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Prezada Professora, Prezado Professor, 

 

É com muito carinho e satisfação que apresentamos uma 

sequência didática para o ensino da multiplicação de Números Naturais, 

como produto do nosso trabalho de dois anos de estudo no Programa 

Mestrado Profissional Educação e Docência ‒Promestre/ FAE/UFMG. 

Este recurso educativo integra-se ao estudo intitulado O ensino-

aprendizagem da multiplicação de Números Naturais no 5º ano do 

Ensino Fundamental1. 

Abordamos alguns entendimentos sobre a multiplicação e 

apresentamos uma sequência didática como um conjunto de atividades. 

Realizamos uma experiência com essas atividades em nossa pesquisa 

em sala de aula, que consideramos bem sucedida. Em seguida, 

reelaboramos a sequência e comentamos sobre o seu desenvolvimento, 

incorporamos sugestões e apresentamos para vocês. 

Apresentamos, assim,  uma sequência didática para o ensino da 

multiplicação de Números Naturais em duas versões: uma para o 

professor e outra para ser utilizada com os alunos. 

Esperamos que este material possa lhe auxiliar no ensino da 

multiplicação de Números Naturais no 4º ou 5º ano do Ensino 

Fundamental, de maneira que possa adaptá-lo da forma que atenda 

melhor às suas necessidades. 

Estamos à disposição para contatos, caso haja o desejo de trocar 

conosco sua experiência e proposições. 

 

Lucinéia Barbosa da Silva - lucineia.pedagoga@yahoo.com.br 

Samira Zaidan - samira@fae.ufmg.br 

                                                             
1 A dissertação que descreve todo o trabalho tem este mesmo título e pode ser acessada em 

www.fae.ufmg.br/promestre, na linha Educação Matemática. 

http://www.fae.ufmg.br/promestre
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Entendimentos sobre Multiplicação 

 

Em nossas práticas pedagógicas, torna-se comum os alunos apresentarem 

dificuldades quando se deparam com as operações, principalmente, na resolução do 

algoritmo em si. Nessa perspectiva, Carraher (1994, p. 66) alerta que "a escola tenta 

sistematizar estas regras para que a criança resolva com lápis e papel operações 

que ela deveria compreender e resolver mentalmente antes de preocupar-se com o 

lápis e o papel". Por isso, é interessante que o trabalho realizado busque a 

compreensão dos esquemas de ação envolvidos nas operações, de maneira que o 

aluno seja motivado e encorajado a encontrar as soluções adequadas, construindo 

suas aprendizagens, significativamente. 

Desse modo, trabalhar com o ensino de operações envolve propostas 

metodológicas diversificadas e diferenciadas, como a manipulação de materiais 

didáticos concretos que permitam, à criança, a formulação e a abstração de 

conceitos importantes para resolver situações-problema. Há inúmeros materiais 

disponíveis, como ábacos, fichas, jogos, etc. Organizar coleções de tampinhas ou 

outros objetos que possam se acumular são importantes materiais didáticos para se 

realizar grandes contagens e perceber o sistema de numeração, assim como as 

operações com esses números. 

Para compreender melhor a multiplicação, iniciamos nossos estudos por 

Caraça (1998). Esse autor define a multiplicação como adição de parcelas iguais, ou 

seja, a adição de muitas parcelas fica extremamente facilitada com a ideia da 

multiplicação, por exemplo: 63+63+63+63+63+63+63 = 7 x 63. 

Apesar de a ideia da adição de parcelas iguais ser a mais difundida, nos 

últimos anos têm-se lançado algumas controvérsias com relação a isso, pois, se 

considerarmos, como ponto de partida, o pressuposto conceitual, há uma diferença 

bem relevante entre multiplicação e adição.  

Carraher, Campos, Magina e Bryant (2005) atentam para o fato de que, na 

adição, a premissa básica é que o todo é igual à soma das partes, ou seja, esse é 

um fundamento principal do raciocínio aditivo, a relação parte-todo. 

Em contraste, o invariante conceitual do raciocínio multiplicativo é a 
existência de uma relação fixa entre duas variáveis (ou duas grandezas ou 
quantidades). Qualquer situação multiplicativa envolve duas quantidades 
em relação constante entre si (CARRAHER; et al, 2005, p. 85).  
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Por exemplo: Carla convidou 4 amigas para um lanche e quer presentear cada uma 

delas com 3 brigadeiros. Quantos brigadeiros ela precisa fazer? 

Observamos, no exemplo, que as variáveis são o número de amigas e o 

número de brigadeiros, em que a relação estabelecida é a proporção de três 

bombons para cada uma das amigas. Identificar tais relações permite que a criança 

compreenda a ideia envolvida e permite que ela busque soluções adequadas.  

 De acordo com os autores, a diferença entre os raciocínios aditivo e 

multiplicativo está centrada no seguinte: ao resolvermos um problema que trabalha a 

adição, partimos sempre da relação parte-todo. Isto é, temos partes que se juntarão 

para formar um todo. Já nos problemas que envolvem a multiplicação, buscamos 

"um valor numa variável que corresponda a um valor dado na outra variável." 

(CARRAHER et al., 2005, p. 85), ou seja, um valor fixo transforma outro valor 

variável. Por exemplo: a adição de 5 parcelas de 17 objetos, pode ser assim 

indicada 17 + 17 + 17 + 17 + 17 = 5 x 17. Vemos que, na adição de parcelas iguais, 

as partes se mostram para serem reunidas; na multiplicação, temos duas variáveis 

em relação, uma de valor fixo que vai alterar a outra em que o valor se torna variável 

com base na relação estabelecida entre elas, como mostra o exemplo. 

Ramos (2009) esclarece essa diferença sutil, afirmando que "a multiplicação, 

em seu aspecto aditivo, lida com números de natureza diferente: um dos números 

conta grupos e o outro conta quantos são os elementos do grupo" (p. 79), ou seja, 

quando falamos que 5x17 é a mesma coisa que 17x5 (propriedade comutativa da 

multiplicação), estamos nos referindo ao resultado, que não se altera, entretanto, é 

diferente a relação número de grupos e quantidade de elementos por grupo. 

Atentar-se para esse aspecto relacionando-o à comutatividade da 

multiplicação faz-se necessário em nossas práticas cotidianas com os alunos, uma 

vez que é comum fixar a ideia que a ordem dos fatores não altera o produto. E, 

realmente, não altera, mas transforma a situação. 

Carraher et al (2005) acrescentam que a multiplicação apresenta um aspecto 

distributivo com relação à adição, como no exemplo: Dona Maria vende balas na 

porta da escola. Ela precisa organizar 35 pacotinhos com 6 balas em cada. De 

quantas balas ela precisa? 



6 
 

Recurso educativo elaborado no Programa de Pós-Graduação Educação e Docência, Promestre-
FaE-UFMG, parte da Dissertação "O ensino-aprendizagem da multiplicação de Números Naturais no 
5º ano do Ensino Fundamental". 

 

 

Neste problema, o número de balas em cada pacote e o número de pacotes 

desejado já estão dados, restando saber quantas balas serão necessárias para esta 

condição. Tanto nessa quanto em outras situações em que há a ideia aditiva de 

multiplicar, pensamos em uma certa quantidade de grupos com a mesma 

quantidade de elementos em cada um deles. Ao descobrir o total, que aqui é 210 

balas, fica mais fácil perceber que esse total foi distribuído igualmente em 35 

pacotinhos. 

Observamos, também, em Ramos (2009) que, além da ideia central da 

multiplicação estar relacionada à quantidade de grupos e de elementos nos grupos, 

traduzindo, assim, a ideia aditiva, a multiplicação também é tratada em seu aspecto 

combinatório e, ainda, na configuração retangular ou multiplicação em linhas e 

colunas.  

O aspecto combinatório, de acordo com Bigode e Frant (2011) é pouco 

explorado no Ensino Fundamental, por isso a importância de propor situações-

problema que envolvam essa ideia, pois os alunos são acostumados a resolver 

situações mais diretas, relacionadas à adição de parcelas iguais. Os autores 

ponderam que ao se depararem com problemas com raciocínio combinatório, as 

crianças começam a resolver sem uma organização determinada e, em muitos 

casos esquecem ou repetem combinações. Para melhorar isto, recomendam o uso 

de tabelas ou de diagramas de árvore, pois ajudam a organizar o pensamento. 

A configuração retangular, também chamada de multiplicação em linhas e 

colunas favorece o trabalho com produto de medidas ao ser realizada em malhas 

quadriculadas, pois ao delimitar o espaço representado por meio de uma 

multiplicação referimo-nos à área, ou seja, adquire uma percepção geométrica 

(BIGODE e GIMENEZ, 2009).  

Essa ideia permite também trazer aspectos da realidade para a vida dos 

alunos, por exemplo, o cálculo da quantidade de cerâmicas necessárias para cobrir 

determinado piso, quantos alunos cabem em uma sala, observando a disposição 

das carteiras, sem ter que contá-las uma a uma. 

Com relação à proporcionalidade, percebe-se uma relação com a ideia  

correspondências, por exemplo, se pensarmos na situação: "se 3 pacotes de 

figurinhas custam R$ 2,00, quanto custam 6 pacotes?" (BIGODE e FRANT, 2011, 
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p.61). É possível que as crianças pensem em multiplicar os três pacotes de 

figurinhas por R$ 2,00, porém é necessário atentar-se para a relação de 

proporcionalidade estabelecida na situação: cada três pacotes custam R$ 2,00, ou 

seja, cada grupo com três pacotes corresponde ao valor de R$ 2,00, sendo assim, 

seis pacotes custam então, R$ 4,00. Teremos na sequência exemplos dessas 

situações. 

 Dessa maneira, acreditamos, assim como Bigode e Frant (2011), que 

trabalhar a multiplicação apenas em sua ideia aditiva limita o aprendizado dos 

alunos, por isso, é importante explorar uma "diversidade de ideias, representações e 

contextos de natureza multiplicativa" (p. 57), de forma a ampliar o entendimento dos 

alunos. 

Diante das leituras realizadas, fica evidente que não é necessário o aluno 

saber primeiro a adição e subtração e, depois, multiplicação e divisão, pois, como 

ideias, já estão, socialmente, inseridas. Muitas vezes, dedicamos mais tempo ao 

sistema de numeração em si, focando nas operações de adição/subtração, e 

deixamos a multiplicação/divisão em último plano, principalmente se a turma 

apresentar dificuldades nos algoritmos. Talvez, possamos raciocinar, de modo mais 

consistente, que o estudo das ideias das operações desde a infância ‒ e quando 

possível, analisar as quatro operações básicas ao mesmo tempo ‒favoreça melhor 

sua compreensão e do próprio Sistema de Numeração Decimal. 

Apresentamos em seguida as atividades que desenvolvem as ideias e os 

algoritmos da multiplicação de Números Naturais, esperando que o professor faça 

delas o uso que for mais adequado em sua realidade escolar. 
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A BOTA DE MUITAS LÉGUAS2 

 

 Aprendizagem: Desenvolver a ideia de multiplicação ao calcular a quantidade de 

pulos que a “bota” executará, trabalhando a ideia de adição de parcelas iguais.  

 Material:   

 folhas com várias retas numéricas, com marcações do zero ao 25. 

 2 conjuntos de cartões numerados e coloridos (5 cartões azuis e 5 cartões 

amarelos). Obs.: os cartões amarelos indicam a quantidade de pulos que a 

bota realizará, e os cartões azuis, o comprimento dos pulos. Inicialmente, 

pode-se usar números de 1 a 5, posteriormente, pode-se acrescentar valores 

maiores. 

 Uma "reta" graduada no chão, do zero ao 25, ou uma faixa de papel com a 

mesma graduação. Na experiência realizada, foi melhor utilizar uma faixa de 

papel, numerada do zero ao 25, com 10 cm de distância entre os números. As 

imagens, abaixo, permitem a visualização da faixa de papel. Ela é extensa, 

por isso, é melhor que a atividade seja realizada em espaços abertos. Na 

impossibilidade de fotografá-la em seu comprimento, registrei uma foto do 

início, mais de perto, e outra, do fim, um pouco mais afastada, na tentativa de 

registrá-la em toda sua extensão. 

 

Figura: Início da reta 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Figura: Fim da reta 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

                                                             
2Este jogo foi adaptado de: BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa: Jogos na Alfabetização Matemática. Brasília: MEC, SEB, 2014. 
Originalmente, ele integra o livro: BRASIL, Ministério da Educação – Secretaria de Educação Básica. 
Pró-Letramento: programa de formação continuada de professores dos anos/ séries iniciais do ensino 
fundamental – matemática. Brasília: MEC/SEB, 2007.  
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Observação: como, inicialmente, a atividade foi realizada com a turma completa, 

para que entendessem como aconteceria nas equipes, preparei um cartaz a fim de 

registrar as jogadas da turma, facilitando a visualização de como efetuariam tal 

registro quando estivessem nas equipes. Reproduzi a reta, abaixo, em folha A3, 

compondo, assim, um cartaz com 10 retas para registro da turma. 

 

Número de jogadores: todos os alunos da turma.  

 Regras: 

 Defina o número de rodadas para que, assim, seja definido o número de 

alunos participantes no sorteio dos cartões e nos "pulos" realizados pela bota 

imaginária. 

 O participante deverá sortear um cartão numerado amarelo. O número 

sorteado indica o número de pulos que a “bota” executará. Depois, deverá 

sortear outro cartão numerado de cor azul. O número indica o comprimento 

de cada pulo.  

Vence o jogo, a equipe que, ao final das rodadas, tiver maior saldo de jogadas em 

que a bota saltou mais longe.  

Problematizando: Para realizar as atividades propostas, reproduza a folha com as 

retas numeradas e distribua-as aos alunos a fim de que registrem as jogadas 

solicitadas. 

 

Após algumas jogadas, oriente os alunos para que as registrem, simulando uma das 

jogadas realizadas durante o jogo. Pode-se representar, no quadro de giz ou lousa, 

os movimentos da “bota”. Por exemplo, se a quantidade de pulos for 2, e o 

comprimento de cada pulo for 3, o registro ficará assim: 



10 
 

Recurso educativo elaborado no Programa de Pós-Graduação Educação e Docência, Promestre-
FaE-UFMG, parte da Dissertação "O ensino-aprendizagem da multiplicação de Números Naturais no 
5º ano do Ensino Fundamental". 

 

 

 

 É importante, também, orientar os alunos, oralmente, para que possam se 

familiarizar com a linguagem utilizada na multiplicação: As setas indicam que duas 

vezes três é igual a seis. O registro matemático poderá ser efetuado no quadro de 

giz ou lousa, representando a situação: 2 x 3 = 6. Em nosso caso, foi realizado no 

cartaz. 

Durante as jogadas, questionar os alunos em relação à ideia do zero como ponto de 

partida: Por que a “bota” inicia no zero, e não no 1? 

Se o objetivo for explorar a ideia de divisão com base no jogo, coloque a bota 

parada em um determinado número, por exemplo, 20. Em seguida, peça que as 

crianças marquem esse número na reta. Informe-as de que o comprimento do pulo 

foi 5, e pergunte-lhes quantos pulos foram realizados para chegar a 20. A criança 

poderá usar, como registro, o retorno da bota ao zero, conforme a ilustração, a 

seguir: 

 

Outra situação: a bota executou pulos de comprimento 3 e parou no 6. Quantos 

pulos a bota realizou? A resolução de tal situação pode ser indicada como 

apresentado abaixo. 

 

Gradativamente, incorpora-se o registro matemático que representa a situação: 6: 3 

= 2 (significa que, no comprimento 6, “cabem” 2 pulos de comprimento 3). Em nossa 

experiência, ficamos, somente, na multiplicação. 

Sugestão de registro: se a turma for dividida em grupos, é interessante ter um 

cartaz para cada grupo, afixado em um lugar visível, com as retas correspondentes 

ao número de jogadas. A problematização poderá ocorrer no final de todos os 

registros a fim de verificar qual equipe teve mais pulos mais distantes. 
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ATIVIDADE 1: A bota de muitas léguas 
 

Equipe:___________________________   
1ª RODADA 

 

2ª RODADA 

 

3ª RODADA 

 

4ª RODADA 

 

 
Registro da distância dos pulos em cada rodada 

Rodadas Equipe A Equipe B 

1ª  
 

 

2ª  
 

 

3ª  
 

 

4ª  
 

 

Vencedor: 
 

 

 

 

 

 

Orientações metodológicas: 
 
Se sua escola não tiver um espaço adequado para realizar esta atividade, poderá afastar as mesas e fazer 
uma grande roda com os alunos em sala de aula, colocando a representação da reta numérica no centro 
para que todos possam acompanhar o desenvolvimento da brincadeira. 
 
Apontamos como possibilidades, o trabalho com as retas numéricas, com o sistema métrico decimal, a 
discussão acerca da invenção e do uso do zero e, também, o trabalho com os múltiplos. Você também 
poderá acrescentar mais fichas, abordando, assim, as outras tabuadas. 
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ATIVIDADE 2: exploração da Atividade 1: A bota de muitas léguas 

1-Observe os cartões que foram sorteados pelas equipes A e B: 

              

Lembre-se: cartão amarelo indica o número de pulos, e o azul indica o  

comprimento dos pulos. 

2- Registre os pulos realizados pela equipe A. 

 

3- Registre os pulos realizados pela equipe B. 

 

4- Agora, responda: qual das duas equipes a bota levou para mais longe? _______ 

5- Complete o quadro com as informações que faltam: 

 Número de pulos Comprimento do pulo Distância 

1ª jogada 5 
 

2  

2ª jogada 4 
 

 12 

3ª jogada  
 

4 20 

4ª jogada 3  18 
 

 

6-Veja as situações abaixo e complete: 
A) 

 
B) 

 
 

A) Número de pulos_______ 

Comprimento do pulo______ 

Distância_______ 

B) Número de pulos_______ 

Comprimento do pulo______ 

Distância_______ 

Orientações 
metodológicas: 
As atividades que 
compõem esta 
sequência didática foram 
desenvolvidas em 
grupos ou duplas, pois 
acreditamos que 
posturas desse tipo 
favorecem a 
aprendizagem.  
 
Sugestão: você vai 
encontrar, na versão 
para o aluno, as retas 
maiores para que, assim, 
a visualização seja mais 
fácil. 
 
É interessante também 
que registre, no quadro, 
os pulos na reta de 
acordo com as 
sugestões de resposta 
dadas pelos alunos no 
exercício 5. Assim, eles 
podem verificar se o que 
afirmam está de acordo 
com a tabela. 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Apresentação 

A proposta é solucionar o problema, com estratégias próprias. Na socialização, pode 

aparecer a adição de parcelas iguais ou o algoritmo da multiplicação, ótima 

oportunidade para explorar bem essas duas formas de multiplicar. 

 

Atividade 3 

Imagine e desenhe uma bolsinha superlegal e com muito estilo. Pense em um 

tamanho ideal, pois, como está começando o ano, você está com muitos lápis de cor 

e precisa guardá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Caprichou na produção? Então, agora responda: quantos lápis de cor caberão em 

sua bolsinha?______________________________________ 

 

b) Quantos lápis poderão ser guardados em 4 bolsinhas iguais à que você 

desenhou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Atividade adaptada de: SARQUIS, Eduardo. Matemática com o Sarquis, livro 2. Belo Horizonte: 
Formato Editorial, 1996. p. 94. 

Orientações metodológicas:  
 
Essa atividade foi realizada em março/2019, por isso, o uso da expressão 'começando o ano'. Você 
pode adaptá-la ao seu momento. Ela foi desenvolvida em duplas, os alunos interagiram bem e 
colaboraram uns com os outros. Mesmo que apareçam os atritos, vale a pena tentar, sempre que 
possível, promover atividades em duplas. 
Houve situações em que os alunos utilizaram a divisão para resolver a questão b. Dessa forma, é 
interessante que as respostas sejam exploradas coletivamente para que entendam que a ideia 
envolvida, na atividade, refere-se à multiplicação. 
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ATIVIDADE 3: MULTIPLICAÇÃO COM FICHAS COLORIDAS4 

Apresentação: nesta atividade, os alunos deverão realizar as trocas necessárias e 

perceber a multiplicação como adição de parcelas iguais. 

1- Atenção turma! Com fichas coloridas, podemos fazer muitas operações, inclusive 

a multiplicação. É preciso ficar ligado no valor de cada cor. Vamos tentar?  

      = 1                              = 10                                  = 100                           =1000 

a) Agora que você já sabe o valor das fichas, observe a quantidade relacionada a 

cada cor e descubra qual é o número representado abaixo. 

   

 

Que número vocês descobriram?_______________________________ 

b) Como já descobriram o número representado, agora vocês irão multiplicar o 

número de fichas de cada cor, por 3. Utilize o espaço abaixo para desenhar, se 

necessário.  

c) Para chegar ao resultado, foi preciso fazer alguma troca?_______________ 

Qual (quais)?  _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

d) Se houve necessidade de realizar alguma troca, represente como ficaram as 

fichas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Atividade adaptada de: SARQUIS, Eduardo. Matemática com o Sarquis, livro 3. Belo Horizonte: 
Formato Editorial, 1997, p. 63. 

Orientações metodológicas: 
 
Esclareça, aos alunos, que as cores correspondem às ordens do quadro posicional, ou seja, verde representa 
Unidade; vermelho, Dezena; azul, Centena; e amarelo, Unidade de Milhar. Esta atividade remete ao uso do 
ábaco e aborda, também, o valor posicional dos algarismos. 
 
É interessante, também, brincar com os alunos antes dessa atividade. Solicite que eles representem alguns 
números com as fichas. Você pode solicitar, também, que façam operações para que se familiarizem com o 
material e comecem a perceber as trocas necessárias. Fizemos assim em nossa experiência, e 
problematizamos, representando, no quadro, de acordo com as sugestões dos alunos. 
 
Para a confecção das fichas coloridas, foi utilizada uma tabela que você encontrará antes da versão para o 
aluno. As cópias foram realizadas em folhas coloridas e plastificadas. Foi elaborado um pacote de fichas 
coloridas para cada aluno, mas, foi mais prático e proveitoso, utilizar um pacote por dupla. 
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2- Encontrem os resultados das multiplicações abaixo. Se tiverem dúvidas, utilizem 
as fichas coloridas.   

a) 15 x 3=________   

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 241 x 5=__________ 

 

3- Confiram quais operações, abaixo, estão corretas, e circule-as. Lembre-se de que 

você pode utilizar as fichas coloridas, resolver com o algoritmo e se certificar com a 

calculadora. 

a) 52 x 2= 110      

b) 25 x 7= 175            

c) 38 x 4= 162         

d) 95 x 3= 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações metodológicas: 
 
Os alunos que já apresentam entendimento da multiplicação realizaram essa atividade por meio do algoritmo. 
Tornou-se cansativo, para eles, trabalhar com fichas se já sabiam o atalho para encontrar a solução, por isso, 
é interessante apresentar as opções de como fazer para que possam escolher. 
 
A socialização das respostas é um recurso que enriquece o processo de ensino-aprendizagem, por isso, 
recomenda-se explorar bem o uso das fichas e problematizar as soluções dos alunos. 
 
Esclarecemos que nossa pretensão não é subutilizar a calculadora, colocando-a como um instrumento para 
conferir os resultados, pois sabemos que um bom trabalho, utilizando a calculadora, pode possibilitar um bom 
desenvolvimento dos alunos. Para saber mais sobre isso, você pode consultar: 

BIGODE, Antônio José Lopes; FRANT, J. B. Multiplicação: ideias e conceitos ‒ representações que ajudam a 
entender as ideias multiplicativas. In.: ________. Matemática: soluções para dez desafios do professor: 1º ao 
3º ano do Ensino Fundamental. 1ª ed. São Paulo: Ática Educadores, 2011. 
 
CONTI, Keli Cristina; VILELA, Mariana Lima; PINTO, Nayara Katherine Duarte. Uso da calculadora nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental: concepções dos futuros professores. Cadernos de Pesquisa, São Luís, v. 
24, n. Especial, set./dez. 2017. 
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ATIVIDADE 4: Situações-problema 

Apresentação 

Espera-se que os alunos interajam fomentando discussões acerca da multiplicação 

como adição de parcelas iguais e sobre o raciocínio proporcional. 

 

A) Uma transportadora enviou, de Betim para o porto de Vitória, uma frota com 15 

caminhões, todos carregados com 8 automóveis. Quantos automóveis, ao todo, a 

transportadora enviou para o porto?5 

 

 

 

 

 

 

B) Suzana recebeu uma encomenda para fabricar 18 fantoches. Ela consegue 

fabricar 6 fantoches em 2 dias. Quantos dias Suzana vai gastar para entregar a 

encomenda?6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
5 Atividade adaptada de: Cadernos de Educação Matemática: Resolução de problemas: Problema 
ou Solução? Volume 4, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2008, p. 42. 
6 Atividade adaptada de: SARQUIS, Eduardo. Matemática com o Sarquis, livro 2. Belo Horizonte: 
Formato Editorial, 1996, p. 185. 

Orientações metodológicas: 
 
Essa atividade foi desenvolvida em duplas. Na questão a, alguns alunos utilizaram a adição de 
parcelas iguais para obter o resultado. Muitos demonstraram melhor entendimento, fazendo 15 
conjuntos com oito elementos.  

A questão b demandou raciocínio um pouco mais elaborado, pois é necessário que a criança entenda 
que, se Suzana faz 6 fantoches em dois dias, então, ela faz 3, por dia. Assim, 18÷3= 6 dias. O mais 
complicado, para eles, foi o entendimento da relação estabelecida entre a quantidade de fantoches e o 
número de dias, ou seja, a proporcionalidade. Porém, a atividade possibilita um bom diálogo entre os 
alunos na tentativa de solucioná-la. 

Sugestões de registro/socialização: é interessante que os alunos sejam estimulados a registrar o 
pensamento, recorrendo a representações pictóricas ou ao uso do algoritmo. A socialização de forma 
coletiva possibilita uma melhor compreensão das situações, de maneira que os alunos possam 
compartilhar as formas escolhidas para resolver e explicar como fizeram para atingir o resultado.  
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C) Isso é um cérbero. Cada vez que uma de suas cabeças está doendo, ele tem que 

tomar quatro comprimidos. Hoje as suas três cabeças tiveram dor. Mas o frasco já 

estava no fim e ficou faltando comprimidos para uma cabeça. Quantos comprimidos 

havia no frasco?7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Atividade retirada de: STANCANELLI, Renata. Conhecendo diferentes tipos de problemas. In.: 
SMOLE, Kátia Stocco e DINIZ, Maria Ignez. Ler, escrever e resolver problemas: habilidades 
básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 104. Originalmente em: 
GWINNER, P. "Pobremas": enigmas matemáticos. Petrópolis: Vozes, 1990. 

Orientações metodológicas: 
 
Acrescentamos essa atividade por acreditar em seu potencial, pois aborda a multiplicação tanto na 
ideia aditiva quanto na proporcionalidade, uma vez que o cérbero utiliza quatro comprimidos para cada 
cabeça que dói. Além disso, apresenta várias possibilidades de resposta, que, ao serem socializadas, 
favorecerão o processo de ensino-aprendizagem. 
 
Stancanelli (2001) destaca a forma inusitada em que se apresenta a situação-problema, que poderá 
atrair a atenção dos alunos por ter uma história que instiga a imaginação dos estudantes. Essa 
atividade constitui-se em um recurso interessante para fomentar a discussão em duplas, nas quais os 
estudantes poderão levantar as hipóteses para solucionar. 
 
Recomenda-se, também, esclarecer, para os alunos, o que é um cérbero, que, na mitologia grega, é 
um cão com três cabeças, com um aspecto monstruoso, guardião do reino dos mortos. 
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ATIVIDADE 5: VAMOS TOMAR SORVETE?8 

Apresentação 

Esta atividade busca a compreensão do raciocínio combinatório com duas variáveis, 

com a possibilidade de resolução por meio de lista, diagrama de árvore, tabela com 

dupla entrada ou a multiplicação direta. 

 
 
A turma da Mônica adora um sorvetinho! A Magali, então... nossa! Veja como ela fez 
a distribuição dos sorvetes que pediu. 

 

Imagem retirada de: http://www.aoponto.com.br/2013/01/magali-uma-apaixonada-por-comida/, 
acesso em 24 de out. de 2019. 

 
O sorveteiro apresentou, para as crianças, apenas cinco sabores de sorvete: 
morango, chocolate, flocos, chiclete e prestígio. Como estava sem as caldas, para 
complementar ofereceu os seguintes confeitos: castanha, granulado e jujuba.  
Quantas possibilidades de escolha a Magali teve? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Atividade elaborada para o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. Dissertação 
de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. 

Orientações metodológicas: 
 
Acrescentamos essa atividade por acreditar que é adequada para introduzir o raciocínio combinatório. 
Com ela, você poderá estimular seus alunos a resolver por meio do desenho, fazendo o diagrama de 
árvore, uma lista ou então por meio da tabela, associando os sabores do sorvete com os confeitos. 
Feito isso, você pode simplificar, por meio da multiplicação, 5 sabores de sorvete x 3 confeitos = 15 
combinações. 
 
Se o raciocínio combinatório já foi trabalhado em sua turma, deixe os alunos à vontade para escolher a 
melhor forma para resolver o problema. 
 
Além disso, a situação pode ser explorada com relação à cena: por que  Magali fez o pedido dessa 
forma? Por que os colegas aceitaram a escolha dela? Como vocês resolveriam esse conflito? 
 

http://www.aoponto.com.br/2013/01/magali-uma-apaixonada-por-comida/
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ATIVIDADE 6: "TROCA-TROCA"9 

Apresentação 

A atividade visa a proporcionar, aos alunos, a percepção de várias combinações na 

prática, e, também, como simplificar a resolução utilizando o raciocínio combinatório. 

 

Participantes: dividir a sala em 5 grupos iguais. 

Procedimentos: 

1º momento 

 Cada grupo deve receber uma sacola com 4 coletes e 3 shorts.  

 Serão necessárias: 1 pessoa para vestir, 2 para ajudar e as outras serão 

responsáveis pelo registro das combinações na tabela. 

 Após todos os grupos vivenciarem a tarefa, a professora deverá fazer a 

conferência das combinações com eles, no coletivo. Todos devem 

acompanhar para conferir se tudo ficou certo.  

 

2º momento 

Socialização da atividade para verificar se os grupos conseguiram realizar todas as 

combinações possíveis. 

Observações: 

 Para a realização desta atividade, foram confeccionadas roupas com TNT, 

possibilitando efetuar a atividade com as três turmas, de maneira a conservar 

o material utilizado. Se você não tiver como confeccionar em TNT, a sugestão 

é que os próprios alunos tragam peças de casa, por exemplo, camisas e 

shorts. Dessa maneira, a atividade deve ser planejada com antecedência 

para que dê tempo de organizar as peças necessárias, ou então, elas, 

também, podem ser confeccionadas em papel crepom.  

 É possível, também, explorar esta atividade, posteriormente, acrescentando 

acessórios para a cabeça, como bonés e chapéus.  

 Você pode escolher um escriba para cada grupo ou deixar que todos 

registrem as combinações na tabela. 

 

 

 

 

 

                                                             
9  Atividade elaborada para o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. Dissertação 
de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. 

Orientações metodológicas: 
Sugerimos um número de pessoas para vestir e ajudar nesse processo, mas pode ser que os próprios 
alunos se organizem. Em nossa experiência, houve grupos que revezaram quem vestiria, uns, por se 
cansarem, outros, optaram por mais participações. Foi muito interessante vê-los determinando uma 
criança para cada short, por exemplo, e trocando os coletes. Essa organização permite que muitos 
percebam que o que acontece com o primeiro short se repetirá nos outros, facilitando a compreensão. 
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Tabela para a atividade "Troca-troca" 

Participantes:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

COMBINAÇÕES 

COLETE SHORT 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações 
metodológicas: 
 
Dividimos os alunos 
aleatoriamente, numeramos 
de um a cinco e 
direcionamos para as 
respectivas mesas. Dessa 
maneira, oportunizamos que 
se assentassem com 
colegas com os quais não 
têm o costume de trabalhar.  
 
A maior dificuldade 
apresentada pelas crianças 
foi compreender que o fato 
de vestir cada colete e cada 
short uma vez não esgotava 
as possibilidades de 
combinações das roupas. 
Foi preciso interferir, 
pedindo que o short fosse 
mantido até que todas as 
possibilidades de colete 
fossem testadas. 
 
Por outro lado, houve 
crianças que perceberam 
logo que cada short 
apareceria quatro vezes, 
considerando que há 4 
opções de colete para 
combinar. Então, já foram 
preenchendo a tabela com 
os shorts e, depois, só 
encaixaram os coletes que 
eram vestidos com o 
determinado short. 
 
Ramos (2009) sugere em 
seu livro Conversas sobre 
números, ações e 
operações, da editora Ática, 
um desfile multiplicativo em 
que apenas uma menina e 
um menino troquem de 
roupa, com suas próprias 
peças trazidas de casa. 
Dessa forma, a turma 
poderá acompanhar e 
registrar cada combinação. 
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ATIVIDADE 7: SÍNTESE10 

Apresentação 

Espera-se, com esta atividade, que os alunos consigam aplicar suas habilidades 

operatórias para resolver o problema, bem como o uso do algoritmo. 

 

O Supermercado Boa Compra está preparando suas prateleiras para a Páscoa. 

Para isso, encomendou da Fábrica Doce Vida, 9 caixas com 125 ovinhos em cada. 

Quantos ovinhos esse supermercado terá para vender? 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Atividade elaborada para o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. Dissertação 
de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. 

Orientações metodológicas: 
 
Essa atividade foi desenvolvida em duplas, e o objetivo era verificar quais habilidades os alunos 
utilizariam, bem como o algoritmo e, para nossa surpresa, poucos o fizeram. A maioria utilizou a 
adição de parcelas iguais, mas, também, houve casos em que os alunos fizeram operações de 
subtração e adição envolvendo os números que apareceram no problema. Dessa maneira, é 
interessante que, na rotina da sala de aula, sejam trabalhadas atividades diversificadas envolvendo as 
ideias da multiplicação em que os alunos sejam estimulados a discutir e interpretar os problemas, de 
maneira que possa haver negociação de sentido, minimizando o uso automático de algoritmos 
aleatórios e diversificando as formas de resolver problemas. 
 
Na versão a ser utilizada com o aluno, você encontrará essa atividade duplicada em uma folha para 
facilitar sua reprodução. 
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ATIVIDADE 8: SITUAÇÕES-PROBLEMA11 

Apresentação 

Espera-se que os alunos não tenham dificuldade em formar as combinações, e 

identifiquem que tipo de operação é possível efetuar para descobrir o número certo 

de pares. 

1- Observe bem as roupas das vitrines. Elas estão bem sem graça, não é mesmo? 

Então, que tal você dar um jeito nisso? Faça um colorido bem bonito para atrair os 

clientes para a loja. 

VITRINE A 

 
      1                      2                  3                     4                         5 

a) Quais combinações podem ser feitas na VITRINE A?_______________________ 

b) Quantas combinações foram feitas?____________________________________ 

c) Que operação poderíamos fazer? 

VITRINE B 

 
        6                         7                       8                      9                10 

a) E na VITRINE B?___________________________________________________ 

b) Quantas combinações foram feitas?_____________________________________ 

c) Que operação poderíamos efetuar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Atividade elaborada para o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. Dissertação 
de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. 

 Sites dos quais as imagens foram retiradas: 
1- https://tinyurl.com/u7gkv7v, acesso em 18 de set. de 2018. 
2 e 3 http://azcolorir.com/desenho/4929, acesso em 18 de set. de 2018. 
4- https://tinyurl.com/u34vg9h, acesso em 18 de set. de 2018. 
5 a 9- http://www.tudodesenhos.com/d/short-de-menino, acesso em 18 de set. de 2018. 
10- https://tinyurl.com/wljbsal, acesso em 18 de set. de 2018. 
 

Orientações metodológicas: 
 
Os números utilizados em cada imagem são para indicar de onde ela foi retirada. No entanto, serviram, 
também, como código para fazer as combinações, o que facilitou bastante no desenvolvimento da atividade, 
pois cada aluno coloriu as roupas do seu jeito. Talvez, seja mais interessante socializarem as respostas, ou 
seja, o número de combinações que conseguiram, independentemente da cor; depois disso, aborda-se os 
códigos para verificar se associaram corretamente. 
Ao falarem sobre a operação que pode ser efetuada, apareceu a adição. É interessante que os alunos sejam 
instigados a explicar porque para que entendam o processo. Também pode ser realizado o registro por meio 
da árvore das possibilidades. 
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2- Maria Rita e Amanda foram passear no shopping com a família. Depois de 
caminharem muito, decidiram almoçar na praça de alimentação, onde encontraram o 
seguinte cardápio: 

Prato principal Preço Complemento Preço Bebida Preço 

1 
Macarrão 

 
R$8,00 

4 
Salada simples 

 
R$ 3,50 

 

7 

 
R$ 2,50 

2 
Carne 

 
R$ 12,00 

5 
Salada de milho e 
tomate 

 
R$ 4,00 

 

8 

 
R$ 3,00 

3 
Peixe 

 
R$ 9,00 

6 
Salada de palmito  

 
R$ 6,00 

 

9 

 
R$ 2,00 

a) Quais tipos de refeição elas poderão montar com:                                                        

a) R$ 15,00 b) R$ 22,00 
 
 
 

Valor total: Valor total: 

b) E você, qual refeição escolheria?_______________________________________ 
c) De quanto você precisaria para pagar sua escolha?_________________ 
 
 

 

 

 

------------------------------------------------ 
Sites dos quais as imagens foram retiradas: 
Imagens 1 e 4: https://comidadodia.ne10.uol.com.br/macarrao-com-molho-de-frango/, acesso em 17 de nov. de 
2018. 
Imagem 2: https://www.anamariabrogui.com.br/receita/bife-de-picanha-b13973, acesso em 17 de nov. de 2018. 
Imagem 3: https://maringa.odiario.com/cultura/2018/08/peixe-vai-bem-de-qualquer-jeito/2512749/, acesso em 17 
de nov. de 2018. 
Imagem 5: https://receitas.gratis/receitas/category/saladas/, acesso em 17 de nov. de 2018. 
Imagem 6:https://www.cooky.com.br/recipe/salada-a-brasileira/, acesso em 17 de nov. de 2018. 
Imagem 7: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-842392264-espremedor-industrial-profissional-frutas-laranja-
suco-inox-_JM?quantity=1&variation=17485178730, acesso em 15 de fev. de 2019. 
Imagem 8: https://www.araujo.com.br/refrigerante-pepsi/p, acesso em 15 de fev. de 2019. 
Imagem 9: https://www.paodeacucar.com/produto/55547/agua-mineral-crystal-garrafa-500ml, acesso em 15 de 
fev. 2019. 

Orientações metodológicas: 
No item "a", alguns alunos entenderam que a refeição escolhida deveria ser exatamente de R$15,00 e 
R$22,00. Isso possibilitou uma boa discussão, levando-os a pensar na quantia que as meninas tinham e 
quanto poderiam gastar. Outros, escolheram o mínimo para sobrar troco. No item "b", também, houve alunos 
que se apegaram aos valores estabelecidos no item anterior, mas perceberam isso na socialização e 
mudaram de ideia. 



24 
 

Recurso educativo elaborado no Programa de Pós-Graduação Educação e Docência, Promestre-
FaE-UFMG, parte da Dissertação "O ensino-aprendizagem da multiplicação de Números Naturais no 
5º ano do Ensino Fundamental". 

 

 

d) Quantas combinações são possíveis realizar, escolhendo um prato principal, um 

complemento e uma bebida? 

PRATO COMPLEMENTO BEBIDA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

e) Se fizéssemos um cálculo matemático para descobrir a resposta, que operação 

nós poderíamos realizar? 

 

 

 

 

Orientações metodológicas: 
A tabela, na versão a ser utilizada com o aluno, tem o número de linhas necessárias para todas as 
combinações.  Esclarecemos que essa não é a única forma de registro, há, também, o diagrama das árvores 
das possibilidades. Fica a critério do professor verificar qual é a forma mais adequada à sua turma. 
 
Durante a realização, é interessante escrever, no quadro, as combinações com cores diferentes, pois isso 
possibilita que os alunos visualizem com mais facilidade o esgotamento das possibilidades. 
 
Na letra" e", apareceu a possibilidade de se fazer adição, pois viram quantas vezes os alimentos apareceram. 
Ressalta-se que os alunos ficaram surpresos ao saber que poderíamos ter efetuado a multiplicação direto sem 
ter que fazer uma lista. 
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Recurso educativo elaborado no Programa de Pós-Graduação Educação e Docência, Promestre-
FaE-UFMG, parte da Dissertação "O ensino-aprendizagem da multiplicação de Números Naturais no 
5º ano do Ensino Fundamental". 

 

 

ATIVIDADE 9: MULTIPLICAÇÃO COM MALHA QUADRICULADA12 

Apresentação: a proposta é que os alunos percebam a repetição da quantidade nas 

linhas ou nas colunas e identifiquem que a adição de parcelas iguais pode ser 

realizada por uma multiplicação. 

Observe as multiplicações abaixo, realizadas na malha quadriculada. 

 

      

      

      

      

      

      

 4 x 3= 12                                                  5 x 4= 20                                        

Agora é a sua vez de fazer. Utilize a malha quadriculada abaixo para resolver as 
multiplicações. Lembre-se de escrever qual multiplicação está representando e 
capriche nas cores, certo? 

a) 3 x 6=_____   b) 5 x 3=_____  c) 7 x 4= _____     d) 2 x 4=_____    e) 8 x 1=_____             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Atividade adaptada de: SARQUIS, Eduardo. Matemática com o Sarquis, livro3. Belo Horizonte: 
Formato Editorial, 1997, p.64. 

       

       

       

       

       

       

Orientações metodológicas: 

A multiplicação realizada na malha quadriculada também é chamada de organização retangular e permite um 

trabalho na perspectiva geométrica, uma vez que se aborda o cálculo de área. 

 

Bigode e Frant (2011) recomendam que a organização retangular seja ensinada juntamente com a 

propriedade distributiva na malha quadriculada, quando se aborda números maiores, utilizando, também, a 

decomposição. Em nosso caso, fizemos uso dos fatos da tabuada, ou seja, não requeriam decomposição para 

facilitar a representação na malha. 

 

Alguns alunos realizaram essa atividade mesclando multiplicação e adição, que aconteceu mais com a letra 

"e", onde coloriram oito quadradinhos na horizontal com mais um embaixo, totalizando nove. 

É interessante utilizar também a malha quadriculada para desenhar, trabalhando a simetria, ampliação e 

redução. Os alunos se divertirão muito! 
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Recurso educativo elaborado no Programa de Pós-Graduação Educação e Docência, Promestre-
FaE-UFMG, parte da Dissertação "O ensino-aprendizagem da multiplicação de Números Naturais no 
5º ano do Ensino Fundamental". 

 

 

Situação-problema13  

Uma empresa precisa comprar armários com escaninhos para que seus funcionários 

guardem seus pertences. Ela tem 15 funcionários e quer resolver esse problema 

com urgência. Veja os modelos disponíveis. 

MODELO A                                                  MODELO B 

           

MODELO C 

 
                                                             
13Atividade elaborada para o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. Dissertação 
de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais.  

 Sites dos quais as imagens foram retiradas: 

Modelos A e B: http://www.funcionalmoveisdeaco.com.br/novo/produtos/escaninhos.html--- 
encurtador.com.br/tAM56, acesso em 17 de nov. de 2018. 
Modelo C: http://www.vivalocal.com/decoracao-moveis-usados/centro-sul/escaninhos-escolares---
escaninho-escolar/121284571--encurtador.com.br/fLNY5, acesso em 17 de nov. de 2018. 
 

a) Quantos escaninhos tem o MODELO A? 

b)E o MODELO B? 

c) E o MODELO C? 

d)Se você fosse o responsável pela aquisição dos 
escaninhos, qual você compraria? Lembre-se de 
que só poderá escolher um 
modelo.___________________ 

Por quê? _______________________________ 

 

 

Orientações metodológicas: 

É importante contextualizar 

para os alunos, pois pode ser 

que não conheçam a palavra 

escaninhos. 

Nessa atividade, há duas 

possibilidades de resposta, 

modelos A e C, por isso, é 

interessante explorar, com os 

alunos, a necessidade de 

justificar sua resposta, pois 

podem optar pela estética do 

armário, sem analisar se a 

quantidade de escaninhos é 

suficiente. 

Alguns alunos utilizaram a 

organização retangular para 

saber o número de 

escaninhos, outros, contaram 

um a um. 
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Recurso educativo elaborado no Programa de Pós-Graduação Educação e Docência, Promestre-
FaE-UFMG, parte da Dissertação "O ensino-aprendizagem da multiplicação de Números Naturais no 
5º ano do Ensino Fundamental". 

 

 

ATIVIDADE 10: JOGO DA MEMÓRIA14 

Apresentação 

Os alunos construirão as peças do jogo, isso facilitará a memorização dos fatos 

fundamentais da multiplicação. É interessante que escolham fatos que considerem 

difíceis para o adversário acertar. 

Material necessário: 36 cartas, do mesmo tamanho, para formar o baralho e um 

envelope para guardar. 

Construção: colocar em uma das cartas um dos fatos fundamentais da 

multiplicação. Na outra carta, colocar o resultado dessa operação para que forme o 

par. Recortar e brincar. 

Como brincar: organizar os alunos em duplas para a confecção do jogo e, 

posteriormente, brincarem. As crianças podem misturar os dois jogos ou então, 

trocar os jogos entre si. Cada jogador, na sua vez, vira duas cartas, se formarem 

par, fica com elas. Se não formarem par, devem ser colocadas nos mesmos lugares. 

Vence, quem tiver mais pares. 

Exploração do jogo 

Nomes dos jogadores:_________________________________________________ 

Registre aqui os pares que você conseguiu:________________________________ 

__________________________________________________________________ 

a) Quantos pares você conseguiu formar?____________    
 
b) Quem venceu o jogo?________________________________ 
 
c) Quantas cartas o vencedor conseguiu?____________ 
 
d) Conte aos colegas alguma situação interessante que aconteceu com você e sua 
dupla durante o jogo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
14 Atividade adaptada de: SARQUIS, Eduardo. Matemática com o Sarquis, livro 2. Belo Horizonte: 
Formato Editorial, 1997, p.114. 

Orientações metodológicas: 
 
Ao incentivar os alunos a falarem alguma situação que aconteceu entre eles, você poderá formular situações-
problema com base no que vivenciaram, explorando ainda melhor as situações do jogo. 
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Recurso educativo elaborado no Programa de Pós-Graduação Educação e Docência, Promestre-
FaE-UFMG, parte da Dissertação "O ensino-aprendizagem da multiplicação de Números Naturais no 
5º ano do Ensino Fundamental". 

 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 
a)  Lavínia ficou em dúvida com relação ao resultado de um fato da multiplicação e 

quis usar a calculadora. Primeiro, ela teclou o número e, em seguida, 

multiplicou-o por . Que resultado apareceu?__________ 
 
b) Juliana estava brincando com o jogo da memória dos fatos e retirou as peças 

abaixo. Quais são os fatos que ela poderá encontrar para formar os respectivos 

pares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  

24  

18  

  

  

  

Orientações metodológicas: 
 
O contexto da letra "a" é a retirada das peças 6 e 9 no jogo da memória, aproveitando que os alunos 
tinham, em mãos, a calculadora para conferir, em caso de dúvida. Você pode explorar essa atividade, 
acrescentando situações reais vivenciadas em sala. 
 
Na letra "b", o contexto é a variação dos fatos fundamentais que apresentam um mesmo resultado, ou seja, 
as possibilidades de cartas que podem ser retiradas para formar o par com 12, 18 e 24. 
 
Você encontrará, nesse material, uma malha quadriculada para que possa reproduzir. Ela deve ser entregue 
a cada um dos alunos a fim de que produzam o baralho a ser utilizado. 
 
É interessante que essa atividade seja realizada em duas aulas consecutivas para que haja um melhor 
aproveitamento. 
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Recurso educativo elaborado no Programa de Pós-Graduação Educação e Docência, Promestre-
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TABELA PARA FICHAS COLORIDAS 
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TABELA PARA JOGO DA MEMÓRIA 
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ATIVIDADE 1: A bota de muitas léguas1 
 
Equipe:___________________________   
 

1ª RODADA 

 

2ª RODADA 

 

3ª RODADA 

 

4ª RODADA 

 

 

Registro da distância dos pulos em cada rodada 

Rodadas Equipe A Equipe B 

1ª  
 

 

2ª  
 

 

3ª  
 

 

4ª  
 

 

Vencedor: 
 
 

                                                             
1 Atividade compõe o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Porém, foi adaptada de: 
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 
Jogos na Alfabetização Matemática. Brasília: MEC, SEB, 2014. Originalmente, ela integra o livro: 
BRASIL, Ministério da Educação – Secretaria de Educação Básica. Pró-Letramento: programa de 
formação continuada de professores dos anos/ séries iniciais do ensino fundamental – 
matemática. Brasília: MEC/SEB, 2007. 
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ATIVIDADE 2: exploração da Atividade 1: A bota de muitas léguas2 

1- Observe os cartões que foram sorteados pelas equipes A e B: 

 

Lembre-se: cartão amarelo indica o número de pulos e o azul indica o 

comprimento dos pulos. 

2- Registre os pulos realizados pela equipe A. 

 

3- Registre  os pulos realizados pela equipe B. 

 

4- Agora, responda: qual das duas equipes a bota levou para mais longe? ______ 

5- Complete o quadro com as informações que faltam: 

 Número de pulos Comprimento do pulo Distância 

1ª jogada 5 
 

2  

2ª jogada 4 
 

 12 

3ª jogada  
 

4 20 

4ª jogada 3  18 
 

 

 

 

                                                             
2 Atividade compõe o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Porém, foi adaptada de: 
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 
Jogos na Alfabetização Matemática. Brasília: MEC, SEB, 2014. Originalmente, ela integra o livro: 
BRASIL, Ministério da Educação – Secretaria de Educação Básica. Pró-Letramento: programa de 
formação continuada de professores dos anos/ séries iniciais do ensino fundamental – 
matemática. Brasília: MEC/SEB, 2007. 
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6- Veja as situações abaixo e complete: 

 

A) 

 
Número de pulos_______________ 

Comprimento do pulo___________ 

Distância ____________________ 

 

 

B) 

 
 

Número de pulos_______________ 

Comprimento do pulo___________ 

Distância ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 SITUAÇÃO-PROBLEMA3 

 

1-  Imagine e desenhe uma bolsinha superlegal e com muito estilo. Pense em um 

tamanho ideal, pois, como está começando o ano, você está com muitos lápis de 

cor e precisa guardá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Caprichou na produção? Então, agora responda: quantos lápis de caberão em 

sua bolsinha?______________________________________ 

 

b) Quantos lápis poderão ser guardados em 4 bolsinhas iguais à que você 

desenhou? 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

                                                             
3 Atividade compõe o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Foi adaptada de: SARQUIS, 
Eduardo. Matemática com o Sarquis, livro 2. Belo Horizonte: Formato Editorial, 1996. p. 94. 
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ATIVIDADE 3: MULTIPLICAÇÃO COM FICHAS COLORIDAS4  

1- Atenção turma! Com fichas coloridas, podemos fazer muitas operações, 
inclusive a multiplicação. É preciso ficar ligado em quanto vale cada cor. Vamos 
tentar?  

         = 1                              = 10                                  = 100                           =1000 

a) Agora que você já sabe o valor das fichas, observe a quantidade relacionada a 

cada cor e descubra qual é o número representado abaixo. 

       

 

Que número vocês descobriram?_______________________________ 

b) Como já descobriram o número representado, agora vocês irão multiplicar o 

número de fichas de cada cor, por 3. Utilize o espaço abaixo para desenhar, se 

necessário.  

 

 

 

 

 

 

 

c) Para chegar ao resultado foi preciso fazer alguma troca?_______________ 

Qual (quais)?  _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

d) Se houve necessidade de realizar alguma troca, represente como ficaram as 

fichas. 

                                                             
4 Atividade compõe o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Foi adaptada de: SARQUIS, 
Eduardo. Matemática com o Sarquis, livro 3. Belo Horizonte: Formato Editorial, 1997, p. 63. 
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2- Encontrem os resultados das multiplicações abaixo. Se tiverem dúvidas, 

utilizem as fichas coloridas.   

a) 15 x 3=________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 241 x 5=__________ 

 

  

3- Confiram, quais operações abaixo, estão corretas e circule-as. Lembre-se de 

que você pode utilizar as fichas coloridas, resolver com algoritmo e se certificar 

com a calculadora. 

a) 52 x 2= 110      

b) 25 x 7= 175            

c) 38 x 4= 162         

d) 95 x 3= 285 
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ATIVIDADE 4: Situações-problema5 

 

A) Uma transportadora enviou, de Betim para o porto de Vitória, uma frota com 15 

caminhões, todos carregados com 8 automóveis. Quantos automóveis, ao todo, a 

transportadora enviou para o porto? 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

B) Suzana recebeu uma encomenda para fabricar 18 fantoches. Ela consegue 

fabricar 6 fantoches em 2 dias. Quantos dias Suzana vai gastar para entregar a 

encomenda? 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Atividade compõe o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Foram adaptadas de: Cadernos 
de Educação Matemática: Resolução de problemas: Problema ou Solução? Volume 4, Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, 2008, p. 42. 
SARQUIS, Eduardo. Matemática com o Sarquis, livro 2. Belo Horizonte: Formato Editorial, 1996, 
p. 185. 
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C) Isso é um cérbero. Cada vez que uma de suas cabeças está doendo, ele tem 

que tomar quatro comprimidos. Hoje as suas três cabeças tiveram dor. Mas o 

frasco já estava no fim e ficou faltando comprimidos para uma cabeça. Quantos 

comprimidos havia no frasco?6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Atividade compõe o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Foi retirada de: STANCANELLI, 
Renata. Conhecendo diferentes tipos de problemas. In.: SMOLE, Kátia Stocco e DINIZ, Maria 
Ignez. Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática. Porto 
Alegre: Artmed, 2001, p. 104. Originalmente em: GWINNER, P. "Pobremas": enigmas 
matemáticos. Petrópolis: Vozes, 1990. 
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ATIVIDADE 5: VAMOS TOMAR SORVETE?7 

 

A turma da Mônica adora um sorvetinho! A Magali, então... nossa! Veja como ela 

fez a distribuição dos sorvetes que pediu.  

 

Imagem retirada de: http://www.aoponto.com.br/2013/01/magali-uma-apaixonada-por-comida/, 
acesso em 24 de out. 2019. 

 
O sorveteiro apresentou, para as crianças, apenas cinco sabores de sorvete: 

morango, chocolate, flocos, chiclete e prestígio. Como estava sem as caldas, para 

complementar ofereceu os seguintes confeitos: castanha, granulado e jujuba.  

Quantas possibilidades de escolha a Magali teve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Atividade compõe o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O  ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. 

http://www.aoponto.com.br/2013/01/magali-uma-apaixonada-por-comida/
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ATIVIDADE 6: "TROCA-TROCA"8 

Tabela para a atividade Troca-troca 

Participantes:______________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

COMBINAÇÕES 

COLETE SHORT 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                                                             
8 Atividade compõe o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. 
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ATIVIDADE 7: SÍNTESE9 

O Supermercado Boa Compra está preparando suas prateleiras para a Páscoa. 

Para isso, encomendou, da Fábrica Doce Vida, 9 caixas com 125 ovinhos em 

cada. Quantos ovinhos esse supermercado terá para vender? 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 7: SÍNTESE 

O Supermercado Boa Compra está preparando suas prateleiras para a Páscoa. 

Para isso, encomendou, da Fábrica Doce Vida 9 caixas com 125 ovinhos em 

cada. Quantos ovinhos esse supermercado terá para vender? 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                             
9 Atividade elaborada para o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. 
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ATIVIDADE 8: SITUAÇÕES-PROBLEMA10 

 

1- Observe bem as roupas das vitrines. Elas estão bem sem graça, não é 

mesmo? Então, que tal você dar um jeito nisso? Faça um colorido bem bonito 

para atrair os clientes para a loja. 

VITRINE A 

 

    
           1                       2                    3                         4                        5 

 

a) Quais combinações podem ser feitas na VITRINE A? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) Quantas combinações foram feitas?________________________________ 

 

c) Que operação poderíamos fazer? 

 

VITRINE B 

 

                                                            
            6                            7                           8                             9                      10 

 

a) E na VITRINE B? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) Quantas combinações foram feitas?__________________________________ 

c) Que operação poderíamos efetuar? 

                                                             
10 Atividade elaborada para o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. 
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2- Maria Rita e Amanda foram passear no shopping com a família. Depois de 

caminharem muito, decidiram almoçar na praça de alimentação, onde 

encontraram o seguinte cardápio: 

Prato principal Preço Complemento Preço Bebida Preço 

1 
Macarrão 

 

R$8,00 

4 
Salada simples 

 

R$ 3,50 

 

 

 

R$ 2,50 

2 
Carne 

 

R$ 12,00 

5 
Salada de milho e tomate 

 

R$ 4,00 

 

 

 

R$ 3,00 

3 
Peixe 

 

R$ 9,00 

6 
Salada de palmito  

 

R$ 6,00 

 

 

 

R$ 2,00 

 

a) Que refeições elas poderão montar com:                                                     

a ) R$ 15,00 b) R$ 22,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor total: Valor total: 

 

b) E você, qual refeição escolheria?_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

c) De quanto você precisaria para pagar sua escolha?______________________ 

 



45 
 

d) Quantas combinações são possíveis realizar, escolhendo um prato principal, 

um complemento e uma bebida? 

PRATO COMPLEMENTO BEBIDA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

e) Se fôssemos efetuar um cálculo matemático para descobrir a resposta, que 

operação nós poderíamos realizar? 
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ATIVIDADE 9: MULTIPLICAÇÃO COM MALHA QUADRICULADA11 

Observe as multiplicações abaixo, realizadas na malha quadriculada.   

                                                                                                                                                                        

      

      

       

            

      

      

 4 x 3= 12                                                  5 x 4= 20                                        

Agora é a sua vez de fazer. Utilize a malha quadriculada abaixo para resolver as 
multiplicações. Lembre-se de escrever qual multiplicação está representando e 
capriche nas cores, certo? 

a) 3 x 6=____   b) 5 x 3=____  c) 7 x 4= _____     d) 2 x 4=_____    e) 8 x 1=____             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

                                                             
11 Atividade compõe o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais.  Foi adaptada de: SARQUIS, 
Eduardo. Matemática com o Sarquis, livro3. Belo Horizonte: Formato Editorial, 1997, p.64. 
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Situação-problema12  

Uma empresa precisa comprar armários com escaninhos para que seus 

funcionários guardem seus pertences. Ela tem 15 funcionários e quer resolver 

esse problema com urgência. Veja os modelos disponíveis. 

MODELO A                                                                        MODELO B 

                                          

MODELO C 

 

 

 

                                                             
12 Atividade elaborada para o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. 

a) Quantos escaninhos tem o MODELO A? 

 

b)E o MODELO B? 

 

c) E o MODELO C? 

 

d) Se você fosse o responsável pela aquisição 

dos escaninhos, qual você compraria? Lembre-se 

de que só poderá escolher um 

modelo._______________________________ 

Por quê? ______________________________ 

____________________________________________ 
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ATIVIDADE 10: JOGO DA MEMÓRIA13 

Hora de brincar! Vocês podem misturar os dois jogos ou então, trocar os jogos 

entre si. Cada jogador, na sua vez, vira duas cartas, se formarem par, fica com 

elas. Se não formarem par, devem ser colocadas nos mesmos lugares.Vence 

quem tiver mais pares. 

Exploração do jogo 

Nomes dos jogadores:_______________________________________________ 

Registre aqui os pares que você conseguiu:______________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

a) Quantos pares você conseguiu formar?____________    
 
b) Quem venceu o jogo?________________________________ 
 
c) Quantas cartas o vencedor conseguiu?____________ 
 
d) Conte aos colegas alguma situação interessante que aconteceu com você e 
sua dupla durante o jogo. 
 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 
a)  Lavínia ficou em dúvida com relação ao resultado de um fato da multiplicação 

e quis usar a calculadora. Primeiro ela teclou o número  e, em seguida  

multiplicou-o por . Que resultado apareceu?__________ 
 
b) Juliana estava brincando com o jogo da memória dos fatos e retirou as peças 
abaixo. Quais são os fatos que ela poderá encontrar para formar os respectivos 
pares? 
 

 

 

 

 

                                                             
13 Atividade compõe o estudo de: SILVA, Lucinéia Barbosa. O ensino-aprendizagem da 
multiplicação de Números Naturais no 5º ano do Ensino Fundamental. 2019. 200f. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais.  Foi adaptada de: SARQUIS, 
Eduardo. Matemática com o Sarquis, livro 2. Belo Horizonte: Formato Editorial, 1997, p.114. 

12  

24  

18  
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