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Título: Oficina de problemas 

Duração estimada: 1 semana 

Referência ao livro do aluno: Unidade 8 

Introdução 

Essa sequência didática apresenta 8 problemas para serem resolvidos individualmente ou em 

duplas em uma Oficina de problemas. Trata-se de uma atividade de síntese das aprendizagens dos 

alunos em relação a várias noções matemáticas exploradas durante o ano na perspectiva da resolução 

de problemas. 

A Oficina de problemas associada às diferentes propostas de resolução e de formulação de 

problemas realizados durante todo o ano letivo, bem como a construção da Problemateca da turma 

(problemas elaborados pelos alunos durante o ano, registrados em folhas e organizados em caixas) 

representam a culminância do trabalho do 3º ano. 

Certamente, outros problemas poderão ser elaborados e inseridos nessa Oficina de proble-

mas, pelo professor e pelos próprios alunos. 

Objetivos de aprendizagem 

• Ampliar o repertório de estratégias para solucionar problemas. 

• Resolver e elaborar problemas envolvendo os diversos conteúdos estudados durante o 
ano letivo. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, acrescentar, 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. 

• Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de par-
celas 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 retan-
gular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. 

• 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 en-
trada, gráficos de barras ou de colunas. 
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(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utili-
zando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem 
para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. 

Material necessário 

Folhas com os problemas impressos, envelopes, palitos de sorvete, lápis e borracha. 

Desenvolvimento 

Convide os alunos a participar de uma Oficina de problemas. Ela pode ocorrer duas vezes por 

semana, durante 1 mês, considerando a resolução de 2 problemas por oficina. 

Reproduza os 8 problemas para todos os alunos e organize-os em caixas por problema. Provi-

dencie 1 envelope para cada aluno guardar as folhas com os problemas resolvidos. 
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Planeje os momentos para a Oficina dos problemas. As datas podem ser combinadas com os 

alunos. 

No dia marcado, cada aluno escolhe um problema da caixa que quiser, pois não há ordem para 

a resolução dos problemas apresentados. Um quadro como o que sugerimos pode ajudar os alunos a 

ter um controle quanto aos problemas já resolvidos. Nesse quadro os alunos podem marcar com um 

X os problemas conforme vão resolvendo. Outra sugestão é marcar as datas de quando resolveram o 

problema. 

 
Oficina de problemas 

Problemas resolvidos pelo 3º ano A 

Problema 
Aluno 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Ana 10/10 17/10 31/10   24/10   

Amanda 10/10        

Benício 17/10        
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Esse tipo de registro permite que os alunos se organizem no planejamento e organização dos 

problemas a serem resolvidos durante o período da Oficina de problemas. Da mesma forma, auxilia o 

acompanhamento de cada aluno durante a proposta. 

No último dia da oficina, peça que cada aluno pegue o seu envelope e coloque os problemas 

em ordem, de acordo com a numeração de 1 até 8. O conjunto de problemas pode formar um livreto. 

Uma sugestão complementar é convidar os responsáveis pelos alunos para uma Oficina de 

problemas organizada com a ajuda dos alunos. Os mesmos problemas podem ser oferecidos aos res-

ponsáveis de modo que eles os resolvam. No momento da correção, os alunos podem explicar como 

resolveram o mesmo problema. 

Apresentamos a seguir os 8 problemas. 

 

Problema 1 

 

 

A Idade dos primos 

Júlia, Letícia e Guilherme são primos. Sabemos que Guilherme é mais velho que Letícia e 

que Júlia é mais velha que Guilherme. 

a) Qual é a ordem de nascimento destes primos? 

b) O primo mais velho tem 2 anos a mais do que o seguinte, na ordem de nascimento, e 

esse também tem 2 anos a mais do que o mais novo. Se o primo que nasceu entre os dois outros 

tem 10 anos, qual é a idade de cada um dos primos? 

 

 

 

 

Respostas: 

a) ________________________________________________ 

b) ________________________________________________ 
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Comentários 

Este problema envolve a ideia comparativa da subtração e atende à habilidade (EF03MA06). 

Considerando as informações do problema, podemos afirmar que: 

• se Guilherme é mais velho que Letícia e Júlia é mais velha que Guilherme, logo Julia é a 
prima mais velha. Então, Julia nasceu primeiro, depois Guilherme e, por fim, Leticia. 

• se Guilherme é o primo que nasceu ente os dois outros, logo ele tem 10 anos. Ele tem 
2 anos a menos do que Julia (a prima mais velha). Logo, Julia tem 12 anos. 

• se Guilherme tem 2 anos a mais do que Letícia, a prima mais nova, logo Leticia tem 8 anos. 

Respostas: 

a) Júlia, Guilherme e Letícia, nessa ordem. 

b) Julia, 12 anos; Guilherme, 10 anos e Letícia, 8 anos. 

 

Problema 2 

 

  

A coleção de adesivos de Mariana 

Mariana tem uma coleção de adesivos. Toda semana, ela compra uma cartela com adesivos 

diferentes, contendo 5 adesivos comuns e 5 especiais e paga 2 reais em cada cartela. Mariana 

guarda os adesivos em um álbum com 10 páginas e, em cada página, cola 5 adesivos. 

a) Em quanto tempo Mariana terá completado o álbum? 

b) Quantos reais Mariana gastará para completar o álbum? 

 

 

 

 

Respostas: 

a) ________________________________________________ 

b) ________________________________________________ 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 3º ano 

4º bimestre – Sequência didática 3 

Comentários 

Este problema envolve a ideia de adição de parcelas iguais da multiplicação e atende à habi-
lidade (EF03MA07). 

Pelas informações do problema, cada cartela completa 2 páginas do álbum. Assim podemos 

relacionar a quantidade de adesivos com o número de páginas completas da seguinte maneira: 

1 cartela – 2 páginas – 1 semana 

2 cartelas – 4 páginas – 2 semanas 

3 cartelas – 6 páginas – 3 semanas 

4 cartelas – 8 páginas – 4 semanas 

5 cartelas – 10 páginas – 5 semanas 

Se 1 cartela custa 2 reais, 5 cartelas custarão 10 reais. 

Respostas: 

a) 5 semanas. 

b) 10 reais. 

 

Problema 3 

 

A campanha de arrecadação de alimentos 

Ao final de cada ano, a escola em que Fábio estuda faz uma campanha para arrecadar ali-

mentos para orfanatos da região. Veja na tabela abaixo a quantidade de cada alimento arrecadado 

no ano passado: 

Quantidade de alimento arrecadada  
na escola de Fábio 

Alimento Quantidade 

Macarrão 21 kg 

Feijão 77 kg 

Arroz 68 kg 

Fubá 15 kg 

Farinha de trigo 46 kg 

Sal 10 kg 

Fonte: Escola de Fábio (dados fictícios). 
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Comentários 

Este problema envolve a leitura e interpretação de uma tabela, a ideia de juntar da adição e a 

ideia comparativa da subtração. Ele atende às habilidades (EF03MA06) e (EF03MA26). 

Respostas: 

a) 237 kg. 

b) 9 kg. 

c) 31 kg. 

 

  

a) Quantos quilogramas de alimentos foram arrecadados? 

b) Quantos quilogramas de feijão foram arrecadados a mais que de arroz? 

c) Quantos quilogramas de farinha de trigo foram arrecadados a mais que de fubá? 

 

 

 

 

 

 

Respostas: 

a) ________________________________________________ 

b) ________________________________________________ 

c) ________________________________________________ 
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Problema 4 

 

 

Comentários 

Este problema envolve a ideia de adição de parcelas iguais da multiplicação, a ideia da dife-

rença da subtração e a determinação da duração de um evento. Ele atende às habilidades (EF03MA06) 

e (EF03MA07). 

Em um dia, Renato leva 15 minutos para ir à escola a pé. Em 5 dias, ele levará 75 minutos  

(5  15 min = 75 min). 

Em um dia, Renato leva 8 minutos para ir à escola de ônibus. Em 5 dias, ele levará 40 minutos  

(5  8 min = 40 min). 

Resposta: A diferença de tempo entre ir à escola a pé e ir de ônibus é de 35 minutos. 

  

A pé ou de ônibus? 

Renato leva 15 minutos para ir andando de casa até a escola. De ônibus, ele realiza o 

mesmo trajeto em 8 minutos. Em uma semana, de segunda-feira a sexta-feira, qual é a diferença 

de tempo, em minutos, entre ir à escola a pé e ir de ônibus. 

 

 

 

 

 

 

Resposta: ______________________________________________________ 
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Problema 5 

 

Qual é o sabor de sorvete preferido? 

A turma de Lígia realizou uma pesquisa sobre o sabor de sorvete preferido dos alunos do 

3º ano. Cada aluno votou em apenas 1 sabor de sorvete. O resultado é apresentado na tabela e no 

gráfico a seguir. 

Sabor de sorvete preferido dos alunos do 3º ano 

Sabor de sorvete Creme Morango Frutas vermelhas Flocos Chocolate 

Nº de votos 13 12 3 12 17 

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

Responda: 

a) Quantos alunos há no 3o ano? 

b) Se cada turma tem 19 alunos, quantas turmas participaram dessa pesquisa? 

c) Lígia prefere o mesmo sabor de sorvete que outros 11 colegas. É possível saber qual é 

seu sabor preferido? 

 

 

Respostas: 

a) ________________________________________________ 

b) ________________________________________________ 

c) ________________________________________________ 
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Comentários 

Este problema envolve a leitura e interpretação da tabela e do gráfico de colunas. Ele atende 

à habilidade (EF03MA27). 

Respostas: 

a) 57 alunos. 

b) 3 turmas. 

c) O sabor de sorvete preferido de Lígia pode ser morango ou flocos. 

 

Problema 6 

 

  

Os bolos de Celso 

Celso gosta muito de fazer bolos para o lanche da tarde. A cada bolo que assa, ele utiliza 

200 mL de óleo e 330 g de açúcar. Hoje Celso comprou uma embalagem de 1 kg de açúcar e uma 

embalagem de 900 mL de óleo. 

Quantos bolos Celso pode fazer com essa quantidade de açúcar e de óleo? 

 

 

 

 

 

 

Resposta: ______________________________________________________ 
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Comentários 

Este problema envolve a relação entre unidades padronizadas de medida de capacidade e de 

massa. Ele atende à habilidade (EF03MA20). 

É possível resolvê-lo de diferentes maneiras. Apresentamos uma delas. 

Incialmente, vamos determinar quantos bolos podem ser feitos com 900 mL. Para isso, pode-

mos calcular: 

• 1 bolo – 200 mL de óleo 

• 2 bolos – 400 mL de óleo (2  200 mL) 

• 3 bolos – 600 mL de óleo (3  200 mL) 

• 4 bolos – 800 mL de óleo (4  200 mL).  

É possível fazer 4 bolos e sobrarão 100 mL de óleo. 

Agora, vamos determinar quantos bolos podem ser feitos com 2 kg de açúcar: 

• 1 bolo – 330 g de açúcar 

• 2 bolos – 660 g de açúcar 

• 3 bolos – 990 g de açúcar.  

É possível fazer 3 bolos e sobrarão 10 gramas de açúcar. 

Considerando as quantidades dos dois ingredientes (óleo e açúcar), Celso pode fazer 3 bolos. 

Resposta: 3 bolos. 
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Problema 7 

 

Comentários 

Este problema envolve a noção de triplo e de dobro e a ideia comparativa da subtração. Ele 

atende às habilidades (EF03MA06) e (EF03MA07). 

Podemos relacionar as informações de cada frase para resolver o problema. A última afirma-

ção apresenta de forma direta o valor que Miguel possui: 2 notas de 2 reais e uma moeda de 1 real. 

Logo, Miguel tem 5 reais. 

Se Lorena tem o dobro do valor de Miguel, então Lorena tem 10 reais. 

Como Hugo tem 5 reais a mais que Lorena, logo Hugo tem 15 reais. 

Portanto, se Jéssica tem o triplo do valor de Hugo, então Jéssica tem 45 reais. 

Resposta: Lorena tem R$ 10,00, e Jéssica, R$ 45,00. 

  

Siga as pistas 

Leia as frases e descubra quantos reais Lorena e Jéssica têm cada uma. 

• Jéssica tem o triplo do valor em reais que Hugo possui. 

• Hugo tem 5 reais a mais do que Lorena. 

• Lorena tem o dobro do dinheiro de Miguel. 

• Miguel possui 2 notas de R$ 2,00 e uma moeda de R$ 1,00. 

Quantos reais Lorena tem? E Jéssica? 

 

 

 

 

Resposta: ______________________________________________________ 
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Problema 8 

 

Comentário 

Este problema envolve a decomposição e composição de figuras planas, aqui representadas 

pela construção com palitos de sorvete, todos com o mesmo comprimento. 

  

Construção com palitos 

Observe a construção que Rui fez com palitos de sorvete.  

Bando de imagens/Arquivo da editora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remova dois palitos e forme dois quadrados. 
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Resposta: 
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Acompanhamento da aprendizagem 

O acompanhamento dos processos de resolução dos problemas pode ser feito durante toda a 

oficina.  

Apresentamos a seguir uma ficha de registro com 3 ícones para avaliação do processo de re-

solução de cada problema pelos alunos. As rubricas ou critérios para adoção de cada ícone pode ser 

discutida com os professores do ano. Para fins de exemplo, consideramos: 

 

Quando o aluno resolve o problema com autonomia e corretamente. Lê sozinho 
ou com a mediação do professor, compreende a pergunta ou aquilo que se quer 
determinar, relaciona os dados do enunciado, seleciona e apresenta uma estraté-
gia para resolução e responde corretamente. 

 

Quando o aluno resolve parcialmente o problema. Nessa situação, ele apresenta 
pouca autonomia e precisa da ajuda do professor para mediar a interpretação do 
problema e, por vezes, para auxiliá-lo na seleção das estratégias para a resolução 
do problema. 

 

Quando o aluno não resolve o problema. Nessa situação, ele não apresenta qual-
quer iniciativa para a leitura e resolução do problema, sendo necessária a media-
ção do professor para todas as etapas de resolução do problema. 

Desempenho dos alunos na resolução dos problemas propostos na  
Oficina de problemas 

Plenamente resolvido                                Parcialmente resolvido                                  Não resolvido 

Problema 
Aluno 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Ana         

Amanda          

Benício         

 


