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Prezado(a) professor(a), 

Todos os textos e quadros que apresentamos podem servir de referência para a elaboração 

do seu planejamento, considerando o contexto escolar e as características da turma. Nesse sentido, é 

possível importar os textos para o seu planejamento anual e bimestral, adequando-os às finalidades 

pedagógicas e didáticas relacionadas às aprendizagens matemáticas de cada ano escolar. 
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1. Relação entre as expectativas de aprendizagem do  

4º ano e objetos de conhecimento e habilidades da BNCC –  

3ª versão 

Apresentamos os quadros bimestrais, organizados em duas colunas principais que explici-

tam: as relações entre as Unidades do Livro do Estudante, as expectativas de aprendizagem por 

campo de conteúdo, os objetos de conhecimento e as habilidades propostas na BNCC – 3ª versão. 

As informações desses quadros serviram de subsídio para a elaboração das sequências didá-

ticas, do projeto integrador e das propostas de acompanhamento da aprendizagem. 
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2. Prática didático-pedagógica e o desenvolvimento  

de habilidades 

Um ensino direcionado para o desenvolvimento de competências gerais para a formação do 

aluno e de habilidades específicas em uma área de conhecimento pressupõe uma prática didático-

pedagógica que contemple propostas que efetivamente contribuam para a aprendizagem dos alunos. 

As práticas didático-pedagógicas se revelam na sala de aula, o espaço de excelecência no 

qual professores e alunos compartilham, trocam, conversam, escutam, falam, agem e se respeitam 

mutuamente. Assim, tanto o professor quanto os alunos têm participação ativa, havendo momentos 

e situações nos quais o protagonismo é compartilhado ou exercido por um deles, de acordo com as 

ações de ensino e as tarefas de aprendizagem. 

O ambiente da sala de aula como um dos espaços de construção de aprendizagens deve ser 

planejado de forma que se alternem as vozes e as ações entre o professor e os alunos, de modo que 

sejam dadas possibilidades de posturas ativas do aluno para o desenvolvimento de habilidades a 

partir de conceitos, procedimentos e atitudes em relação à Matemática. 

Uma dessas práticas consiste no estabelecimento das expectativas que o professor lança sobre 

seu grupo de alunos. Vislumbrar e projetar altas expectativas em Matemática não significa, de forma 

restrita, ampliar a quantidade de conteúdos a serem ensinados. Significa considerar que todos os 

alunos têm o direito e são capazes de aprender Matemática, que podem relacionar conceitos matemá-

ticos com conceitos de outras disciplinas e áreas do conhecimento, que podem aplicar conceitos 

matemáticos na resolução de problemas do seu entorno, de sua realidade; que podem manifestar 

gosto, prazer e atitudes positivas em relação ao conhecimento e à aprendizagem matemática. 

Nesse sentido, algumas ações são fundamentais na prática docente. Cabe a todos os envolvi-

dos na formação do aluno, e, em especial, ao professor explicitar suas expectativas, ajudar os alunos 

a identificar suas potencialidades, desafiá-los a aprender e aplicar aquilo que aprenderam para 

resolver problemas e agir dentro e fora da escola. 

Um professor que estabelece altas expectativas para seu grupo de alunos é aquele que insti-

ga, motiva e impulsiona os alunos formulando questionamentos e provocações a todo momento no 

trabalho escolar; que os posiciona no papel de protogonistas na construção de seus saberes; que os 

auxilie no alcance das metas traçadas e na definição de novas metas, em um movimento crescente 

de complexidade. 

A aprendizagem acontece de forma mais efetiva em um ambiente de colaboração, no qual 

os grupos ou pares de alunos podem compartilhar seus saberes e, de forma mediada, adquirir novas 

aprendizagens. Conhecer os alunos, suas potencialidades e suas dificuldades permite a formação de 

duplas e grupos produtivos nos quais todos os envolvidos podem tirar proveito e crescer a partir da 

interação proposta, interagindo, aprendendo conceitos, desenvolvendo habilidades. 
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Conceber práticas didático-pedagógicas para o desenvolvimento de habilidades também re-

quer a disposição em motivar e garantir o engajamento dos alunos antes, durante e depois da 

realização das atividades. 

Nos próximos textos esperamos contribuir com exemplos de outras práticas didático-

pedagógicas para o ensino e aprendizagem de conceitos e habilidades matemáticas. 
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3. Gestão da sala de aula 

Podemos definir a gestão da sala de aula como um conjunto de ações que o professor desen-

volve para criar e assegurar um ambiente no qual o processo de ensino-aprendizagem ocorra de 

maneira favorável e satisfatória. Essa gestão envolve tanto a gestão do ambiente da sala, quanto a 

gestão do relacionamento entre o professor e o grupo de alunos. 

A gestão do ambiente envolve a organização da sala e sua transformação em um ambiente 

de aprendizagem, no qual todos os atores exercem seus papéis de maneira coordenada e sintoniza-

da. Ao professor cabe a função de orientar e, juntamente com o grupo de alunos, criar regras e 

normas que garantam a manutenção do ambiente propício e positivo para o ensino e a aprendiza-

gem. Em um ambiente de cooperação, todos devem se responsabilizar pelo cumprimento dos 

acordos estabelecidos. 

3.1 Organização do ambiente da sala de aula 

Uma das dimensões da gestão da sala de aula diz respeito à organização do ambiente da sala 

de aula e sua relação com o processo de ensino-aprendizagem. 

A sala de aula deve ser um espaço no qual professores e alunos compartilhem e troquem 

experiências, conversem, escutem, falem, atuem e se respeitem mutuamente. Assim, tanto o 

professor quanto os alunos têm participação ativa, configurando momentos e situações nos quais 

o protagonismo é compartilhado ou exercido por um deles, de acordo com as ações de ensino e as 

tarefas de aprendizagem. 

O ambiente da sala de aula como um dos espaços para o desenvolvimento de competências 

e a construção de aprendizagens deve ser planejado de forma que se alternem as vozes e as ações 

entre o professor e os alunos, e entre os próprios alunos, de modo que sejam criadas e oferecidas 

possibilidades de posturas ativas do aluno. 

Outro aspecto da organização do ambiente da sala de aula diz respeito à organização física 

dos alunos. Dependendo dos objetivos de cada atividade proposta, os alunos podem se organizar de 

diferentes maneiras, de modo a acolher e respeitar as diferenças individuais, incentivar e promover 

as aprendizagens. 

Por exemplo, as atividades de resolução e formulação de problemas propostas no Livro do 

Estudante, nas orientações didáticas específicas, e pelo professor podem ser realizadas em dupla de 

alunos. Esse tipo de organização favorece a criação de um espaço de aprendizagem colaborativo, no 

qual há troca de ideias, sentidos e significados da situação proposta, há negociação das estratégias 

de resolução e explicitação do ponto de vista de cada um. 

As atividades que envolvem manipulação de materiais como os que auxiliam no processo de 

construção das propriedades do sistema de numeração decimal ou na compreensão das proprieda-
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des das figuras geométricas espaciais podem ser realizadas em grupos de 4 ou 5 participantes, 

favorecendo a interação entre mais alunos. 

A apresentação das regras de um novo jogo pode ser feita de modo coletivo com os alunos 

sentados em uma roda, de modo que joguem uma partida e tenham a oportunidade de expor suas 

dúvidas a respeito das regras do jogo ou, em vez disso, que expliquem aos colegas determinadas 

regras do jogo. As trilhas numéricas ou o jogo de dominó, por exemplo, podem ser confeccionados 

para que toda a turma participe de modo coletivo. 

Atividades que visam à mobilização dos saberes e ao acompanhamento do desenvolvimento 

da aprendizagem de cada aluno podem requerer organização individual. 

Propomos que o professor organize os alunos em sala de aula de acordo com as inten-

ções pedagógicas de cada momento do trabalho escolar, considerando o processo de aprendiza-

gem dos alunos. 

3.2 Organização do tempo didático 

A organização do tempo didático também é um dos elementos que constituem a gestão da 

sala de aula do professor. Sobre esse aspecto, chamamos a atenção para a importância do dimensio-

namento do tempo dedicado a cada atividade proposta, considerando a faixa etária dos alunos de 

4º ano, a fim de que eles consigam realizá-las de maneira apropriada. São vários os aspectos que 

colaboram com a estimativa do tempo de realização das propostas: o interesse do aluno, sua 

capacidade de concentração, o grau de dificuldade, a efetiva organização dos materiais e dos alunos, 

entre outros. 

A organização do tempo didático pressupõe um planejamento prévio e cuidadoso do profes-

sor, assim como o conhecimento de seu grupo de alunos. O planejamento do tempo didático envolve 

as tarefas de ensino, a realização plena dos encaminhamenos da atividade, bem como, e, principal-

mente o tempo de realização das propostas pelos alunos. 

Para melhor organizar o tempo didático, o professor pode, por exemplo, preparar algumas 

atividades ou propostas extras para oferecer aos alunos que costumam concluir mais rapidamente 

uma tarefa, de modo que possam continuar a trabalhar, enquanto os demais finalizam os seus 

trabalhos. Em outros momentos, nos quais precise se dedicar ao atendimento de alunos que necessi-

tem de acompanhamento mais individualizado, o professor pode organizar diferentes estações de 

trabalho, nas quais os demais alunos possam realizar as atividades autonomamente. Essas propostas 

abrem espaço para o trabalho diversificado em sala de aula. 

Outra forma de gerenciar o tempo didático é explicitar o objetivo ou o que se espera de cada 

atividade ou proposta didática, a fim de que os alunos, tendo a clareza do que devem fazer, possam 

de fato trabalhar independentemente sem necessitar da mediação constante do professor. Para isso, 

após a explicitação dos objetivos das propostas, o professor pode dar uma orientação coletiva ou 

escolher um aluno para que ele demonstre o que entendeu e como realizaria a atividade. Diante da 
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possibilidade de a maioria dos alunos terem compreendido o que deve ser feito, eles podem realizar 

a proposta de maneira independente, e, ao mesmo tempo, o professor pode atender os alunos que 

apresentam maiores dificuldades. 

3.3 Organização do trabalho pedagógico 

Destacamos três modalidades organizativas do trabalho pedagógico que, desenvolvidas de 

maneira combinada, possibilitam o gerenciamento mais efetivo e eficaz das ações docentes em 

relação às tatrefas de aprendizagem dos alunos. São elas: 

• Atividades permanentes: atividades regulares que objetivam uma familiaridade maior 
com determinado tema ou ideia, no caso com a ideia matemática. 

• Sequência didática: conjunto de etapas organizadas com níveis de abrangência e com-
plexidade crescentes sobre um conjunto de ideias e conceitos, desenvolvidas em perío-
dos de 2 a 4 semanas, geralmente. 

• Projeto integrador: conjunto de etapas organizadas com níveis de abrangência e com-
plexidade crescentes sobre um conjunto de ideias e de conceitos. Os projetos são de na-
tureza interdisciplinar, partem de um problema, desenvolvem-se com uma abordagem 
investigativa e apresentam a elaboração de um produto final que expressa a síntese das 
aprendizagens. 

Para esta coleção e neste material digital para o professor, apresentamos exemplos de ativi-

dades permanentes ou recorrentes em Matemática, sequências didáticas e um projeto integrador 

envolvendo conceitos e habilidades de diferentes componentes curriculares. 
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4. Atividades recorrentes na sala de aula 

Durante o ano letivo e no decorrer de cada bimestre, o professor pode elencar atividades 

que são caracterizadas pela permanência ou recorrência em relação à frequência com que são 

apresentadas aos alunos. São as denominadas atividades permanentes ou recorrentes. Elas podem 

ser realizadas todos os dias, uma vez por semana, quinzenal ou mensalmente, dependendo dos 

objetivos de cada proposta. 

A seguir são elencados alguns exemplos de atividades recorrentes ou permanentes que po-

dem ser realizadas nas aulas de Matemática para o 4º ano. 

4.1 Hora da conversa 

Os momentos de conversa são excelentes oportunidades para que os alunos desenvol-

vam sua oralidade. Os alunos podem, por exemplo: conversar sobre algum tema proposto por 

eles ou pelo professor ou sobre alguma experiência vivida em sala de aula, sobre as decisões a 

serem tomadas para o andamento de algum projeto em desenvolvimento; podem ainda organi-

zar, junto com o professor, as atividades do dia e construir o calendário do mês explorando 

aspectos de organização temporal; levantar seus conhecimentos prévios sobre algum tema que 

estudarão, contribuindo para o levantamento do conhecimento prévio e para a criação de um 

espaço de investigação. 

Propomos que o professor planeje a hora da conversa como atividade permanente em tur-

mas de 4º ano, considerando a possibilidade de exploração de temáticas que envolvam, de modo 

informal, as ideias matemáticas. 

A hora da conversa oportuniza o desenvolvimento não apenas da capacidade de expressão 

oral dos alunos, mas também da escuta respeitosa da fala do outro, do compartilhamento de 

informações e da capacidade de argumentação, entre outros 

4.2 Tarefa de casa 

Dependendo da realidade escolar do professor e de seus objetivos com relação ao trabalho a 

ser desenvolvido com as turmas de 4º ano, é possível planejar atividades para os alunos realizarem 

em casa no decorrer de cada período escolar. As tarefas de casa podem apresentar objetivos especí-

ficos de acordo com as intenções pedagógicas do professor. 

Entre outros aspectos, as tarefas de casa possibilitam: 

• o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade, na medida em que os alunos 
são convidados a fazer as lições sozinhos, sem a presença do professor, e a entregá-las 
de acordo com a data determinada; 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 4º ano 

Plano de desenvolvimento anual 

• o desenvolvimento de determinadas posturas de estudante, que são construídas ao lon-
go da escolaridade e consistem na organização do material, na realização das tarefas de 
maneira autônoma e na construção paulatina de autonomia moral e intelectual. 

• o desenvolvimento da linguagem oral. Os alunos devem comunicar oralmente a tarefa 
que foi encaminhada aos responsáveis. Por exemplo: os alunos avisam os pais ou res-
ponsáveis de que precisam separar caixas vazias para levar à escola daqui a alguns dias; 

• o desenvolvimento de uma postura investigativa em relação a determinado assunto ou 
conteúdo que o professor vai trabalhar em sala de aula. Por exemplo: os alunos levantam 
hipóteses sobre como é possível dar um presente de aniversário para um colega sem 
comprar o presente; 

• a sistematização de conceitos matemáticos. Com base no estudo de determinada noção 
matemática em sala de aula, os alunos podem revisitar essa noção em atividades que 
consigam fazer de modo autônomo em casa; 

• o acompanhamento de dificuldades específicas de aprendizagem que os alunos possam 
apresentar por meio de atividades diversificadas. O professor poderá propor atividades 
diferenciadas para cada grupo de alunos de acordo com o domínio de aprendizagem de 
determinada noção matemática. 

Apresentamos a seguir um quadro com exemplos de tarefas de casa para alunos de 4º ano. 

Essas tarefas podem ser desenvolvidas durante um período de quatro semanas e contemplam os 

objetivos listados anteriormente, apontando outras variáveis que podem ser consideradas no 

momento da elaboração do planejamento mensal ou bimestral pelo professor. 

Semana Exemplos de tarefas de casa 

 Sem registro 
(apresentação 

oral) 

Com registro 
(apresentação 
por meio de 
desenhos ou 

escrita) 

Seleção de 
materiais para 
uma atividade 

que será 
realizada em sala 

Com parceria dos 
pais ou 

responsáveis 

Atividades do 
livro didático 

1a  Converse com 
algum adulto de 
sua casa e peça 
para ele relatar 
uma situação de 
compra de algum 
produto. Pergunte 
se o pagamento foi 
à vista e se foi dado 
algum desconto. Se 
tiver sido a prazo, 
pergunte em 
quantas prestações 
foi feito o 
pagamento e se 
houve algum 
desconto no valor 
total. Em sala, 
relate o que você 
ouviu e aprendeu. 

   O professor pode 
selecionar 
atividades do livro 
didático que 
podem ser feitas de 
modo autônomo 
pelos alunos. 
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2a   Elabore dois 
problemas que 
envolvam duas 
operações 
matemáticas e 
escreva cada um 
em uma folha. Na 
aula, troque seus 
problemas com um 
colega. Ele resolve 
os problemas que 
você elaborou, e 
você resolve os que 
ele elaborou. 

  

3a    Procure e leve para 
a escola folhetos 
com anúncios de 
produtos. Em sala, 
vamos formular 
problemas com 
base nos anúncios. 

 

4a     Peça a ajuda de um 
adulto de sua casa 
para anotar em 
uma planilha a 
previsão da 
temperatura 
mínima e máxima 
dos próximos 7 
dias. Em sala, 
vamos fazer várias 
atividades com a 
planilha que você 
montar. 

 

4.3 Cálculo rápido em minutos 

A realização desse tipo de atividade, que visa à construção de habilidades de cálculos, reali-

zados sem o uso de lápis e papel, de modo permanente e frequente pode garantir a construção de 

um reportório básico (fatos fundamentais) das operações de adição, subtração, multiplicação e 

divisão no 4º ano. Além disso, e principalmente, essas atividades servem como suporte para o 

desenvolvimento de diferentes procedimentos de cálculo de todas as operações ao longo da escola-

ridade básica do aluno. 

As atividades podem ser propostas por meio de jogos orais. Por exemplo: o professor narra 

uma situação que envolva números e solicita aos alunos que realizem mentalmente algum cálculo 

com base nela. Podem ser também atividades escritas, como uma sequência de fatos fundamentais 

da adição, subtração e multiplicação, que os alunos devem resolver calculando mentalmente em um 

tempo estipulado previamente. Outra possibilidade ou variação dessa atividade poderia ser realizada 

agrupando os alunos em duplas. Cada aluno deve resolver um conjunto de cálculos que envolvam as 
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quatro operações e que devem ser resolvidos mentalmente. Ao final do tempo estipulado pelo 

professor, as duplas trocam as atividades, e um colega deve revisar a atividade do outro, apontando 

os acertos e erros. O professor deve recolher as atividades e tabular os acertos e erros para possíveis 

retomadas ou novos desafios de cálculo rápido. 

4.4 Construção de uma Problemateca 

Resolver problemas representa muito mais do que ensinar os alunos a utilizar técnicas ou 

procedimentos algorítmicos; envolve levá-los a acionar sua rede de conhecimentos, fazer ligações e 

estabelecer relações entre a Matemática e as demais áreas do conhecimento. 

Propomos a construção de uma Problemateca da turma como uma atividade permanente, 

de modo a possibilitar aos alunos a resolução e formulação de problemas de diferentes tipos e 

configurações, envolvendo ideias e habilidades matemáticas, a construção e ampliação de estraté-

gias de resolução, bem como o desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita. 

As propostas de resolução e formulação de problemas, complementares às propostas do li-

vro do aluno, podem ser encaminhadas uma ou duas vezes por semana. A organização dos alunos 

pode ser individual, em duplas ou pequenos grupos. Enfim, os critérios para construção da Proble-

mateca da turma dependem da maneira como o professor organizará suas atividades em seu 

planejamento, se semanal ou mensalmente. 

4.5 Oficina de jogos 

Os jogos têm recebido cada vez mais atenção nas salas de aula. Jogos para os alunos brinca-

rem, se divertirem, aprenderem; jogos para conhecer características e resgatar a história e o passado 

de outros povos, de outras culturas. 

Na primeira etapa do Ensino Fundamental, e especialmente no Ciclo de Alfabetização, os jo-

gos assumem um papel de destaque como temática curricular, no desenvolvimento da criatividade, 

da imaginação, das habilidades de expressão e de compreensão, de atitudes e de normas para o 

trabalho em grupo, de conceitos e de habilidades de pensamento (observação, comparação, análise, 

síntese, levantamento de hipóteses). 

Diante da importância dos jogos, tanto como elemento lúdico quanto como importante con-

tribuição para o desenvolvimento social e cognitivo dos alunos, o professor pode criar a “Oficina de 

jogos”, atividade permanente que se repetiria, quinzenal ou mensalmente, de acordo com a possibi-

lidade e a distribuição de tempo.  

Para a “Oficina de Jogos”, organize os alunos em pequenos grupos ou duplas, a fim de que eles 

criem jogos que envolvam os conteúdos matemáticos estudados ou as habilidades desenvolvidas. As 

duplas ou grupos criam um jogo, escrevem as regras e elaboram uma embalagem para acondicionar o 

jogo. Ao final da oficina, trocam os jogos criados entre si e os jogam, seguindo as regras.  
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Organize um momento para que os alunos falem sobre os jogos criados, avaliem se as regras 

estavam suficientemente claras, digam se gostaram do jogo que criaram, etc. Os alunos podem levar 

os jogos que criaram para casa, de modo que, na forma de rodízio, joguem com seus familiares.  
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5. Projeto integrador 
O projeto, uma das modalidades organizadoras do trabalho pedagógico, pode ser entendido 

como um trabalho articulado, no qual podem ser colocadas “em ação” diferentes habilidades e 

competências de diferentes áreas do conhecimento. Os projetos podem ser desenvolvidos sob a luz 

de uma disciplina ou, por excelência, permeando diferentes componentes curriculares como Língua 

Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Arte e Educação Física. A abordagem inter e transdiscipli-

nar do trabalho com projetos está diretamente associada à construção de diferentes linguagens, ao 

desenvolvimento de variadas formas de expressão, à concepção do conhecimento como rede de 

significados e ao desenvolvimento de competências gerais e fundamentais para a formação do aluno 

da escola básica (MACHADO, 2009). 

Um projeto nasce do interesse, da insatisfação ou da necessidade de análise e do estudo de 

algum tema traduzido na forma de um problema – como descobrir quantas cadeiras poderão ser 

colocadas no auditório da escola de modo que um maior número de pessoas possa sentar-se para 

assistir a uma apresentação –; ou de uma pergunta disparadora, por exemplo, “Como podemos 

evitar o desperdício de folhas de papel em nossa sala?”. Realizar um projeto significa assumir a 

dúvida, o imprevisto e planejar o processo de investigação. De maneira resumida, apresentamos 

alguns elementos para o planejamento de um projeto: 

• Delimitar o problema: o problema ou a pergunta disparadora elaborados a partir do in-
teresse dos alunos deve ser a porta de entrada para a realização de um projeto. A rele-
vância do projeto é um dos fatores mais importantes para garantir e manter o engaja-
mento dos alunos na busca pela(s) resposta(s) possível(is). 

• Planejar e replanejar: delimitado o problema ou a pergunta, deve-se caminhar para a 
próxima fase, que é o planejamento das etapas do projeto. Aprender a planejar, antece-
der, prever e organizar são habilidades essenciais para o bom desenvolvimento de uma 
atividade escolar e, principalmente, para a vida diária fora da escola, pois, mesmo na 
mais tenra idade, as crianças podem tirar proveito desse aprendizado e transportá-lo pa-
ra situações cotidianas extraescolares. 

Planejar um projeto implica considerar: 

• as metas, que deverão ser alcançadas por todos, e as expectativas de aprendizagem 
do aluno. 

• o tempo, que será destinado para desenvolver cada uma das etapas. A duração pode ter 
certa flexibilidade, mas sempre deve estar diretamente relacionada ao tempo necessário 
para a resolução do problema. Essa delimitação é essencial para que não se esgote o 
tempo disponível sem que o problema seja resolvido ou que o tempo destinado seja ex-
cessivo, dispersando a atenção e o interesse dos alunos. 

• a flexibilidade, para o acréscimo de ações não previstas, alteração ou eliminação de al-
gumas das ações anteriormente planejadas. Na organização das etapas do projeto e das 
ações específicas de cada uma, entram em jogo a seleção dos materiais e o modo de rea-
lização das tarefas pelos alunos. O projeto é uma modalidade de organização do trabalho 
pedagógico que acolhe as características do trabalho em grupo. Por fim, deve-se prever 
formas de acompanhamento e de avaliação das etapas de realização do projeto. 
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5.1 O projeto integrador da coleção 

Uma das marcas da contemporaneidade é a complexidade das relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais. A escola, como instituição social responsável por promover o acesso ao conhe-

cimento e o desenvolvimento de valores, necessita, cada vez mais, trabalhar de acordo com uma 

perspectiva em que o conhecimento não seja apresentado de maneira compartimentalizada, e sim 

por um viés dialógico e interdisciplinar. 

Dessa maneira, a escola deve proporcionar ao aluno experiências mais amplas de ensino que 

venham ao encontro das inquietações e curiosidades das novas gerações. Alguns temas comumente 

relacionados a uma ou outra disciplina passam a ser vistos pelos educadores como uma possibilidade 

de trabalho conjunto e reflexivo. Nessa perspectiva, torna-se imprescindível que o processo pedagó-

gico se fundamente em um diálogo mais amplo, com o objetivo de reduzir e até mesmo de eliminar 

as barreiras entre as disciplinas. 

O trabalho com projetos em sala de aula é uma das modalidades de organização didática do 

trabalho docente, assim como as atividades recorrentes e as sequências didáticas. Os projetos se 

compõem como uma das estratégias pedagógicas que possibilitam o diálogo entre as diferentes 

áreas do conhecimento, rompendo com a fragmentação disciplinar. No contexto escolar, o tema do 

projeto pode ser sugerido pelo professor ou pelos próprios alunos. Em ambos os casos, o professor 

tem a responsabilidade, no seu papel de mediador, de conciliar os interesses de todos os participan-

tes, proporcionando a relação entre os conhecimentos prévios e aqueles que se espera construir, a 

relação entre os conteúdos e as habilidades de diferentes disciplinas, a construção do conhecimento, 

o desenvolvimento do senso crítico, a ampliação das diversas habilidades dos alunos requeridas para 

os trabalhos em grupo, entre outros aspectos.  

Os projetos integradores propostos nos cinco volumes desta coleção permeiam o tema geral 

cooperação e têm como objetivos gerais propiciar aprendizagens que envolvam a associação entre 

conceitos, temas e habilidades de diferentes componentes curriculares e áreas de conhecimento. O 

que se pretende é favorecer a relação dos saberes dos alunos com as situações vivenciadas nas suas 

comunidades. A cada ano, propomos o trabalho com um único projeto que abranja habilidades de 

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte presentes no Plano de desen-

volvimento. Além de abordar habilidades específicas das disciplinas, os projetos contribuem para o 

desenvolvimento das competências gerais apresentadas no documento Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) – 3ª versão, do Ministério da Educação. São elas: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social e cultural, para entender e explicar a realidade (fatos, informações, 
fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, 
tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade soli-
dária. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criativida-
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de, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver pro-
blemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir das diversas ma-
nifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para partici-
par de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo visual 
(como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológi-
ca e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sen-
timentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo. 

5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, signi-
ficativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as escola-
res) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimen-
tos e resolver problemas. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhe-
cimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, 
profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabi-
lidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mes-
mo, dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo 
suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas 
e com a pressão do grupo. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo- 
-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, cul-
turas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, habi-
lidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reco-
nhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, re-
siliência e determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos cons-
truídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentá-
veis e solidários. 

Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – 3ª versão. p. 18-19. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCCpublicacao.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

A seguir, apresentamos o planejamento do projeto relativo ao 4º ano. 
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Título: Vamos elaborar um plano de sobrevivência em uma ilha despovoada? 

Tema Convivência em sociedade 

Produto final Plano de sobrevivência em uma ilha despovoada imaginária 

 

Justificativa 

Por meio de brincadeira, capaz de estimular a compreensão de regras de convivência social, 

o projeto deve se desenvolver de modo a proporcionar aos alunos situações que estimulem a 

convivência pacífica e solidária com o outro, bem como o protagonismo de seus participantes, para 

que assim possam intervir positivamente na comunidade escolar e em outras situações sociais. 

Denominado “Vamos elaborar um plano de sobrevivência em uma ilha despovoada?”, o pro-

jeto compreende a realização de atividades de leitura, planejamento, construção e diálogo que 

objetivam o desenvolvimento de habilidades específicas das disciplinas e, também, o desenvolvimen-

to emocional dos alunos. Por meio dessas atividades práticas, eles terão a oportunidade não apenas 

de aprimorar habilidades relacionadas às disciplinas escolares, mas também enfrentar e resolver 

conflitos, além de exercitar a criatividade. 

Para isso, serão mobilizadas diferentes capacidades de leitura e escrita, por meio de consulta 

a materiais de fontes variadas, tais como textos, mapas e roteiros, que exigem a utilização de 

procedimentos de leitura com grau significativo de letramento. O ato de ler e escrever possibilita 

melhor compreensão dos fatos, da história e da vida, permite inserção social, tendo papel funda-

mental na formação da pessoa. 

A partir do contato com situações-problema, o projeto permite que os alunos ampliem a ha-

bilidade de ouvir, de tomar decisões, de seguir instruções e de socializar descobertas. 

A elaboração desse projeto tem o aluno como protagonista, mediado por um professor que 

possibilite a produção de conhecimento e o estímulo ao desenvolvimento de valores como respon-

sabilidade, companheirismo e cooperação, tendo em vista os quatro pilares da educação, em 

consonância com o Relatório Internacional da Educação para o século XXI da UNESCO (DELORS, 

Jacques et al., 1998), que destaca os seguintes objetivos: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser. 

Objetivos 

• Despertar e ampliar o gosto por texto literário formando leitores competentes. 

• Explorar situações-problema que garantam a construção de conhecimento relacionados 
especialmente à leitura e à escrita. 

• Contribuir para a compreensão de que a linguagem, sobretudo a literária, é um meio de 
transformação da realidade vivenciada. 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 4º ano 

Plano de desenvolvimento anual 

• Apresentar a linguagem como forma de expressão e comunicação, ampliando o repertó-
rio linguístico e literário do educando. 

• Contribuir para a formação de cidadãos com caráter solidário, democrático e crítico. 

• Desenvolver o espírito participativo e colaborativo como atitude positiva e enriquecedo-
ra na formação da cidadania. 

Expectativas de aprendizagem 

• Fazer uso – na leitura e na produção de textos – dos recursos linguístico-discursivos pró-
prios do gênero. 

• Fazer uso de estratégias e capacidades de leitura para construir sentidos sobre a narrati-
va longa lida/ouvida. 

• Realizar inferências sobre informações da narrativa, considerando o contexto em que foi 
produzida. 

• Fazer uso de recursos linguísticos e estilísticos próprios da narrativa longa, explorados 
durante a leitura e também durante a revisão coletiva de produções, para a elaboração 
de outros finais. 

• Utilizar procedimentos relacionados ao uso da linguagem oral, por exemplo participar de 
discussões envolvendo o tema proposto no projeto e ouvir as opiniões dos colegas, con-
siderando-as ao expor as suas. 

• Observar a posição e o movimento aparente do Sol no céu para localizar-se. 

• Reconhecer os pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste). 

• Ler e interpretar mapas do Brasil e do mundo, identificando elementos que o compõem 
(título, legenda, rosa dos ventos e escala). 

• Observar e reconhecer elementos da paisagem que podem ser utilizados como referen-
ciais de localização nos deslocamentos. 

O quadro a seguir destaca as habilidades descritas na BNCC – 3ª versão, relativas a cada dis-

ciplina, contempladas neste projeto. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade 

Língua 
Portuguesa 

Constituição da identidade psicosso-
cial, em sala de aula, por meio da 
oralidade 

(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, 
com liberdade, desenvoltura e respeito aos interlocutores, 
para resolver conflitos e criar soluções. 

Regras de convivência em sala de aula (EF04LP03) Escutar com atenção apresentações de trabalhos 
por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 
solicitando esclarecimentos sobre dados apresentados em 
imagens, tabelas, textos. 

Localização de informações em textos (EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em 
textos. 

Seleção de informações (EF04LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de 
interesse pessoal ou escolar em textos que circulam em 
meios digitais ou impressos. 
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Deduções e inferências de in-
formações 

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos. 

Reflexão sobre o conteúdo temático 
do texto 

(EF04LP12) Inferir o tema e assunto, demonstrando 
compreensão global do texto. 

Reflexão sobre o léxico do texto (EF04LP13) Inferir, em textos, o sentido de palavras e 
expressões, considerando o contexto em que aparecem. 

Procedimentos linguístico-gramaticais 
e ortográficos 

(EF04LP21) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de concordância 
nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos 
(discurso direto), pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos, vírgulas 
em enumerações), regras ortográficas. 

Elementos constitutivos do discurso 
narrativo ficcional em prosa e versos: 
estrutura da narrativa e ponto de 
vista do narrador 

(EF04LP34) Identificar, em narrativas, cenário, personagem 
central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com 
base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas 
em primeira e terceira pessoas. 

Elementos constitutivos do discurso 
narrativo ficcional em prosa e versos: 
diálogos 

(EF04LP35) Analisar diálogos em textos narrativos, 
observando o efeito de sentido de verbos de enunciação e, 
se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso 
direto. 

Processos de criação (EF04LP40) Criar narrativas ficcionais, desenvolvendo 
enredos, personagens e cenários, utilizando técnicas 
diversas como a linguagem descritiva, narrativas em 
primeira e terceira pessoas e diálogos. 

Matemática Localização e movimentação: pontos 
de referência, direção e sentido 

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de 
pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas 
quadriculadas e representações como desenhos, mapas, 
planta baixa e croquis, empregando termos como direita e 
esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, 
transversais, paralelas e perpendiculares. 

História A circulação de pessoas e as 
transformações no meio natural 

(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a 
natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação 
das primeiras comunidades humanas. 

Geografia Sistema de orientação (EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de 
componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e 
urbanas. 

Elementos constitutivos dos mapas (EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identifican-
do suas características, elaboradores, finalidades, diferenças 
e semelhanças. 

Ciências Pontos cardeais (EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no 
registro de diferentes posições relativas do Sol e da sombra 
de uma vara (gnômon). 

Arte Materialidades (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradu-
ra, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), 
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Processos de criação (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de 
modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da comunidade. 
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, 
para alcançar sentidos plurais. 
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Duração 

Cerca de 3 meses, dependendo da quantidade de etapas desenvolvidas semanalmente. 

Organização do espaço 

De início, o projeto pode se desenvolver na sala de aula, com variadas formações: com os 

alunos em roda (para as atividades coletivas), em duplas, etc. 

A montagem da maquete, do mapa da ilha e do plano de sobrevivência podem ser realizados 

no pátio, na quadra ou em outro local amplo disponível na escola. 

Material necessário 

Lápis, papel sulfite, cartolina, lápis de cor, canetas hidrocor, mapa-múndi, mapa político do 

Brasil, mapas físicos da hidrografia, do relevo e da vegetação do Brasil, globo terrestre, papel quadri-

culado e régua. 

Serão necessários, ainda, o livro A Ilha Perdida, de Maria José Dupré, além de material espe-

cífico para a construção da maquete da ilha imaginária, por exemplo: latas, papelão, revistas e jornais 

usados, caixas, potes, garrafas PET, tampinhas, tinta guache, barbante, massa de modelar, retalhos, 

sementes, cola, tesoura, papel machê (massa moldável feita à base de papel e cola), placa de 

madeira. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado 

Definir e delimitar o problema a ser investigado pelos alunos é a etapa central para a cons-

trução e o desenvolvimento de um projeto. Nesta proposta, uma questão que pode traduzir o 

problema pode ser: “Como cooperar uns com os outros para viver em uma ilha imaginária inicial-

mente despovoada?”. 

As questões disparadoras do projeto são fundamentais, tanto para instigar a curiosidade dos 

alunos como para fazer emergir os conhecimentos prévios da turma. Proponha perguntas que 

permitam o relato de experiências pessoais e os convide a participar do projeto, por exemplo: 

“Alguém já visitou uma ilha?”; “O que tinha lá?”; “Era uma ilha despovoada ou não?”; “Quais são os 

itens básicos para a sobrevivência humana?”; “Vamos elaborar um plano para viver em uma ilha 

imaginária inicialmente despovoada?”. Caso os alunos residam em uma ilha, adapte as questões 

sugeridas. 

Etapa 2 – Apresentação do projeto e do objetivo a ser alcançado 

Apresente o tema do projeto, que envolverá a construção de uma ilha imaginária despovoa-

da e elaboração de um plano de sobrevivência coletivo. 
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Com os alunos em roda, explique como o projeto será desenvolvido e elabore com eles um 

cartaz com os nomes das etapas, à medida que apresenta cada uma delas. Assim, ao longo das 

atividades previstas nas etapas, todos poderão acompanhar o que foi feito e o que falta fazer para 

chegar ao produto final. 

Explique que, ao longo do projeto, todos poderão aprender mais sobre ilhas, localização e 

movimentação, mapas e pontos cardeais, relações entre os indivíduos e a natureza, nomadismo, 

tornando-se capazes de elaborar um plano de sobrevivência em uma ilha despovoada. 

Etapa 3 – Estudo da obra A ilha perdida, de Maria José Dupré 

O livro A ilha perdida, de Maria José Dupré, narra as aventuras de Eduardo e Henrique, dois 

garotos em férias na casa do padrinho e que resolvem explorar uma ilha, onde acabam descobrindo 

um estranho morador (um eremita). É uma obra literária infantojuvenil que apresenta uma narrativa 

ágil, enfática na ação e no suspense, que dialoga com o tema do projeto, pode despertar a imagina-

ção e estimular a fantasia. 

A obra tem 16 capítulos e sugerimos que ela seja explorada em sala de aula por meio de uma 

leitura compartilhada. Essa modalidade de leitura (compartilhada ou colaborativa) tem como 

finalidade desenvolver competências leitoras necessárias para a construção da proficiência dos 

alunos – a saber: decodificação, antecipação, inferência e checagem –, bem como compartilhar os 

sentidos construídos a partir da leitura. E, por permitir a releitura de um trecho, estimula no estu-

dante sua capacidade de argumentar e de justificar seu argumento. 

Prepare antecipadamente questões para avaliara a compreensão dos alunos sobre cada capí-

tulo lido, procurando identificar o explícito e o implícito no texto. Durante a leitura, registre em um 

cartaz as características sobre o ambiente da Ilha Perdida (ilha em que se desenrola a narrativa do 

texto), de modo que os alunos possam adquirir repertório para desenvolver, posteriormente, a 

atividade da etapa 6. 

Além disso, por meio da leitura e conversa sobre o texto, sugerimos abordar a identificação 

das relações entre as pessoas e a natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação das 

primeiras comunidades humanas. Seguem algumas perguntas que podem ser feitas sobre esse tema: 

• Qual é a diferença entre nomadismo e sedentarismo? Onde vivia o personagem Simão? 
Ele era nômade ou sedentário? 

• Do que Simão se alimentava? Qual era a origem desses alimentos? Como ele comia? 

• Quais animais moravam com Simão? Você acha que esses animais se adaptariam a morar 
na sua casa? Por quê? 

• Como era a relação de Simão com a natureza? Quais são as principais diferenças entre o 
estilo de vida dele e o seu estilo de vida? 

Aproveite essa oportunidade para trabalhar com os alunos os elementos da narrativa: narra-

dor, tempo, espaço, personagens principais e secundários, temáticas principal e secundárias, além da 
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possibilidade de análise de diálogos e discursos presentes no livro. Explore também os marcadores 

temporais e espaciais utilizados nos textos, e ainda examine com os alunos a existência de verbos de 

ação/deslocamento em trechos do texto. 

Por fim, proponha a escrita de um final diferente para a narrativa, o que pode ser feito em 

duplas ou individualmente. Essa atividade possibilitará que os alunos trabalhem alguns procedimen-

tos de escrita, tais como o planejamento, a escrita e a revisão da narrativa. Escolha alguns textos e 

faça a revisão coletiva, trabalhando pontuação, coesão, coerência, acentuação e ortografia. 

Etapa 4 – O Sol como referência de localização 

Inicie a atividade no pátio ou em outro local a céu aberto, de modo que os alunos possam vi-

sualizar o Sol. Destaque que nunca devemos olhar diretamente para o Sol, pois isso pode provocar 

danos à nossa visão ou até mesmo cegueira. Pode-se comprar alguns filtros de soldador número 14 

para observar visualmente o Sol, sem correr riscos. Recorde com eles a obra literária lida na etapa 

anterior, em que os protagonistas, perdidos na ilha, tiveram de utilizar diferentes recursos para se 

localizar. Explique que a posição do Sol no céu pode ajudar a determinar nossa localização e que, 

nessa atividade, eles vão reconhecer os pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste) usando como 

referência o nascente e o poente do Sol e o próprio corpo. 

Esclareça a eles que o Sol nasce nos lados do horizonte leste e se põe nos lados do horizonte 

oeste. Cuidado para não propagar um erro bastante comum de que o Sol nasce no leste e se põe no 

oeste. Na verdade, o Sol nasce no leste apenas em dois dias do ano: nos equinócios de primavera e 

de outono. Na maior parte do ano (verão e primavera) aqui no hemisfério Sul, o Sol nasce à direita 

do leste e no restante (inverno e outono), nasce à esquerda do leste. Assim, para localizar a posição 

dos quatro pontos cardeais em qualquer local, esticamos o braço direito para onde o Sol aparece 

(apontando para o lado leste) e esticamos o braço esquerdo para onde o Sol desaparece (apontando 

para o lado oeste). Desse modo, à nossa frente estará o norte e atrás, o sul. 

Oriente-os a marcar com giz de lousa no chão as direções localizadas: posição do Sol pela 

manhã e à tarde, de modo a determinar aproximadamente a direção leste e a direção oeste; trace 

uma linha no chão para ligar essas duas direções e escreva a sigla dos pontos cardeais (L e O). Depois, 

oriente-os a traçar uma linha perpendicular a essa linha já traçada e marcar a sigla dos pontos 

cardeais norte (N) e sul (S). Para uma determinação mais precisa, reproduza este experimento em 

dias próximos aos equinócios (por volta de 20 de março ou 22 de setembro). 

Mostre aos alunos uma imagem de uma rosa dos ventos e explique que ela é um símbolo 

usado para indicar os pontos cardeais e servir de base para a orientação sobre a superfície terrestre. 

Explique que ela pode ser encontrada em alguns locais, como praças ou edifícios, e também é um 

elemento presente e necessário nos mapas. 

Explique que, além de indicar direções e auxiliar na localização espacial em bairros, municí-

pios, estados, países, entre outras escalas espaciais, os pontos cardeais também são considerados 

nas construções de moradias. Nesse caso, cite, por exemplo, que em regiões mais frias os dormitó-
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rios são construídos voltados para o oeste, com o intuito de receberem a luz do Sol na parte da tarde 

e ficarem mais quentes à noite. 

De volta à sala de aula, proponha a escrita coletiva de um texto que responda à questão es-

tudada: “Como podemos usar o Sol para ajudar a nos localizar?”. Revise o texto com os alunos, 

considerando que ele deve ser uma síntese do que aprenderam com a atividade. 

Etapa 5 – Leitura de mapas e do globo terrestre 

O objetivo desta etapa é familiarizar os alunos com a leitura de tipos de mapas: políticos (do 

Brasil e do mundo) e físicos (sobre a hidrografia, a vegetação e o relevo brasileiros), além da observa-

ção de um globo terrestre e a identificação de ilhas. 

Inicialmente apresente um mapa político do Brasil, com a indicação dos estados e suas capi-

tais. Explore os elementos disponíveis para possibilitar a leitura do mapa. Formule questões sobre a 

representação do mapa e a divisão do território brasileiro em estados, reforçando os estudos já 

feitos em sala de aula. Por exemplo: 

• Qual é o título do mapa?  

• Há legenda no mapa? Em caso afirmativo, o que ela indica? 

• Qual é a escala do mapa? O que ela indica? 

• O Brasil possui quantos estados? 

• Em qual estado está localizado o município em que vivemos? 

• Qual é a capital do nosso estado? 

Depois, mostre aos alunos o mapa-múndi e o globo terrestre. Peça-lhes para comparar as 

duas representações da superfície terrestre, identificando características comuns e diferentes, 

solicite que encontrem neles a representação do território do Brasil e indique aproximadamente a 

localização do estado onde moram. Auxilie-os a identificar no globo países cujos nomes eles mencio-

nem. Identifique os países que fazem fronteira com o Brasil e mostre os continentes existentes. 

Depois, localize algumas ilhas e verifique se os alunos têm interesse em conhecer alguma ilha 

específica. Essa pesquisa pode ser encaminhada na próxima etapa do projeto. 

Por fim, explore alguns mapas físicos (hidrografia, vegetação e relevo) do Brasil, identificando 

os principais elementos. É importante discutir as legendas dos mapas com detalhamento, para que 

os alunos possam adquirir repertório e assim desenvolver, mais tarde, a atividade da etapa 7. 

Explique que as cores utilizadas são convencionais para cada tema que se deseja representar e a 

legenda esclarece o significado das linhas e dos símbolos usados tanto em mapas como em plantas, 

além do que representam as cores. 

Caso haja como acessar a internet com os alunos, consulte os mapas do site Atlas escolar do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponível em: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br/> (acesso em: 15 jan. 2018). 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/
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Etapa 6 – Estudo sobre ilhas e a criação do ambiente da ilha imaginária 

Organize com os alunos uma pesquisa sobre ilhas do Brasil e as mais importantes ilhas do 

mundo. Caso eles tenham manifestado interesse em saber mais sobre alguma ilha específica identifi-

cada no mapa-múndi ou no globo terrestre durante a etapa anterior, inclua a pesquisa neste mo-

mento. 

O objetivo desse estudo é conseguir referências para a criação da ilha imaginária. Auxilie-os a 

anotar os dados mais importantes referentes a essas ilhas (sobre o relevo, a hidrografia, a formação 

vegetal, o clima e os animais, por exemplo). Sugerimos que essas informações sejam organizadas na 

forma de fichas (ver modelo a seguir). 

Ilhas do Brasil e do mundo 
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Depois da pesquisa, proponha uma conversa com os alunos sobre como eles querem que se-

ja a ilha imaginária. Recupere também as características da ilha citada no livro de Maria José Dupré, 

descritas na etapa 3. Caso a turma não consiga estabelecer um consenso sobre o ambiente da ilha 

imaginária, organize uma votação. 

Em um cartaz, liste as características e as especificidades da ilha imaginária. Você pode usar a 

ficha como modelo das informações que precisam ser coletadas, incluindo outros campos, se julgar 

necessário. Lembre os alunos de que, para realizar um plano de sobrevivência, será preciso um 

estudo detalhado do espaço da ilha. Por fim, peça que escolham um nome para a ilha. Guarde esse 

cartaz para o desenvolvimento da etapa 7. 

Etapa 7 – Elaboração de mapa e maquete da ilha 

O objetivo desta etapa é desenvolver noções cartográficas, como localização, escala, ponto 

de vista e orientação, além de experimentar a criação em artes visuais de modo coletivo e colabora-

tivo. Organize os alunos em uma grande roda, no pátio ou em um lugar espaçoso da escola, e retome 

com eles a descrição da ilha imaginária feita na etapa 6. 

Em um primeiro momento, os alunos devem elaborar um mapa da ilha imaginária com base 

nas escolhas que fizeram na etapa anterior. Sugerimos utilizar cartolinas, papel quadriculado, lápis, 

canetas hidrocor e lápis de cor para a confecção do mapa. O papel quadriculado será útil para 

delimitar a localização dos elementos que compõem a ilha (rios, lagos, árvores, pedras, montanhas, 

animais etc.) e também para descrever os deslocamentos propostos na etapa 9. Para essa elabora-

ção, é necessário dividir a turma em grupos, de acordo com as tarefas a serem realizadas. 

Lembre-os de sinalizar pontos de referência importantes para a sobrevivência na ilha, como 

fontes de água e alimentos (local com concentração de árvores frutíferas) e possíveis locais para a 

construção de abrigos. Sugerimos que a fonte de água doce e a fonte de alimentos fiquem em locais 

distintos e não tão próximos aos possíveis locais para a construção de abrigos. Por fim, oriente os 

alunos a compor a legenda dos elementos do mapa e escrever o título. Ajude-os a estabelecer uma 

escala para o mapa e a posicionar a rosa dos ventos. 

Em um segundo momento, eles devem construir uma maquete da ilha imaginária utilizando 

material reciclável, como latas, papelão, revistas e jornais usados, caixas, potes, garrafas PET, 

tampinhas (excluindo objetos e partes que possam machucar), bem como itens para modelar, 

caracterizar e colorir acessíveis: tinta guache, barbante, massa de modelar, retalhos, sementes, cola 

e tesoura. Também nesse momento, é necessário dividir a turma em grupos, de acordo com as 

tarefas a serem realizadas: um grupo seleciona os materiais, outro trabalha a massa de modelar, 

outro, ainda, se responsabiliza pela construção da própria maquete com esses materiais. Veja a 

seguir os elementos que devem estar na ilha e quais materiais recicláveis e outros itens podem ser 

usados na confecção desses elementos. 

É imprescindível orientá-los na seleção de elementos que devem estar presentes na ilha, par-

ticularmente aqueles que estarão nos caminhos entre o local do abrigo e fonte de água e entre o 
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abrigo e os alimentos (árvores frutíferas), pois será importante para o desenvolvimento da etapa 9. 

Esses elementos podem ser: árvores grandes, morros, riachos, lagos, blocos de pedras (rochas) de 

grandes dimensões, entre outros. 

Outra possibilidade é elaborar a maquete de papel machê, uma massa moldável feita à base 

de papel e cola que possibilita representar com maior precisão as formas de relevo desejadas. Utilize 

uma placa de madeira para servir de base. Mas não deixe de seguir as orientações acima (seleção de 

elementos e o que será utilizado para representá-los). 

Nesta etapa, tanto no mapa, quanto na maquete, é necessário identificar os lados onde o Sol 

aparece e onde desaparece. Isso é a base para utilização dos pontos cardeais. No deslocamento 

entre local do abrigo e da fonte de água e entre abrigo e alimentos os alunos deverão utilizar as 

direções dos pontos cardeais para descrever os caminhos na etapa 9 (roteiros de deslocamento). 

Verifique um lugar na escola em que o mapa e a maquete possam ser expostos e retomados 

nas etapas subsequentes. 

Etapa 8 – Náufragos na ilha imaginária: elaboração do plano de sobrevivência 

Organize os alunos em roda, com o mapa e a maquete visíveis a todos. Em seguida, conte 

uma história para contextualizar a elaboração do plano de sobrevivência na ilha imaginária, em que 

eles serão os personagens centrais. 

A ilha 

Imagine que vocês estão viajando de barco pelo mar, em um passeio de 

férias. Alguns poucos adultos acompanham o passeio a bordo e tudo parece 

transcorrer sem problemas. 

Depois de algumas horas de passeio, a embarcação atinge um obstáculo 

submerso e começa a naufragar. O capitão orienta os passageiros a se dirigir aos 

botes salva-vidas. Todos conseguem se salvar, mas os botes ficam à deriva por um 

tempo, até que aportam na ilha [nome da ilha criada pelos alunos]. Sem saber o que 

os aguarda, vocês chegam à terra firme. 

É uma ilha despovoada e ninguém sabe o que pode acontecer. A chance de 

serem encontrados rapidamente é muito pequena. Vocês se sentam no local de 

desembarque e permanecem juntos, aliviados por estarem em terra firme, mas com 

medo do que pode acontecer. 

É assim que nossa história de sobrevivência começa. Como organizar um 

modo de sobreviver juntos? Como usar o conhecimento de cada um para que todos 

possam conviver bem? 

Texto elaborado pelos autores. 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 4º ano 

Plano de desenvolvimento anual 

Depois da leitura, reserve um tempo para que a turma possa comentar a história. Então, 

inicie uma conversa a respeito de como sobreviver nesse cenário adverso. Lembre-os de que nesse 

primeiro momento eles ainda não sabem como é a ilha imaginária. Deixe-os à vontade para sentir o 

desafio e discutir a situação. 

Ajude na condução das discussões, de modo que possam tomar as decisões em grupo. Eles 

podem também realizar assembleias ou votações para decidir o que, como e quando fazer algo. 

Reforce que, para melhorar as chances de sobrevivência, é importante aprender a comunicar seus 

anseios e necessidades, a interagir de modo construtivo, a cuidar de si próprio e dos outros, a cuidar 

do entorno e valorizar os saberes individuais. Se necessário, intervenha com algumas questões. Por 

exemplo: 

• Todas as pessoas devem trabalhar? Como vocês pretendem dividir as tarefas? 

• Quem vai em busca de água? E de alimento? 

• Como pretendem se abrigar e se proteger do frio ou calor intenso, da chuva e do ataque 
dos animais? 

• O que fazer com o lixo produzido durante o período na ilha? 

Incentive os alunos a explorar o ambiente criado para a ilha, utilizando como referência o 

mapa e a maquete construídos, imaginando que vão viver nesse local por um tempo. Evite dar 

soluções e estimule-os a criar condições de convivência e sobrevivência. Registre as decisões em um 

cartaz para retomada na etapa 9 e na finalização do projeto. 

Etapa 9 – Vida na ilha imaginária 

Retome a história iniciada na etapa anterior. Explique aos alunos que eles já estão vivendo na 

ilha há alguns dias, com um abrigo construído (em um dos locais mapeados na etapa 7) e com acesso 

a água doce e alimento (cujas origens também foram mapeadas na etapa 7). 

Com a sala dividida em dois grupos, escrevam dois roteiros de deslocamento pela ilha. Um 

grupo deve descrever o caminho do abrigo até a água; o outro, deve descrever o trajeto do abrigo 

até a comida. Oriente os alunos a usar pontos de referência na ilha (ver elementos que foram 

confeccionados com esse intuito) e a empregar termos como direita, esquerda, norte, sul, leste e 

oeste. Quando concluírem, solicite aos grupos que troquem os roteiros entre si, para que um grupo 

possa verificar o que o outro grupo fez. Se necessário, façam ajustes no texto. 

Etapa 10 – Resgate na ilha imaginária 

Retome a história de sobrevivência, dizendo que depois de vários dias na ilha imaginária um 

deles viu, ao longe, uma embarcação se aproximando. Era um navio que veio resgatá-los! 

Agora que todos estão salvos, forme uma roda e convide-os a refletir sobre as experiências 

vividas nas etapas 8 e 9, quando simularam a sobrevivência na ilha. Proponha algumas questões, por 

exemplo: 
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• Como se organizaram para sobreviver? 

• Escolheram um líder? Criaram regras? Quais? 

• Conseguiram cooperar uns com os outros e trabalhar em grupo? 

• Tiveram dificuldade para entrar em um consenso? Por quê? 

Organize as informações descritas pelos alunos em um painel com o título “Como 

sobrevivemos na ilha”. 

Etapa final – Organização e exposição final 

Sugerimos que todo o trabalho produzido (mapa e maquete da ilha, roteiros até a água e os 

alimentos e painel “Como sobrevivemos na ilha”) sejam expostos para pais ou responsáveis e toda a 

comunidade escolar. Oriente os alunos a preparar um texto com explicações sobre o que fizeram 

para apresentar oralmente no dia da exposição. Organize-os em grupos, de modo que cada grupo 

fique responsável por explicar algumas etapas desenvolvidas no projeto. 

Na sala de aula, oriente os alunos na elaboração do convite que será enviado aos pais ou res-

ponsáveis e em como divulgar o projeto à comunidade escolar. No dia da exposição, escolha alguns 

alunos para fazer a abertura do evento. 

Avaliação e finalização 

A avaliação deve ser contínua e formativa, de acordo com os objetivos previstos no projeto. 

Após a exposição dos resultados para familiares e comunidade escolar, oriente a turma a 

produzir dois relatórios: o primeiro, elaborado em grupos, narrando a experiência do trabalho com 

maquetes, mapas, escalas, leitura da obra literária, localização, pontos cardeais; o segundo, individu-

al, com cada estudante descrevendo a experiência vivida nas diferentes etapas do projeto e as 

aprendizagens construídas. 
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Sites 

Selecionamos alguns sites que podem servir como fonte de pesquisa para a 

elaboração de atividades: 

• APM – Associação de Professores de Matemática, de Portugal. Disponível em: 
<http://www.apm.pt>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

• Banco Central do Brasil. Disponível em: <www.bcb.gov.br>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

• Canal Kids. Disponível em: <http://www.canalkids.com.br>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

Site totalmente voltado para crianças, com dicas culturais, atividades, informações e cu-
riosidades sobre diversos temas. 

• Ciência Hoje das Crianças. Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br>. Acesso 
em: 28 dez. 2017. 

Site da revista Ciência Hoje das Crianças, elaborada pelo Instituto Ciência Hoje para des-
pertar a curiosidade de crianças em relação às Ciências. A revista representa fonte de 
pesquisa para alunos e professores. 

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

Apresenta diversas informações sobre o Brasil, como números e características da popu-
lação brasileira. 

• Laprimp – Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos. Disponível em: 
<http://www.labrimp.fe.usp.br>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

É destinado ao fortalecimento do vínculo entre teoria e prática pedagógica e o conheci-
mento da realidade brasileira na área de brinquedos e materiais pedagógicos. Nesse site, 
o professor encontra uma coletânea de jogos e brincadeiras. 

• Mapa do brincar. Folha de São Paulo. Disponível em: <http://mapadobrincar.folha. 
com.br/>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

• Matemática em toda parte. TV Escola. Disponível em: <https://tvescola.mec. 
gov.br/tve/videoteca/serie/matematica-em-toda-parte>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

Vídeos da série Matemática em toda parte, do canal TV Escola. 

• Ministério da Saúde. Disponível em: <http://www.saude.gov.br>. Acesso em: 28 dez. 
2017. 

Apresenta notícias, resultados de pesquisas e estudos importantes para o cidadão brasi-
leiro. 

• Nova Escola. Disponível em: <http://www.novaescola.com.br>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

Apresenta sugestões de atividades, planos de aula, sugestões de avaliação, bibliografia 
para a formação do professor e indicações de leitura para os alunos. 

• Portal do professor do MEC. Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec. 
gov.br/index.html>. Acesso em: 28 dez. 2017. 
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• Salto para o futuro. TV Escola. Disponível em: <https://tvescola.mec.gov.br/tve/ 
videoteca/serie/salto-para-o-futuro>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

Vídeos da série Salto para o futuro do canal, TV Escola. 

• Univesp. Disponível em: <https://univesp.br/>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

 

Centros de formação continuada de professores 

Grupos de estudo e pesquisa, laboratórios de matemática em diversas universidades 

brasileiras. Essas instituições oferecem palestras, conferências, cursos e publicações na área 

de Matemática. Procure mais informações por meio do site, e-mail ou endereço das próprias 

universidades. 

IMPA — Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Disponível em: <https://impa.br/>. Estrada 

Dona Castorina, 110 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-320. Tel.: (21) 2529-

5000. 

SBEM — Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Disponível em: 

<http://www.sbem.com.br>. E-mail: sbem@sbembrasil.org.br. 

SBM — Sociedade Brasileira de Matemática. Disponível em: <http://www.sbm. 

org.br>. Estrada Dona Castorina, 110, sala 109 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 

22460-320. Tel.: (21) 2529-5065. 

Secretaria de Educação. Procure informações sobre publicações oficiais, programas de for-

mação continuada da Secretaria de Educação de seu município e estado. 
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