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Título: Multiplicação: adição de parcelas iguais e 

organização retangular 

Duração estimada: 1 semana 

Referência ao livro do aluno: Unidade 6 

Introdução 

Esta sequência didática explora as ideias de adição de parcelas iguais e de disposição 

retangular relacionadas à operação de multiplicação. Por meio de atividades com material 

manipulável, os alunos experimentarão situações de contagem e de representação de quantidades 

usando sentenças de adição e de multiplicação.  

Objetivos de aprendizagem 

• Construir fatos fundamentais da multiplicação. 

• Resolver e elaborar problemas de multiplicação com os significados de adição de parcelas 
iguais e configuração retangular. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo 

mental e escrito. 

• Resolução de problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida 

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os 

significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição 

retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. 

Material necessário 

Palitos de picolé, tampinhas plásticas, cartolinas. 
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Desenvolvimento  

Etapa 1: Organização de objetos em linhas e colunas 

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: em pequenos grupos 

1. Organize a turma em grupos com 4 ou 5 alunos e distribua para cada grupo um conjunto de palitos 
de picolé e de tampinhas plásticas, acondicionados em uma sacola. A quantidade de palitos e a 
de tampinhas devem ser diferentes entre si, mas iguais para todos os grupos. Por exemplo, cada 
grupo pode receber 20 palitos de picolé e 12 tampinhas. Solicite aos grupos que falem qual 
quantidade receberam de cada um dos itens. Depois, proponha que determinem a quantidade 
total de palitos de picolé e de tampinhas distribuídos para a turma. Registre no quadro a 
quantidade de grupos e a quantidade de cada item que cada grupo recebeu. Estipule um tempo 
para que resolvam e transforme essa atividade em uma brincadeira.   

2. Após calcularem a quantidade total de palitos e de tampinhas, peça a cada grupo que compartilhe 
com a turma a estratégia utilizada para determinar os resultados. Espera-se que, entre as 
estratégias sugeridas pelos alunos, surja a ideia de adicionar parcelas iguais ou a de efetuar uma 
multiplicação. Registre as diferentes estratégias na lousa. 

3. Continuando a atividade, proponha um problema para os alunos resolverem. Cada grupo deve 
representar a quantidade de palitos que recebeu usando uma organização em linhas e colunas. 
Para cada organização, os alunos devem escrever multiplicações correspondentes. Várias 
soluções são possíveis: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

1  20 = 20 ou 20  1 = 20 

 

 

 

2  10 = 20 ou 10  2 = 20 
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4  5 = 20 ou 5  4 = 20 

4. Em seguida, proponha aos alunos que representem a quantidade de tampinhas usando a 
organização retangular. Chame um ou mais alunos voluntários para fazer o registro na lousa e 
explicar aos colegas como pensaram. 

 

1  12 = 12 ou 12  1 = 12 

 

 

 
2  6 = 12 ou 6  2 = 12 

 

 

 

 

 

4  3 = 12 ou 3  4 = 12 
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5. Em seguida, proponha aos alunos o seguinte problema: Alice organizou 5 filas com 10 círculos em 
cada uma. Quantos círculos havia no total?, 

Pergunte aos alunos como poderiam representar, por meio de desenhos, os círculos 

organizados por Alice.  
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Para concluir a aula, proponha uma síntese do que estudaram na aula sobre a organização 

retangular. 

 

Etapa 2: Resolução e elaboração de problemas  

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: em duplas 

1ª atividade: Interpretação e resolução de problemas 

1. Escreva no quadro, ou faça cópias de alguns problemas que envolvam as ideias da multiplicação 
de adicionar parcelas iguais ou de disposição retangular. Apresentamos algumas sugestões: 

• Na casa de Carlos, são consumidas 2 caixas de ovos por semana. Cada caixa contém 12 
ovos. Quantos ovos são consumidos na casa de Carlos, por semana? 

• Para ladrilhar uma parte da parede da cozinha, Mariana percebeu que vai precisar de 
3 faixas de 10 azulejos. De quantos azulejos Marina vai precisar para ladrilhar essa parede? 
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• Na biblioteca, há uma estante com 4 prateleiras. Cada prateleira tem 20 livros. Quantos 
livros há nessa estante? 

• A sala de aula do 3º B tem 6 filas com 4 carteiras em cada uma. Quantas carteiras há na 
sala do 3º B? 

 

Organize os alunos em duplas e distribua um problema para cada dupla, ou indique qual dos 

problemas registrados no quadro a dupla deve resolver.   

Convide algumas duplas para socializar a maneira como resolveram e, caso outra dupla tenha 
resolvido de modo diferente, peça que compartilhem a resolução que fizeram. 

 

2ª atividade: Elaboração de problemas 

1. Distribua tiras de papel para que os alunos elaborem problemas que envolvam a ideia de adição 
de parcelas e de disposição retangular da multiplicação. Ao final, proponha que troquem os 
problemas entre as duplas, de modo que uma dupla resolva o problema de outra dupla. Solicite 
algumas duplas voluntárias para apresentarem à turma seu problema e a maneira como o 
resolveram. 

 

Etapa 3: Organizando cadeiras em salões 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: grupos de 4 ou 5 alunos 

1. Organize a turma em grupos com 4 ou 5 alunos cada e peça para ajudarem na organização de 
alguns espaços de apresentações. Entregue um desenho que represente um salão (um croqui de 
um salão) no formato retangular.   

2. Providencie tampinhas ou qualquer outro objeto que possam representar as cadeiras que devem 
ser colocadas no salão e certifique-se de que os retângulos desenhados tenham medidas 
apropriadas para que os alunos possam organizar as tampinhas em fileiras e colunas. Além disso, 
garanta a proporcionalidade entre a medida dos lados no “salão”, a área do “salão” e a área 
ocupada pelas “cadeiras”. 

3. Distribua os croquis, de tal modo que os retângulos tenham medidas de comprimento dos lados 
diferentes, e as tampinhas para cada grupo.  

4. Eles deverão organizar as “cadeiras” em fileiras e colunas a fim de que caiba a maior quantidade 
de pessoas sentadas. Dê um tempo para que o grupo se organize e distribua as tampinhas para 
determinarem quantas pessoas poderiam assistir sentadas à apresentação. Oriente os grupos 
para que depois de organizarem as tampinhas, registrem as sentenças matemáticas de adição e 
multiplicação correspondentes. 
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Espaço de apresentação 

 

 

 

 

 

 

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 6  8 = 48 

6+ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 8  6 = 48 

 

5. Depois que os grupos terminarem, organize um momento para que socializem sua organização e 
digam quantas cadeiras conseguiram colocar na sala. Caso tenha oferecido o mesmo croqui para 
grupos diferentes, compare as respostas.  

 

Acompanhamento da aprendizagem 

Durante todo o desenvolvimento da sequência é possível acompanhar a compreensão e o 

desempenho dos alunos na realização das atividades propostas. Avalie como se expressam e como 

verbalizam e justificam os procedimentos de resolução das situações apresentadas. Procure analisar 

os registros durante todas as aulas. Por fim, proponha as duas questões a seguir para que os alunos 

respondam individualmente. 

 

Questões 

1. Uma sala de aula é organizada da seguinte maneira: há 5 fileiras de carteiras e 5 carteiras em cada 
fileira. Quantas carteiras há na sala? Qual estratégia você utilizou para encontrar a resposta? 

2. Luana coleciona figurinhas de heróis. Ela tem uma pasta com 50 páginas e, em cada página, cola 
4 figurinhas. Luana quer colar mais 20 figurinhas na pasta. Quantas páginas completas ela 
utilizará? 
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Gabarito das questões 

1. 25 carteiras. 

2. 5 páginas com 4 figurinhas em cada uma.  


