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Título: Oficina de brinquedos 

Duração estimada: 2 semanas 

Referência ao livro do aluno: Unidade 5 

Introdução 

O tema desta sequência didática perpassa diferentes disciplinas e áreas do conhecimento, 

como Ciências, Geografia e Arte; por essa razão, esse conteúdo deve ser desenvolvido em perspecti-

va interdisciplinar.  

A construção de brinquedos de sucata e a discussão sobre a importância da reciclagem são a 

base desta sequência didática, que pretende explorar a leitura e a interpretação de textos relaciona-

dos ao tema e a elaboração de gráficos e tabelas. Além disso, propomos a realização de uma coleta 

de embalagens recicláveis para utilização em uma oficina de brinquedos. 

Objetivos de aprendizagem 

• Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada. 

• Associação de figuras geométricas espaciais a objetos do mundo físico. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): 
reconhecimento, análise de características e planificações 

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. 

• Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos 
de barras 

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de barras ou de colunas. 

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entra-
da, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, 
utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de lingua-
gem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. 

Material necessário 

Cartolina, canetas coloridas, lápis, tesoura sem ponta, cola, régua, palitos de picolé, borra-

cha, caixas e embalagens recicláveis, papéis coloridos.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 3º ano 

2º bimestre – Sequência didática 3 

Desenvolvimento 

Durante as etapas do trabalho, os alunos identificarão os materiais que podem ser recicla-

dos; e, se no lugar onde vivem houver coleta seletiva e reciclagem de materiais, coletarão dados 

sobre essa coleta e os organizarão em tabelas e gráficos. Também recolherão e classificarão materi-

ais e embalagens recicláveis para a construção de brinquedos. Ao final desta sequência didática, os 

alunos terão construído brinquedos e jogos utilizando materiais recicláveis. 

 

Etapa 1: O que sabemos sobre reciclagem? 

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: coletiva 

1. Organize os alunos para a hora da conversa. Afixe uma cartolina no quadro, divida-a em duas 
partes e escreva na primeira: “O que sabemos sobre reciclagem?”. Na outra parte, escreva: “O 
que queremos saber sobre reciclagem?”. Após o levantamento do conhecimento prévio sobre o 
assunto, pergunte aos alunos o que gostariam de saber sobre o tema e anote também essas in-
formações na cartolina. Esse cartaz deve ficar disponível para que, ao final da sequência, todos 
possam consultá-lo e verificar se todas as questões que queriam saber sobre reciclagem foram 
respondidas. 

2. Continue a conversa com os alunos, estimulando-os a pensar sobre o destino do lixo produzido 
na escola e na casa deles. As respostas da turma devem orientar as próximas aulas, com base 
em seus conhecimentos e suas dúvidas. Discorra sobre os “3 Rs” relativos à sustentabilidade: 
reduzir, reutilizar e reciclar. Outras perguntas que podem orientar a atividade são: 

• Para onde vai o lixo produzido na escola? 

• Existem iniciativas de reciclagem na escola? 

• Existem iniciativas de reciclagem na cidade? 

• Como podemos separar o lixo? 

• Por que é importante pensar sobre o lixo? 

• O que significa reduzir, reutilizar e reciclar?  

• Você coloca em prática algum dos “3 Rs”? 

3. Em seguida, se possível, apresente dados sobre a reciclagem de materiais no município. Se não 
houver dados sobre o município onde a escola se situa, apresente dados, em tabelas e gráficos, 
sobre a reciclagem no estado onde você mora ou no Brasil. Leia os gráficos e as tabelas com os 
alunos e faça questionamentos que direcionem à compreensão dos dados. A turma deve ser ca-
paz de compreender as informações apresentadas, por exemplo, dizendo qual é o material mais 
ou menos reciclado ou qual cidade recicla mais ou menos que outra. Além disso, os alunos po-
dem interpretar as informações apresentadas, relacionando-as a aspectos da realidade sociocul-
tural da qual participam. 
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Etapa 2: O que queremos saber sobre reciclagem? 

Duração prevista: 2 a 3 aulas 

Organização dos alunos: em duplas ou trios 

1. Organize a turma em duplas ou trios. Solicite que os alunos elaborem uma pesquisa sobre o que 
foi discutido na aula anterior e oriente-os a observar os seguintes passos:  

a. Definição da pergunta 

Uma pesquisa pretende responder a uma pergunta. As perguntas que foram registradas no cartaz na 
etapa anterior podem colaborar para direcionar e estimular o pensamento dos alunos. Auxilie a tur-
ma para que as perguntas sejam coerentes com o tempo disponível para a pesquisa e para que os 
dados a serem recolhidos sejam relevantes à compreensão do tema ou mesmo para a tomada de 
ações importantes nos âmbitos escolar e doméstico. Quanto mais diversas forem as pesquisas, mais 
interessante serão a atividade e os dados recolhidos. 

b.  Coleta de dados 

Os alunos devem coletar os dados sobre o tema “reciclagem” para sua pesquisa solicitando que o 
grupo de pesquisa escolhido por eles responda à pergunta que foi elaborada na etapa anterior. Esta 
etapa pode ser realizada na própria sala de aula ou em outros espaços e momentos, como na biblio-
teca ou no pátio durante a hora do recreio. Neste momento, o mais importante é que os grupos de 
alunos sejam capazes de registrar, de maneira organizada, os dados coletados. Você pode orientar a 
turma a criar um formulário no qual as respostas possam ser registradas para posterior tabulação e 
tratamento dos dados. 

c. Tabulação e construção de tabela 

Oriente as duplas ou trios a lerem e organizarem os dados coletados, construindo uma tabela. Lem-
bre os alunos de que a tabela deve ter título e fonte, e que as informações devem ser compreensíveis 
a todos os leitores. Circule pela sala e auxilie caso algum grupo encontre dificuldades nesse ponto do 
trabalho. 

d. Construção do gráfico 

Os grupos também podem construir um gráfico de barras ou colunas para apresentar os dados cole-
tados e organizados na tabela, que deverão ser apresentados aos demais alunos da sala. 

 

Etapa 3: O que descobrimos sobre reciclagem? 

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: coletiva 

Nesta aula, os grupos deverão apresentar aos colegas sua pesquisa, os dados coletados e o 

gráfico construído com base nesses dados. 
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1. Cada dupla ou trio deve apresentar os resultados de sua pesquisa para a turma. Esta etapa pode 
ser realizada na sala de aula ou em outros espaços da escola. Os grupos devem iniciar a apresen-
tação expondo a pergunta da pesquisa e a quantidade de pessoas que foram entrevistadas. A 
seguir, devem apresentar os dados e as conclusões sobre os resultados. A turma pode apresen-
tar a pesquisa não apenas aos colegas, mas para a comunidade escolar: outros professores e 
alunos de diferentes turmas, além de funcionários. 

2. No final da aula, solicite que cada aluno leve para a escola embalagens recicláveis como copos 
descartáveis, caixas de leite, latas de alumínio, garrafas PET, caixas de pasta de dente, etc.  

Etapa 4: Construção de brinquedos 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva e /ou pequenos grupos 

1. Inicie a aula solicitando que os alunos mostrem as embalagens que conseguiram coletar. Esse 
momento pode servir para associar as embalagens a figuras geométricas espaciais. Proponha 
aos alunos que classifiquem as embalagens de acordo com a figura geométrica espacial à qual se 
assemelham.  

2. Separadas as embalagens, proponha à turma que forme pequenos grupos para construir 
brinquedos ou jogos com as embalagens. Disponibilize cola, papéis coloridos, fita adesiva, pali-
tos de picolé e outros itens que se fizerem necessários para a realização da atividade.  

3. Proponha que os grupos joguem ou brinquem com os brinquedos.  

Casa de tipos/Arquivo da editora 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Retome o cartaz elaborado na primeira aula desta sequência didática. Verifique, com a parti-

cipação dos alunos, se tudo o que queriam aprender sobre reciclagem foi aprendido. Caso alguma 

questão tenha ficado sem resposta, proponha o retorno ao tema em uma próxima aula para conti-

nuarem a pesquisa. O acompanhamento da aprendizagem deve ser feito ao longo do desenvolvimen-

to da sequência, por meio da observação criteriosa do professor. Podem ser propostas também 

questões como as que seguem, que devem ser respondidas individualmente e permitirão ao profes-

sor avaliar a compreensão dos alunos acerca dos objetivos propostos a princípio.  

Questões 

1. Após aprender sobre reciclagem na escola, Antônia realizou uma campanha de coleta seletiva 
de lixo no condomínio onde mora. Veja, na tabela abaixo, quantas unidades de cada material 
foram coletadas nas duas primeiras semanas do mês de março: 

 

Coleta seletiva no condomínio de Antônia 

Tipo de material 1ª semana  2ª semana 

Embalagens de vidro 60 71 

Latas de alumínio 320 307 

Garrafas PET 199 212 

Caixas de papelão 58 51 

Embalagens longa vida 278 261 

Fonte: Condomínio de Antônia (dados fictícios). 

a) Quantas latas de alumínio foram coletadas na 1ª semana de março? 

b) Quantas caixas de papelão foram coletadas nas duas primeiras semanas? 

c) Em qual semana a quantidade de embalagens longa vida foi menor?  

2. Elabore um cartaz para ser colocado no mural da escola convidando professores, funcionários e 
alunos a coletar materiais para reciclagem. Descreva em seu cartaz duas razões para a recicla-
gem de materiais.  

 

Gabarito  

1.  

a) 320 latas. 

b) 109 caixas de papelão. 

c) Na segunda semana. 


