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Título: Calculadora 

Duração estimada: 1 mês 

Referência ao livro do aluno: Unidade 1 

Introdução 

O uso da calculadora nas aulas de Matemática já se tornou uma premissa nos currículos de 

Matemática de muitos países. Ao mesmo tempo em que redimensionamos a importância dos cálculos 

convencionais com lápis e papel, também ampliamos o trabalho em sala de aula para o desenvolvi-

mento de habilidades relacionadas ao senso numérico, aproximações e estimativas, bem como para o 

desenvolvimento de uma postura crítica diante dos resultados obtidos pela máquina.  

Esta sequência didática apresenta atividades com calculadora de natureza investigativa, pro-

pondo aos alunos que façam descobertas, identifiquem padrões e levantem hipóteses sobre ideias 

matemáticas. 

Objetivos de aprendizagem 

• Utilizar as relações entre adição e subtração para ampliar as estratégias de cálculo e na 
resolução de problemas. 

• Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo 
com números naturais 

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação 
e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo. 

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cál-
culo. 

• Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão 

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando ne-
cessário, as relações inversas entre as operações de adição e subtração e de multiplicação 
e divisão, para aplicá-las na resolução de problemas. 

Material necessário 

Uma calculadora para cada aluno. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1: Conhecendo a calculadora 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: coletiva 

Uma calculadora simples, não científica, possui de modo geral as teclas apresentadas na ima-

gem seguinte. Procure identificar a função de cada tecla e sua aplicabilidade para o 4º ano a partir das 

descrições. 
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Calculadoras estão presentes também em relógios, celulares, réguas, etc. Se possível, leve para 

a sala calculadoras simples para mostrar aos alunos, e dê um tempo para que eles se familiarizem com 

as principais teclas, deixando claro que algumas delas serão acessadas nas atividades seguintes, en-

quanto outras apenas em um futuro próximo. 
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Em seguida, peça aos alunos que realizem algumas operações de adição ou de subtração, para 

que se familiarizem com o uso das teclas, como estas, por exemplo: 

a) 234 + 123 

b) 5 023 + 2 304 

c) 8 760 – 234 

d) 1 000 – 999 

e) 10 001 – 9 999 

f) 314 + 0 

Acompanhe os alunos na atividade, observando e socializando os resultados que obtiverem 

em cada operação, interferindo e corrigindo quando julgar necessário ou fazendo comentários sobre 

algo relevante. 

Etapa 2: Operações inversas 

Um dos importantes usos que podemos fazer da calculadora, com o foco na aprendizagem de 

conceitos matemáticos, consiste na exploração das operações inversas. No conjunto de atividades que 

compõem esta sequência didática, será explorada a relação entre adição e subtração como operações 

inversas. 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva 

1. Com o intuito de introduzir a atividade, comece pedindo aos alunos que recorram apenas ao cál-
culo mental para determinar um número desconhecido em expressões que envolvam adição ou 
subtração, respondendo sempre oralmente. Destaque sempre a operação inversa que estiver 
sendo realizada mentalmente pelos alunos. Exemplo: 

Qual é o número que: 

a) adicionado a 5 resulta em 8? 

b) adicionado a 8 resulta em 13? 

c) adicionado a 13 resulta em 21? 

d) subtraído de 21 resulta em 19? 

e) subtraído de 19 resulta em 13? 

f)  subtraído de 13 resulta em 0? 
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2. Ainda antes de acessarem a calculadora, peça aos que alunos completem as sentenças seguintes, 
cujo objetivo é identificar a compreensão acerca da relação entre as operações de adição e de 
subtração. 

a) Quando adiciono 6 reais com 4 reais, o resultado é _________. Se subtrair 6 reais de _________, 

o resultado será 4 reais. 

b) Quando adiciono 12 reais com __________, o resultado é 19 reais. Se subtrair 12 reais de 19 reais 

o resultado será __________. 

c) Se 7 + 13 = ______, então 20 – ______ = 7. 

d) Se 16 – ______ = 6, então 6 + ______ = 16. 

e) Se ______ + 11 = 18, então 18 – 11 = ______. 

f) Se ______ – 10 = 5, então 5 + ______ = 15. 

g) A diferença entre 23 reais e certo valor é igual a 17 reais. Qual é esse valor? 

3. Na tabela seguinte o número de cada  linha deve ser adicionado ao número de cada coluna, e o 
resultado registrado na “casa” correspondente. Peça aos alunos que analisem os dois exemplos 
destacados e, em seguida, completem a tabela. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 4º ano 

1º bimestre – Sequência didática 1 

4. Agora, com o acesso livre às calculadoras, convide os alunos a determinarem a resposta das se-
guintes questões, propondo e corrigindo uma de cada vez e identificando eventuais dificuldades 
individuais ou coletivas. 

a) Existe um número que quando adicionado a 478 resulta em 874. Qual é esse número? 

b) Qual é o número que aicionado a 1 020 resulta em 2 010? 

c) Quando adicionamos 567 a certo número, obtemos o número 7 890. Qual é esse certo número? 

d) 512 mais determinado número é igual a 1 000. Qual é esse número? 

e) Subtraindo 34 de certo número, o resultado é 88. Qual é esse número? 

f) Qual é o número que subtraído de 200 resulta em 135? 

g) Jonas gastou 54 reais na compra de um livro e ficou com 23 reais no bolso. Quantos reais Jonas 

tinha inicialmente? 

h) Marina guardou dinheiro em uma caderneta de poupança. Certo dia, ela precisou comprar alguns 

remédios para sua tia e foi retirar 350 reais da poupança. Feita a retirada, Marina ainda ficou com 

450 reais na poupança. Quanto reais Marina tinha na poupança antes da retirada que fez? 

5. Os alunos usarão agora a calculadora ainda com o foco nas operações de adição e subtração, para 
resolverem situações-problema envolvendo valores em reais, exigindo que usem a tecla “vírgula” 
para digitarem os centavos. Antes de apresentar a proposta, pergunte aos alunos como devemos 
digitar alguns valores de reais envolvendo centavos. 

a) Lucia já tinha R$ 53,50 quando ganhou R$ 12,50 de sua tia Joana. Quantos reais Lucia tem agora? 

b) Vou pagar com uma nota de R$ 100,00 a compra de R$ 32,70 que fiz. Quantos reais deverei rece-

ber de troco? 

c) Cátia deu uma nota de R$ 50,00 ao caixa do supermercado para pagar a compra que fez de produ-

tos de limpeza. Qual foi o valor da compra se Cátia recebeu R$ 13,25 de troco? 

d) Bia tinha R$ 24,50 no bolso quando resolveu comprar uma garrafa de água mineral por R$ 2,40. 

Com qual valor Bia ficou depois dessa compra? 

e) Veja quantos reais foram arrecadados pelas turmas de 4º ano na festa beneficente da escola. 

Turma 4º ano A 4º ano B 4º ano C 

Arrecadação R$ 234,10 R$ 215,40 R$ 282,50 

O total arrecadado será doado a uma instituição de caridade. Qual valor a instituição vai receber? 
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Etapa 3: Investigações com a calculadora 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: em duplas ou trios. 

As atividades desta etapa visam estimular a reflexão dos alunos acerca de algumas proprieda-

des das operações de adição e de subtração. Para tanto, será importante que os grupos tenham tempo 

para buscar suas próprias soluções e, ao serem obtidas, possam socializá-las com os demais grupos. 

1º) Não faça ainda o cálculo na calculadora, nem no papel, apenas responda se 321 + 427 é mais pró-
ximo de 700 ou de 800? Agora, use a calculadora para verificar se acertou a resposta. 

2º) Digite o número 150 na calculadora. Faça as operações que quiser para que o número 150 “vire” 
200. Escreva o que você fez na calculadora. 

3º) Digite o número 345 na calculadora. Agora, com apenas uma operação, faça com que o número 
345 “vire” 45. 

4º) Digite o número 100 na calculadora. Agora, com apenas uma operação, faça com que o número 
100 “vire” 10. 

5º) Faça de conta que a tecla “0” de sua calculadora está quebrada. Você não poderá pressionar de 
maneira alguma essa tecla para resolver os desafios seguintes. Todas as demais teclas poderão ser 
utilizadas, como você quiser. 
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a) Faça aparecer o número 10 no visor. Em seguida, descreva o que você fez 

na calculadora. 

b) Faça aparecer o número 32 no visor, teclando “3” e depois “2”. Agora, faça 

as operações que quiser para o número 32 “virar” 22, e descreva o que você 

fez na caluladora. 

c) Faça aparecer o número 20 no visor. Em seguida, descreva o que você fez. 
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6º) Agora tem mais teclas quebradas além da tecla “0”. 

a) Faça as operações que quiser para que, no final, o resultado seja 16. Des-

creva o que fez. 

b) Digite “5” e depois “3”, para que apareça “53” no visor. Agora, faça as ope-

rações que quiser para que, ao final, o visor apresente o número “35”. Não se 

esqueça de descrever o que você fez na calculadora. 
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7º) Só as teclas “2” e “3” estão funcionando, além das teclas “+” , “–“ e “=”. 

a) Faça aparecer o número 10 no visor e descreva o que fez para que isso 

acontecesse. 

b) Digite “2” e depois ”3”, para aparecer “23” no visor. Agora, faça as ope-

rações que quiser para que o número “23” vire “10”. Descreva o que você 

fez. 
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8º) Faça aparecer no visor da calculadora o número 50. No entanto, não vale apertar nenhuma vez as 
teclas “5” e “0”. Descreva como você fez para vencer o desafio. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Acompanhe a realização das atividades pelos alunos considerando os objetivos propostos ini-

cialmente. Nesse sentido, é importante se atentar ao trabalho dos alunos tendo em vista que: 

• a aplicação da operação inversa (adição ou subtração) nas situações propostas deve man-
ter-se em evidência, com ou sem o recurso da calculadora; 

• as estratégias de raciocínio dos alunos durante as investigações com a calculadora devem 
ser registradas, discutidas e valorizadas; 

• estimativas a respeito dos resultados esperados nas operações de adição ou subtração 
devem ser valorizadas. 

Questões 

1. O resultado de 342 + 267 é um número mais próximo de 500 ou de 600? Responda sem usar a 

calculadora e justifique. Em seguida, verifique com a calculadora se acertou. 

2. A diferença 2 340 – 1 250 é um número mais próximo de 1 000 ou de 1 100? Responda sem usar 

a calculadora e justifique. Em seguida, verifique com a calculadora se acertou. 

Gabarito das questões 

1. Mais próximo de 600. 

2. Mais próximo de 1 100. 


