaco contruido por eles: 
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João estava jogando uma partida de boliche com os amigos. Na primeira rodada ele fez 26 

pontos, na segunda rodada marcou 22 pontos e na terceira rodada fez apenas 11 pontos; João queria 

saber quantos pontos fez no total. Como podemos descobrir a quantidade de pontos que João fez 

nessa partida? 

Abaixo está representado, no ábaco de pinos, como realizar a adição 26 + 22 + 11 = 59.  

Ilustraçôes: Avits Estúdio Gráfico/Arquivos da editora 

 

O total de pontos que João fez na partida foi 59.  

2. Convide os alunos a resolverem, individualmente, o problema abaixo. Em seguida, chame um 
aluno para explicar a resolução usando o ábaco de pinos. 

Júlio e sua irmã Clara estão fazendo uma coleção de carrinhos. Eles tinham 45 carrinhos em 

sua coleção e ganharam outros 7 da tia Antônia. Quantos carrinhos têm a coleção dos irmãos? 

No ábaco, os alunos devem representar os 45 carrinhos que os irmãos possuíam e acrescen-

tar os 7 que ganharam. Avalie como os alunos realizam a troca necessária.   

 
A coleção é formada por 52 carrinhos. 
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3. Agrupe os alunos em duplas e distribua para cada aluno um problema no qual eles agrupem 
quantidades para resolvê-lo. Solicite que decidam quem será o primeiro a ler o problema. O se-
gundo aluno deve resolver a adição envolvida, fazendo as trocas necessárias, e escrever a res-
posta do problema, que deve ser validada pelo aluno que o leu. Depois, eles trocam de papéis, e 
o segundo aluno lê o problema para que o primeiro o resolva.  

 

Dê continuidade a essa atividade propondo que cada aluno elabore um problema no cader-

no, para depois ler para o colega de dupla e checar se ele o resolveu corretamente, representando as 

quantidades, realizando as trocas e escrevendo a resposta. 

 

4. Siga o mesmo encaminhamento e proponha problemas de subtração para serem resolvidos 
utilizando o ábaco.  

Lucas tinha 36 figurinhas quando iniciou o jogo e perdeu 12 na primeira rodada. Quantas fi-

gurinha ele tem agora? 

Os alunos devem representar a quantidade inicial de figurinhas no ábaco para, em seguida, 

retirar a quantidade de figurinhas que Lucas perdeu. Para isso, devem colocar 3 argolas no pino das 

dezenas e 6 argolas no pino das unidades. Em seguida, devem retirar 1 argola do pino as dezenas e 2 

argolas do pino das unidades. Lucas, ficou, portanto com 24 figurinhas.  

Ilustrações: Avits Estúdio Gráfico/Arquivos da editora 

 
Proponha outros problemas que envolvam a subtração. 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Durante todo o desenvolvimento da sequência, avalie a compreensão das trocas realizadas 

no ábaco. Caso observe que muitos alunos não compreenderam como representar os números ou 

como realizar as trocas, repita a etapa 3 com toda a turma. Caso apenas um pequeno grupo apresen-

te dificuldades, agrupe esses alunos e jogue com eles, fazendo as intervenções necessárias, enquanto 

os demais podem criar novos problemas para serem resolvidas pelo colega de dupla. A elaboração de 

atividades diversificadas atende diferentes etapas de aprendizagem dos alunos.  

Propomos a seguir questões que podem servir como síntese do trabalho realizado e como 

forma de avaliar individualmente a compreensão dos alunos. 

Questões 

1. Os alunos das turmas do 3º ano decidiram colecionar palitos de picolé durante 4 meses. Veja na 
tabela a seguir a quantidade de palitos arrecadados em cada mês. 

 

Coleção de palitos de picolé – 3º ano 

Mês 
Quantidade de 

palitos arrecadados 
Centena Dezena Unidade 

Março 204    

Abril 121    

Maio 110    

Junho 219    

Total      
Fonte: Alunos do 3º ano (dados fictícios). 

a) Complete o quadro decompondo as quantidades de palitos arrecadados. 

b) Calcule quantos palitos foram arrecadados durante os 4 meses. 

c) Que projetos você acha que essa turma poderia fazer com essa quantidade de palitos?  

2. Represente os números no ábaco de pinos e, depois, faça a decomposição: 

a) 189 

b) 780 

c) 534 

d) 905 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 3º ano 

1º bimestre – Sequência didática 1 

Gabarito das questões 

1.  

a) 

Coleção de palitos de picolé – 3º ano 

Mês 
Quantidade de 

palitos arrecadados 
Centena Dezena Unidade 

Março 204 2 0 4 

Abril 121 1 2 1 

Maio 110 1 1 0 

Junho 219 2 1 9 

Total  654 6 4 14 
Fonte: Alunos do 3º ano (dados fictícios). 

b) Foram arrecadados no total 654 palitos. 

c) Resposta pessoal. 

2.  

a) 189 = 1C + 8D + 9U ou 189 = 100 + 80 + 9 

b) 780 = 7C + 8D + 0U ou 780 = 700 + 80 + 0 

c) 534 = 5C + 3D + 4U ou 534= 500 + 30 + 4 

d) 905 = 9C + 0D + 5U ou 905 = 900 + 0 + 5 

 


