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Título: Quais são as possibilidades? 

Duração estimada: 1 semana 

Referência ao livro do aluno: Unidade 4 

Introdução 

Os alunos intuitivamente utilizam diferentes estratégias para avaliar as possíveis maneiras de 

combinar cada elemento de um conjunto com todos os elementos de outro conjunto, em atividade 

que exige contagens ou, genericamente, a aplicação da ideia combinatória da multiplicação. A impor-

tância desse raciocínio combinatório acompanhará os alunos durante toda sua vida escolar, ampli-

ando-se o espectro de sua atuação à medida que os ciclos se sucedam, do Fundamental I ao Ensino 

Médio. Esta sequência oferecerá a oportunidade de os alunos se envolverem com situações-problema 

desse tipo, em grau crescente de complexidade, favorecendo a criação de métodos próprios de reso-

lução e a compreensão de procedimentos como árvores de possibilidades e tabelas de dupla entrada.  

Objetivos de aprendizagem 

• Criar estratégias de resolução de problema que envolvem contagem de possibilidades. 

• Recorrer ao procedimento conhecido como diagrama ou árvore de possibilidades e a ta-
belas de dupla entrada para organização das soluções de alguns problemas de contagem. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Problemas de contagem do tipo: “Se cada objeto de uma coleção A for combinado com 
todos os elementos de uma coleção B, quantos agrupamentos desse tipo podem ser for-
mados?”  

(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio 
multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combi-
nar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio 
de diagramas de árvore ou por tabelas. 

Material necessário 

Folhas de atividades impressas, folhas sulfite, tesouras com pontas arredondadas. 

Desenvolvimento 

Esta sequência didática propõe situações-problema do cotidiano dos alunos para que eles pos-

sam trabalhar com possibilidades de combinações. As aulas se complementam e devem ser desenvol-

vidas em sequência. 
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Etapa 1: Há quantas maneiras de Pedro chegar à casa da avó? 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: individual 

1. Explique aos alunos que, em dupla, eles devem analisar a situação da visita de um menino à casa 
de sua avó. Entregue a ficha de atividades modelo, a seguir, e uma folha de sulfite a cada um dos 
alunos. 

 

Ficha de atividades 

1. Leia o texto abaixo sobre Pedro e os possíveis caminhos entre a casa dele e a casa da 

avó dele. 

Pedro visita a avó dele todos os dias após fazer o dever de casa. Para chegar 

até a casa dela, ele tem algumas opções. Saindo de sua casa, ele pode cami-

nhar 20 minutos até a Estação Central ou então ele pode pegar o ônibus 0523 

ou o ônibus 0530 que o deixam na mesma estação. De lá, ele pode escolher 

pegar o ônibus 0478 ou o metrô linha 3, qualquer um destes 2 transportes 

deixam Pedro na porta da casa da avó. 

Outro dia ele estava explicando ao primo Roberto, que é seu vizinho, como 

chegar na casa da avó, e acabou se confundindo com tantas possibilidades. 

2. Ajude Pedro a montar um esquema sobre as possibilidades de transporte entre a casa 

dele e a casa da avó para que fique mais fácil explicar ao primo como ele pode fazer o 

trajeto. Recorte as figuras abaixo para organizar o esquema mais facilmente. 

pixabay/<pixabay.com> 
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2. Durante a realização da atividade, circule entre os alunos e veja se eles estão conseguindo orga-

nizar as 6 possibilidades de caminho. Eles podem fazer esquemas, escrever na forma de texto, 
apresentar os possíveis trajetos separadamente ou qualquer outra ideia que tenham tido. Incen-
tive a busca de procedimentos pessoais para a resolução do problema.  

3. Acompanhe os alunos e verifique se eles compreenderam e resolveram o problema. Sugira àque-
les que terminarem primeiro que ajudem os colegas com dificuldades. 

4. No fim da aula, peça que aos alunos que socializem os procedimentos usados para a descoberta 
dos caminhos possíveis entre a casa de Pedro e da avó dele.  

5. Como atividade complementar, solicite que aos alunos que elaborem outra situação em que pre-
cisariam identificar possíveis combinações entre elementos de 2 ou mais conjuntos. Sugestões:  

a) Escolha do sabor de uma pizza em um cardápio com 6 sabores diferentes, seguida da escolha 
de um tipo de borda, recheada ou não, e, por fim, a escolha de um tipo de massa, fina ou grossa.  

b) Em uma papelaria há vários tipos de caderno, é possível escolher entre cadernos de capa mole 
ou dura, a capa pode ser das cores azul, rosa ou verde, e a espiral pode ser fina ou grossa. 

Etapa 2: Árvore de possibilidades 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: coletiva e, depois, em duplas. 

1. Comece esta aula escolhendo alguns alunos como voluntários para compartilhar com os colegas 
as situações que elaboraram na aula anterior. Peça a alguns alunos que leiam e discutam com a 
turma quais seriam as possibilidades para cada uma das situações apresentadas pelos colegas. 
Explore o total de possibilidades e converse sobre algumas maneiras de organizar as respostas em 
situações que envolvem a determinação de contagem de possibilidades.   

2. Nesta etapa, os alunos devem identificar a árvore de possibilidades como uma estratégia para 
determinar o número de agrupamentos possíveis ao combinar cada elemento de uma coleção 
com todos os elementos de outra coleção.  

3. Leia novamente o problema de Pedro e peça aos alunos que tentem recordar das possibilidades 
que haviam encontrado para ele explicar ao primo como é possível chegar à casa da avó. Os alunos 
podem retomar os registros elaborados anteriormente.  

4. Anote na lousa as possibilidades de locomoção para percorrer os trajetos: 

Da casa de Pedro à Estação Central: 

• Caminhada; 

• Ônibus 0523; 

• Ônibus 0530. 
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Da Estação Central à casa da avó: 

• Metrô linha 3; 

• Ônibus 0478. 

5. Desenhe, na lousa, o esquema da figura abaixo. 

Fotos: pixabay/<pixabay.com> 

 

Utilizando setas ou linhas, represente as possibilidades de Pedro chegar à casa da avó, de diferentes 
maneiras. 

Neste momento, você deve fazer algumas perguntas aos alunos para identificar eventuais dúvidas e, 
assim, explicar melhor a representação adotada que, nesse caso, remete a uma espécie de árvore de 
possibilidades deve ficar conforme representado abaixo:  

Fotos: pixabay/<pixabay.com> 

 
6. Retome os problemas elaborados pelos alunos e solicite que eles resolvam usando a árvore de 

possibilidades que aprenderam nessa aula.  

7. Ao final, peça aos alunos que troquem entre si os problemas e, depois, as resoluções para que 
eles próprios validem o problema e a resolução dos colegas.  
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Etapa 3: Tabela de dupla entrada 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: coletiva e, depois, em duplas. 

1. Nessa etapa os alunos devem identificar as tabelas de dupla entrada como uma estratégia para 
determinar o número de agrupamentos possíveis ao combinar cada elemento de uma coleção 
com todos os elementos de outra coleção.  

2. Convide um aluno para ler o problema sobre os bolos que Giovanna deve fazer para a festa da 
família. 

Na última festa da minha família, fiquei responsável por fazer os doces. Decidi fazer várias versões 
de um bolo de maçã e outro de banana. A receita original do bolo leva maçãs ou bananas, e além 
da fruta eu acrescento, nozes, canela e uvas passas. Porém, tenho alguns familiares que só comem 
o bolo de banana e outros que preferem o de maçã. Além disso, há algumas pessoas que não 
comem uvas passas, outras que não gostam de canela e outras que têm alergia a nozes. Quantas 
versões diferentes de bolo eu tenho que fazer para atender ao gosto de todos? 

3. Proponha alguns questionamentos para que os alunos identifiquem as 2 categorias de elementos 
que devem ser combinados, um a um, para resolver o problema. Por exemplo:  

• Quais são os sabores de bolo que Giovanna quer fazer? 

• Quais são os outros ingredientes, além das frutas, que Giovanna pode colocar ou não nos 
bolos dependendo do paladar das pessoas?  

• Se Giovanna fizer o bolo de banana primeiro, quantas versões desse bolo ela deverá fazer 
para a atender o gosto das pessoas?” 4 versões: bolo de banana com todos os ingredien-
tes, bolo de banana sem nozes, bolo de banana sem canela, bolo de banana sem uvas 
passas. 

4. Peça aos alunos que descubram todas as opções de bolo que Giovanna deve fazer usando a árvore 
de possibilidades. Em seguida, convide-os a desenhar uma tabela que possa apresentar todas as 
opções. Por exemplo: 

Tipos de bolo 

 Outros ingredientes 

Sabor do Bolo Sem nozes Sem canela Sem uvas passas 
Com nozes, canela e 

uvas passas 

Banana     

Maçã     

Fonte: Alunos (dados fictícios). 

5. Explique que, na primeira coluna, há a variável “Sabor do bolo”, que é a fruta base da massa do 
bolo. Nas outras 3 colunas, estão as observações sobre os bolos. Peça aos alunos que observem a 
tabela e pensem em todos os possíveis sabores de bolo. Em seguida, pergunte como eles chega-
ram a essa conclusão utilizando a tabela. 
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6. Oriente os alunos a preencher a tabela conforme eles forem explicando como combinaram as 

informações das variáveis, por exemplo:  

Sabor de bolo: banana. 

Observação sobre o bolo: sem nozes. 

7. Os alunos devem completar a tabela combinando cada sabor de bolo (banana ou maçã) com cada 
combinação dos outros ingredientes, de acordo com as restrições de alguns familiares de Gio-
vanna. Veja: 

Tipos de bolo 

 Outros ingredientes 

Sabor do bolo Sem nozes Sem canela Sem uvas passas 
Com nozes, canela e 

uvas passas 

Banana 
Banana com canela e 
uvas passas. 

Banana com nozes e 
uvas passas. 

Banana com nozes e 
canela. 

Banana com nozes, 
canela e uvas passas. 

Maçã 
Maçã com canela e 
uvas passas. 

Maçã com nozes e 
uvas passas. 

Maçã com nozes e 
canela. 

Maçã com nozes, 
canela e uvas passas. 

Fonte: Alunos (dados fictícios). 

8. Como atividade complementar, solicite aos alunos que elaborem outra situação em que precisam 
identificar possíveis combinações entre elementos de 2 ou mais conjuntos. A resolução deve ser 
feita por meio de tabelas de dupla entrada. 

 

Acompanhamento da aprendizagem 

Durante a realização das atividades, avalie se os alunos criam estratégias para assegurar que 

todas as respostas possíveis, em cada situação, sejam identificadas.  

Questões 

1. Em uma apresentação de dança, um grupo de dançarinos precisa escolher 3 músicas. Há 2 opções 
para a música de abertura (música A e música B). A música intermediária pode ser escolhida entre 
outras 4 canções (músicas C, D, E e F) que são mais agitadas e animarão mais o público. E a música 
de encerramento pode ser escolhida entre outras 3 (músicas G, H e I) que foram compostas exa-
tamente para este fim. 

Quantas são as possibilidades de combinação para a sequência de músicas que serão tocadas na festa?   

2. Complete o quadro a seguir, desenhando as figuras geométricas na cor indicada. Quantas combi-
nações de figuras e cores são possíveis? 
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Ilustrações: Banco de imagens/Arquivo da editora 

 Figura geométrica 

Cor 

     

Azul 

 
 
 
 

 

   

Vermelho 

 
 
 
 

 

   

Verde 

 
 
 
 

 

   

Gabarito das questões 

1. São possíveis 24 combinações diferentes para a sequência de músicas (2 × 4 × 3 = 24). 

2. São possíveis 15 combinações de figuras e cores diferentes. 

Ilustrações: Banco de imagens/Arquivo da editora 
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