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Título: Oficina de problemas 

Duração estimada: 1 mês 

Referência ao livro do aluno: Todas as Unidades 

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 às 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 5º 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) 

• Representação fracionária dos números racionais: reconhecimento, significados, leitura e 
representação na reta numérica 

(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associ-
ando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta 
numérica como recurso. 

• Cálculo de porcentagens e representação fracionária 

(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à 
décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, 
utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação 
financeira, entre outros. 

• Problemas: adição e subtração de números naturais e números racionais cuja representa-
ção decimal é finita 
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(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais 
e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias di-
versas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

• Problemas: multiplicação e divisão de números racionais cuja representação decimal é fi-
nita por números naturais 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números na-
turais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador na-
tural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo 
por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

• Propriedades da igualdade e noção de equivalência 

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja 
uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido. 

• Medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade: utilização de 
unidades convencionais e relações entre as unidades de medida mais usuais 

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas compri-
mento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações en-
tre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. 

• Áreas e perímetros de figuras poligonais: algumas relações 

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem 
ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros 
diferentes. 

• Leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de linhas 

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (co-
lunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como 
saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. 

Material necessário 

Folha de papel, caderno e lápis. 

Desenvolvimento 

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

semana, durante 1 mês. 

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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Mouses Sagiorato/Arquivo da editora 

 
Planeje os momentos para a Oficina de 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. Uma tabela como a que sugerimos pode ajudá-los a contro-

lar os problemas já resolvidos. Nessa tabela, os alunos podem marcar com um X os problemas con-

forme vão resolvendo. Outra sugestão é marcar as datas de quando resolveram o problema. 

 
Oficina de problemas 

Problemas resolvidos pelo 5º 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        

         

         

Esse tipo de registro permite que os alunos se organizem no planejamento dos problemas a 

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

mento de cada aluno durante a proposta. 

No último dia da oficina, peça a cada aluno que 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 para uma Oficina de problemas or-

ganizada com a ajuda dos alunos. Os mesmos problemas podem ser oferecidos aos familiares para que 

eles os resolvam. No momento da correção, os alunos podem explicar como resolveram cada pro-

blema. 

Apresentamos a seguir os 8 problemas. 
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Problema 1 

 

Comentários 

Este problema envolve operações com valores do real, a leitura e a interpretação de tabela. 

Ele atende às habilidades EF05MA07, EF05MA08 e EF05MA24. 

Pelas informações do problema, Alexandre e seus amigos querem comprar ingressos para o 

espetáculo e pagar o menor valor. Assim, podemos relacionar a quantidade de ingressos com o preço 

da seguinte maneira: 

1 ingresso – 80 reais 

2 ingressos – 150 reais (75 reais por ingresso) 

3 ingressos – 210 reais (70 reais por ingresso) 

Resposta: O modo mais econômico é comprando 2 vezes 3 ingressos mais 1 avulso. Assim, 

pagarão 500 reais. 

  

O preço dos ingressos 

Alexandre e seus amigos foram comprar ingressos para um espetáculo. No guichê do esta-

belecimento, observaram que o preço dos ingressos variava conforme a quantidade adquirida. Ob-

serve o preço dos ingressos na tabela abaixo. 

Preço dos ingressos 

Quantidade de 
ingressos 

Preço (R$) 

1 80,00 

2 150,00 

3 210,00 

Fonte: Guichê do estabelecimento (dados fictícios). 

Ajude Alexandre e seus amigos a determinar o modo mais econômico para comprarem  

7 ingressos. 

 

 

 

Resposta: _______________________________________________________________ 
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Problema 2 

 

Comentários 

Este problema envolve medida de capacidade. Ele atende à habilidade EF05MA19.  

Para resolver o problema os alunos deverão dividir 2 000 L em copos com a capacidade de 

200 mL. 

Resposta: Poderão ser servidos 10 copos de suco. 

Problema 3 

  

Quantos copos? 

Em uma festa, Joana se ofereceu para servir suco para a turma. Cada copo descartável tinha 

capacidade para 200 mL. Quantos copos de suco poderão ser servidos com o suco de uma caixa 

com 2 L? 

 

 

 

 

Resposta: ______________________________________________________________ 

Qual é a duração?  

Ao sair de casa, André observou que o relógio da sala marcava 12 h 30 min. Ele caminhou 

por 20 minutos até chegar à casa de João para uma visita. Acabou almoçando com João e perma-

neceu na casa dele por duas horas e meia. Depois de 10 minutos, André pegou um ônibus de volta 

para casa. Quando ele chegou em casa o relógio da sala marcava 16 h. Quanto tempo André per-

maneceu no ônibus até sua casa? 

 

 

 

Resposta: ______________________________________________________________ 



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 5º ano 

4º bimestre – Sequência didática 3 

Comentários 

Este problema envolve medida de tempo. Ele atende à habilidade EF05MA19. 

Para resolver o problema, o aluno pode fazer um esquema, como: 

• André saiu de casa às 12 h 30 min. 

• André caminhou por 20 minutos, ou seja, até às 12 h 50 min. 

• André ficou 2 h e meia na casa de João, ou seja, até 15 h 20 min. 

• André pegou o ônibus às 15 h 30 min. 

• André chegou em casa às 16 horas. 

Resposta: André permaneceu no ônibus 30 minutos. 

Problema 4 

 

Comentários 

Este problema envolve a identificação de frações menores do que a unidade. Ele atende à ha-

bilidade EF05MA03. 

  

Dividindo uma barra de cereal 

Ana Clara tinha uma barra grande de cereal e comeu 
1

2
 dela. Ela deseja dividir a outra me-

tade igualmente entre seus 3 amigos. Em relação à barra inteira original, qual é a fração da barra 

que cada amigo de Ana Clara receberá? 

 

 

 

 

Resposta: ______________________________________________________________ 
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Apresentamos representações que podem auxiliar a compreensão do problema. 

1

2
 

 

 

Ana Clara comeu metade da barra de cereal. 

1

2
 

   

 

Ana Clara comeu metade da barra de cereal. Ana quer dividir a outra metade da barra 

igualmente entre seus 3 amigos. 

Quando dividimos cada metade da barra de cereal em 3 partes iguais, estamos dividindo toda 

a barra em 6 partes iguais. 

1

6
 

1

6
 

1

6
 

1

6
 

1

6
 

1

6
 

 

Ana Clara comeu 
3

6
 metade da barra de cereal. Cada amigo de Ana Clara receberá 

3

6
 da barra 

de cereal 

Resposta: Cada amigo de Ana Clara receberá 
1

6
 da barra. 

Problema 5 

  

Os bolos de Maria  

Maria é confeiteira e faz bolos para vender. Para fazer cada bolo, Maria tem um gasto de 

R$ 40,00. Se Maria dividir cada bolo em 8 fatias iguais e quiser ganhar 25% sobre o valor gasto no 

bolo, quanto deve custar cada fatia? 

 

 

Resposta: ______________________________________________________________ 
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Comentários 

Este problema envolve operações com valores do sistema monetário. Ele atende à habilidade 

EF05MA06 e EF05MA08. 

Para resolver o problema o aluno pode: 

• Calcular 25% do valor da despesa para fazer o bolo (40 reais). Para isso, pode fazer a rela-

ção entre 
25 1

100 4
 . E, em seguida dividir 40 reais por 4. O resultado é 10 reais. 

• Acrescentar 25% sobre o custo do bolo ao próprio custo. Para isso, deve calcular 40 reais 
mais 10 reais. O resultado é 50 reais. 

• Para terminar, é necessário dividir 50 reais por 8 e, então, descobrir o valor a ser cobrado 
por cada fatia de bolo. O resultado dessa divisão é R$ 6,25. 

Resposta: Para ganhar 25% sobre o custo do bolo, Maria deve cobrar R$ 6,25 por cada pedaço. 

Problema 6 

 

Construindo um galinheiro 

Para construir um galinheiro retangular em seu sítio, Pedro dispõe de apenas 36 metros de 

cerca. Ele pensou em diversos formatos para seu galinheiro e esboçou os seguintes desenhos:  

Banco de imagens/Arquivo da editora 
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Comentários 

Este problema envolve a determinação e perímetro e de área de retângulos. Ele atende às 

habilidades EF05MA19 e EF05MA20. 

Respostas: 

a) As figuras que não podem servir de modelo para Pedro são as que têm as seguintes medidas: 

15 m  4 m (figura A) e 13 m  6 m (figura E). O perímetro dessas figuras, 38 m, é maior do 

que a metragem de cerca que Pedro dispõe. 

b) A figura que representa galinheiro com maior área é a figura B (81 m2). 

  

a) Marque um X nas figuras que não podem servir de modelo para Pedro. Justifique sua 

resposta. 

b) Indique qual figura representa o galinheiro de maior área e com até  36 metros de cerca. 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas: 

a) ________________________________________________ 

b) ________________________________________________ 
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Problema 7 

 

Comentários 

Este problema envolve operações com valores do sistema monetário. Ele atende à habilidade 

EF05MA06 e EF05MA08. 

Para resolver esse problema, os alunos devem calcular o valor total das vendas do dia. Para 

isso, eles precisam: 

• Calcular o valor da venda da quantidade de refeições: 

36  17,50 = 630 (630 reais) 

• Calcular o valor da venda da quantidade de copos de suco: 

48  6,50 = 312 (312 reais)  

As vendas do dia 

O restaurante árabe do casal Janaína e Michel vende comida e suco natural. Veja no anún-

cio quanto cobram por prato e por copo de suco. 

 

Na última segunda-feira, eles conseguiram vender 36 pratos do dia e 48 copos de suco na-

tural. Ao final desse dia, Janaína contou o dinheiro que tinha no caixa: R$ 860,00. Mas, Janaína 

estranhou, e falou: 

– Michel, acho que contei errado. Pensei que teríamos mais dinheiro das vendas de hoje.  

E Michel respondeu: 

– Não, Janaína, você contou certo. É que alguns reais estão aqui em meu bolso. 

Quantos reais estão no bolso de Michel? 

 

 

 

Resposta: ___________________________________________________________ 
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• Calcular o valor total da vendo do dia: 

630 + 312 = 942 (942 reais) 

• Para terminar, calcular qual valor Michel tinha em seu bolso: 

942 – 860 = 82 (82 reais) 

Resposta: Michel tinha no bolso 82 reais. 

Problema 8 

 

Comentários 

Este problema envolve cálculo de porcentagem. Ele atende à habilidade EF05MA06 e 

EF05MA08. 

Para resolver o problema o aluno pode: 

• Calcular o valor da bicicleta: 

12  45 = 540 (540 reais) 

• Calcular 10% de desconto para o pagamento à vista: 
10

100
 = 

1

10
. Assim podemos dividir 

540 reais por 10. O desconto será de 54 reais. 

• Calcular o valor do pagamento à vista com o desconto: 

540 – 54 = 486 (486 reais) 

O valor do pagamento à vista será de R$ 486,00. 

Resposta: Parcelado, o preço da bicicleta é R$ 540,00. À vista, com o desconto de 10%, o valor 

passa a ser R$ 486,00.  

A bicicleta de Rodrigo 

Rodrigo foi com o avô a uma loja de artigos esportivos para comprar uma bicicleta. A bici-

cleta escolhida por Rodrigo tinha dois preços. Se o pagamento fosse parcelado em 12 vezes iguais 

e sem juros, o valor de cada parcela seria R$ 45,00, mas, se fosse à vista, teria desconto de 10% 

sobre o valor total da bicicleta. Qual era o valor à vista da bicicleta? 

 

 

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 estratégia para resolução e responde cor-
retamente. 

  

 

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

  

 

Quando o aluno não resolve o problema. Nessa situação, ele não apre-
senta qualquer iniciativa para a leitura e resolução do problema, 
sendo necessária a mediação do professor para todas as etapas de re-
solução 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         

 


