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MATEMÁTICA
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aprender e perceber a matemática no dia a dia. Então... vamos lá!

4º BIMESTRE / 2011

Chegamos ao mês de outubro! Mais um bimestre para discutir ideias, resolver problemas,

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Acervo Marcelo Coelho

3

Rio de Janeiro, ___ de _____________ de 2011.

igualmente, entre quatro amigos.

Coordenadoria de
Educação

Carlos pegou 23 bolas de gude de sua coleção e distribuiu,

criancas.hsw.uol.com.br

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Carlos fez assim: deu uma bolinha, de cada vez, para cada menino. Ao final, cada criança ganhou 5

MATEMÁTICA

Desenhe aqui o que aconteceu:

Cada aluno recebeu
Sobraram

4º BIMESTRE / 2011

Faça você, agora, a distribuição de 20 tampinhas entre 4 colegas. Veja o que acontece.

- 3 Ano

reefforum.net

bolas de gude e sobraram 3.

tampinhas.
tampinhas.
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Lucia organizou as 20 carteiras de sua sala de aula em grupos. Fez grupos com 4 carteiras.
Quando as carteiras foram organizadas em grupos, a sala ficou com
________________________________________________________________________________

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Quando a quantidade total de carteiras da sala é dividida em grupos, com o mesmo número de
carteiras em cada grupo, ou seja, 4 carteiras por grupo, o resultado é o número de grupos formados:

:
20 : 4 = 5

20
0

4
5

=

4º BIMESTRE / 2011

Olhe só! É assim que se representa:

MATEMÁTICA

- 3 Ano

____________________________________________________________________________________________________

ou

5
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João tem 23 figurinhas repetidas. Ele vai distribuí-las entre 5 amigos.
Complete o quadro, pensando em divisão.
Número de figurinhas que
João pode dar para cada
amigo, se ele der

O número de figurinhas
distribuídas será

1
2

5

O número de figurinhas
que sobrarão será

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

18
13

• Se João der 1 figurinha para cada amigo, sobrarão ________________
• Se João der para cada amigo 2 figurinhas, ele retira _____________das 23 e sobram ___________
• Se João der _____________, ele diminui do seu monte 15 figurinhas e sobram ________________
João pode dar 4 figurinhas para cada amigo? Por quê? ______________________________________

6
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Agora, consultando o quadro, complete.

MATEMÁTICA

4

- 3 Ano

3
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Júlia vai repartir 17 docinhos de leite entre 5 amigas.
materna-idade.blogspot.com

Resolverei esse
problema
começando com a
conta de dividir,
tirando 5 unidades de
cada vez. Observe!

17

5

17

-5

1

- 15

12
-5

5
3 docinhos para cada amiga

2
1

+

7
-5

1

2

3 docinhos para cada amiga

17
2

5
3 docinhos para cada amiga

7
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Júlia ficará com _____________

- 3 Ano

Acompanharei
o seu
pensamento!

MATEMÁTICA

Cada amiga receberá ____________

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Rio de Janeiro, ___ de _____________ de 2011.

Com o quadro valor de lugar e com o material dourado, o número 17 é representado assim:

DEZENA

UNIDADE

1

7

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Para lembrar:

MATEMÁTICA

Com o material dourado, faça a divisão de 17 unidades em 5 partes iguais.

8
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1 dezena = 10 unidades
- 3 Ano

1 unidade = 1

Rio de Janeiro, ___ de _____________ de 2011.
Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______
Coordenadoria de
Educação

Júlia repartiu os 17 docinhos entre as 5 amigas. Restaram 2 docinhos.
Essa divisão, que Júlia fez, não é exata. Tem resto. Resto 2.
Na divisão exata, o resto é zero. Não há resto.
É hora de calcular! Observe o cálculo resolvido! Trabalhe com o material dourado!

2:2=

MATEMÁTICA

- 3 Ano

6:2=

Então,
2:2=

3:3=

4:4=

8:8=

9:9=

4º BIMESTRE / 2011

8:2=4

9

Rio de Janeiro, ___ de _____________ de 2011.

Olhe só!
6:2=3 e 6:3=2

É isso mesmo!
2:2=1
2:1=2

materna-idade.blogspot.com

Em uma gincana de Matemática, Maria e João resolveram, no menor tempo, as atividades com divisões

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

exatas.
Veja, entre seus colegas, quem resolve mais rapidamente essas operações, apresentando todas as
respostas certas.

15 : 3 =

e

15 : 5 =

10 : 5 =

e

18 : 3 =

10 :2 =

e

18 : 6 =

Agora, resolva essas situações-problema. Elas, também, têm divisões exatas.
1- A professora do 3º ano dividiu, igualmente, os 32 lápis entre 8 grupos.

Mostre como você pensou:

4º BIMESTRE / 2011

12 : 4 =

- 3 Ano

e

MATEMÁTICA

12 : 3 =

Cada grupo recebeu _______lápis.

2 - Camila dividiu , igualmente , R$ 32,00 entre 4 sobrinhos.
Cada sobrinho ganhou ____________.

Mostre como você pensou:

10

Rio de Janeiro, ___ de _____________ de 2011.

materna-idade.blogspot.com

Observe!
Agora, as divisões
não são exatas!

Continue
pensando em
divisão!

Atenção!!!
Na divisão que não é exata,
o resto é maior que zero!

Resolva essas divisões e passe um traço embaixo do resto.
12

5

15

2

28

6

33

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

4

1- Na turma de Educação Infantil, 5 crianças repartem, entre elas,

Mostre como você pensou.

MATEMÁTICA

22 peças de um jogo. Cada aluno da Educação Infantil recebeu
________________ e sobraram ____________.

2 - As 30 mudas de margaridas foram distribuídas entre as 4 turmas

4º BIMESTRE / 2011

a divisão não é exata.

- 3 Ano

Observe os problemas abaixo. Também há resto? Se tiver resto,

Mostre como você pensou.

do 3º ano. Cada turma ganhou ____________. Sobraram ________
mudas de margaridas.
Muda é a fase inicial do desenvolvimento de uma planta.
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4

8

1

2

12

16

20

24

28

32

36

:4
5

9

Pense um
pouquinho!
É fácil!

Mostre como você pensou.

2 - Dona Maria arrumou os 49 docinhos, que fez para a festa de final de ano, em embalagens com 8
docinhos cada uma.

4º BIMESTRE / 2011

1- Em uma vitrine, estão arrumados, aos pares, 16 pés de sandálias.
Nessa vitrine, existem ______ pares de sandálias.

- 3 Ano

Agora, observe situações da vida real.
Em uma das situações, a divisão é exata. Então, o resto será zero.
Na outra, a divisão não será exata, haverá resto.

MATEMÁTICA

professorare.blogspot.com/.../dia-dos-pais.ht

Observe o que acontece e complete a tabela trabalhando com a divisão.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Mostre como você pensou.

Dona Maria fez _______embalagens com 8 docinhos e
ofereceu o restante ao Antônio.
Quantos docinhos Antônio comeu ? _______.

12
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Pense na divisão e responda.
Não precisa fazer conta, é pensar e responder.

A Matemática
ajuda a resolver
muita coisa!

Atenção com o resto!
O resto é sempre menor que o
divisor.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

school.discoveryeducation.com/.../stk-fgr5.html

1- Flavio dividiu as 38 figurinhas repetidas entre 5 amigos.
Flávio ficou com 3 figurinhas.
Ele pôde dividir, igualmente, as figurinhas que restaram? Por quê?
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2- Laís repartiu uma quantidade de bombons entre 8 meninas. Carlos, também, repartiu a mesma
quantidade de bombons entre 3 meninos.
Cada menino recebeu mais bombons ou menos bombons que cada menina? Por quê?

MATEMÁTICA

- 3 Ano

Mostre como você pensou.

Mostre como você pensou.

13
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Você, agora, é quem vai criar uma situação do dia a dia em que a matemática é utilizada. Escreva uma
situação do dia a dia para cada divisão apresentada. Observe se a divisão é exata ou não exata.
Seu/sua Professor/a vai auxiliá-lo/la.
15 : 3 = 5 e o resto é 0
Atenção!
Essa divisão
é exata.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3 2 : 5 = 6 e o resto é 2

4º BIMESTRE / 2011

___________________________________________________________________

Essa também tem
resto zero.
É exata!

MATEMÁTICA

___________________________________________________________________

- 3 Ano

28 : 4 = 7 e o resto é 0

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Essa tem resto 2.
Não é exata!

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Francisco participou do Campeonato de Matemática.
Ele fez a sua inscrição para as questões com divisão.
Ele resolveu, rapidamente, o que foi apresentado. Vejamos!

É como dividir as
coisas do mundo:
figurinhas, balas ...
criancasfelizesdemais.blogspot.com/2010/03/de..
.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Passe uma linha em volta do divisor. Divisor é o número que diz em quantas partes se divide o
todo.
6

6

0

42

6
0
- 3 Ano

0

24

40
0

5

45

5

0

35

5

0

MATEMÁTICA

Resolva e passe uma linha em volta do dividendo. Dividendo é o total que é dividido.

4º BIMESTRE / 2011

12

Mostre como você pensou.

Francisco e Lúcia ganharam 18 bombons para dividir entre os dois.

15
Cada criança ganhou ______ bombons.

Rio de Janeiro, ___ de _____________ de 2011.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______
Imagine os 18 bombons de Lúcia e de Francisco arrumados desta maneira!
Os 18 bombons foram arrumados em dois saquinhos.
Em cada saquinho há 9 bombons.
Se...

2 x 9 = 18

Então...

= 18

18 : 2 = 9
9 bombons

9 bombons

9 + 9 = 18

maringa.olx.com.br/venda-de-bombons-caseiros-...
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MATEMÁTICA

A divisão e a
multiplicação são
operações
inversas.
O que uma faz a
outra desfaz!

www.atelierdegostosuras.com.br/?attachment_id=70

A divisão é o
inverso da
multiplicação!

- 3 Ano

Observe esta tabela:

16
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A soma tem, como operação inversa, a subtração. Logo, a operação inversa da subtração é a soma.
Observe estas situações-problema!

+ -

Agora, o inverso.
Laura tem 18 figurinhas repetidas. Ela deu 3 para o Gustavo. Laura ficou com _______figurinhas
repetidas.

X

:

Na festa de aniversário da professora de Laura, as meninas levaram 2 litros de suco
cada uma. Ao todo, as 7 meninas da turma levaram 2 garrafas de suco para a festa.
Havia, portanto, ______ litros de suco na festa.
Agora, veja a situação inversa.
Na festa de aniversário da professora de Laura, 7 meninas levaram, ao todo, 14 litros de suco. Cada
menina levou a mesma quantidade de garrafas de suco.
Portanto, cada menina levou _____ litros de suco.
.

4º BIMESTRE / 2011

A operação da divisão tem a multiplicação como a sua operação inversa.
Observe estas situações-problema:

- 3 Ano

+ X
- :

MATEMÁTICA

mundoeduca-info.blogspot.com/2010/10/o-que-vo...

Laura tem 15 figurinhas repetidas. Comprou mais alguns saquinhos de figurinhas e recebeu mais 3
repetidas. Laura ficou, então, com _____ figurinhas repetidas.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

17
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Para perceber a multiplicação como operação inversa da divisão, ou a divisão como operação
inversa da multiplicação, pense, resolva, faça os exercícios!
Caio tem 4 caixinhas com bolas de gude. Cada caixinha tem 8 bolas de gude.
Ao todo, Caio tem _______bolinhas de gude.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

4º BIMESTRE / 2011

O conjunto de 35 lápis de cor da sala de aula de Caio está arrumado em 5 caixas. Cada caixa tem
______ lápis de cor.

MATEMÁTICA

- 3 Ano

As bolinhas de gude de Caio estão arrumadas em 4 caixas. Ao todo, Caio tem 32 bolas de gude.
Cada caixa tem ______bolinhas de gude.

A sala de aula de Caio tem os lápis de cor arrumados em 5 caixas com o mesmo número de lápis.
Cada caixa tem 7 lápis. A sala de aula do Caio tem, ao todo, ______ lápis de cor.

18
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Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______
Coordenadoria de
Educação

É hora de dividir! Leia essa situação e complete a tabela.
José trabalha em uma fábrica de bicicletas.
A cada dia, o número de rodas fabricadas é atualizado. Assim, é possível ver a quantidade de
bicicletas que podem ser montadas.

8

10

QUANTIDADE DE
BICICLETAS

GRUPO DE
BARRINHAS
MULTIPLICAÇÃO

14

16

18

robertobertholdo.jornale.com.br

Agora, a operação é inversa: é hora de multiplicar!
Complete a tabela, utilizando a multiplicação por 2.

12

4º BIMESTRE / 2011

NÚMERO DE
RODAS

Eu
também!
Porque
cada
bicicleta
tem 2
rodas.

- 3 Ano

Eu sei o porquê!

MATEMÁTICA

materna-idade.blogspot.com

Para completar a tabela, você vai dividir por 2.
Por quê?
Leia a explicação da menina que está na bicicleta.
Você vai dividir por 2, porque a bicicleta tem duas rodas.

19
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Laís distribuiu 24 brigadeiros em pratinhos. Desenhe, em cada pratinho, o número de brigadeiros que
cada prato deve conter, após a divisão:
24 : 4 = _____

mundohigeia.blogspot.com/2011/04/jejum-1.html
..

MATEMÁTICA

- 3 Ano

educar.sc.usp.br

A sala de Edu está dividida em 6 grupos. Cada grupo tem um copinho para colocar lápis pretos. O total
de lápis que serão distribuídos nos copinhos é 24. Desenhe os lápis que cada copinho deve conter,
após a divisão:
24 : 6 = _____

4º BIMESTRE / 2011

Complete as ilustrações e resolva cada operação de divisão.
Faça, também, a operação inversa e confirme se o seu
pensamento está correto. Seu/sua Professor/a vai ajudá-lo/la.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______
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Na figura em que vemos _____________, deve haver mais de 1000 animais.
A ilustração que tem menos de 10 bichinhos é a de _____________
A gravura que tem entre 15 e 30 bichos é a de _____________

4º BIMESTRE / 2011

papeldeparede.etc.br

humortalha.com

brunojpteixeira.blogspot.com

Observe as ilustrações e, fazendo uma estimativa, responda:

- 3 Ano

materna-idade.blogspot.com

MATEMÁTICA

Veja só! O Celso e sua turma
estão fazendo a estimativa
do número de páginas que o
livro tem, de acordo com a
grossura do livro.

Se for fininho, tem menos páginas.
Se for mais grosso, o número de
páginas aumenta!
Estimar é pensar em um número
que representa uma certa
quantidade.

poesiaabrincar-an.blogspot.com/2010/12/pagin...

Celso gosta muito de ler! E, agora, sempre que pega um livro, brinca de descobrir quantas
palavras existem em uma linha.
Olha rapidinho o tamanho da linha, diz um número e depois conta para ver se é aquele mesmo.
Quanto mais ele brinca disso, mais o número que ele pensa fica perto da realidade.
Celso quer descobrir o número de palavras na linha, o número de linhas na página ,
o número de páginas no livro.
Atualmente, na sala de aula, sempre que podem, todos brincam junto com o Celso.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______
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(
(
(

) 10 formigas.
) menos de 10 formigas.
) mais de 10 formigas.

Coordenadoria de
Educação

Observe esse formigueiro!
O número aproximado de formigas que podem ser vistas é

blogs.estadao.com.br/hertonescobar/2010/09/

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Para fazer uma brincadeira com bola, os 35 alunos de uma turma do 3º ano foram divididos em 4
grupos.

4º BIMESTRE / 2011

MATEMÁTICA

Celso tem 8 bolinhas de gude. Ele pensa em dar 5 bolinhas para cada um de seus dois primos.
É possível cada primo receber essa quantidade de bolinhas? Por quê?

- 3 Ano

Celso continua fazendo estimativas para resolver coisas. A estimativa facilita a conferência de
resultados.

Os grupos puderam ter o mesmo número de alunos?_____. Por quê? _____________
Foram formados ________grupos e os ________alunos que sobraram foram dinamizadores.

22
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Converse com o seu/sua
Professor/a e saiba um
pouco mais sobre a forma
de viver dos elefantes, das
aves, dos peixes, das
formigas...

Pegue, na Sala de Leitura,
livros que falem sobre
esses animais.
Leia e converse com os
colegas.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

www.jornallivre.com.br/308679/qual-e-a-altura.

Paulo colocou 42 laranjas em saquinhos. Ele
colocou, em cada saquinho, 6 laranjas.

Maria pôde colocar, em cada prato, ___ empadas.

Paulo pôde organizar ___ saquinhos.

MATEMÁTICA

- 3 Ano

Maria fez 42 empadinhas e distribuiu, igualmente,
em 7 pratinhos.

4º BIMESTRE / 2011

materna-idade.blogspot.com

23
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Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______
Coordenadoria de
Educação

Observe!
É hora de resolver, utilizando estimativas ou, então, o cálculo mental.
Pense um pouquinho! Descubra um dos caminhos corretos e resolva:
Luíza tem R$8,00 para comprar pães doces. Cada pãozinho custa R$2,00.
Luíza pode comprar ______pães doces.

Veja se todas as flores serão distribuídas nesses 4 jarros.
Desenhe, no vaso, as flores que faltam. Escreva como você pensou.
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4º BIMESTRE / 2011

Carla vai arrumar 16 flores em 4 jarros. Ela vai colocar a mesma quantidade de flores em cada jarro.
Carla deve colocar, em cada jarro, _______flores.

MATEMÁTICA

Escreva como você pensou.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

desenhoparacolorir.net/desenho-de-flor-num-va...

Mamãe gasta 1 ovo para fazer uma receita de bolo.
Com 5 ovos, mamãe pode fazer ______receitas de bolo.

- 3 Ano

Escreva como você pensou.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

24
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Com uma calculadora,
eu posso somar, ver quanto
falta...
Posso dividir e resolver
operações matemáticas.

Escreva o que você sabe sobre uma calculadora.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Coordenadoria de
Educação

Esta é uma calculadora.
Conheça como utilizá-la.

Identifique a tecla/o botão que liga e desliga a máquina de calcular.
Complete, identificando os algarismos.

Identifique, na calculadora, os
sinais de operações matemáticas
que você conhece.

1

2

3

4

5

6

+

-

x

7

8

9

:

=

ON

0

Estas teclas estão
escritas em inglês.
ON - liga.

4º BIMESTRE / 2011

- 3 Ano

A calculadora é um instrumento, um recurso tecnológico, que serve para calcular, para auxiliar na
resolução de operações matemáticas.

MATEMÁTICA

1papacaio.com.br/modules.php?op=modload&name=...

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

OFF - desliga.

OFF

25
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A calculadora
tem um visor que
mostra o resultado
da operação
matemática.

Digite um número qualquer na calculadora.
Agora, escreva aqui o número que você digitou.

5

+

1

0

=

Resolva esse cálculo, utilizando a calculadora. Observe o resultado no visor.

4º BIMESTRE / 2011

35 + 10 =

MATEMÁTICA

Agora, faça esta soma, utilizando a calculadora. Veja o resultado no visor.

Para digitar,
é só apertar,
na
calculadora,
as teclas
necessárias!

- 3 Ano

Como os números
e os sinais são
digitados em uma
calculadora?

__________________________________________
__________________________________________

3

Coordenadoria de
Educação

Utilizando a calculadora...

materna-idade.blogspot.com

1papacaio.com.br/modules.php?op=modload&name=...

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

45 - 10 =
4

5

-

1

0

=
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A utilização desse
instrumento ajuda
no seu dia a dia!

É uma multiplicação. Na calculadora, realize o cálculo abaixo
e veja o resultado no visor.
7 x 6 = 42
Complete como se você estivesse utilizando a calculadora:
7

x

6

Coordenadoria de
Educação

Continue utilizando a calculadora.

=
materna-idade.blogspot.com

, então 42 : 6 =

7 x 6 = 42

.

4

2

:

6

- 3 Ano

Confira, utilizando a calculadora. Vamos lá! Observe o visor.
=

Utilize a calculadora e descubra o que acontece nessas operações de multiplicação e de divisão.
Observe o visor.
8x1=
8

8:1=
x

1

=

8

8

:

1

=

4º BIMESTRE / 2011

Esta, você já sabe! Se

MATEMÁTICA

1papacaio.com.br/modules.php?op=modload&name=...

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

8

Registre o que você observou.
___________________________________________________________________________________
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Tia Rosa repartiu, igualmente, entre os 3 sobrinhos, R$24,00.
Cada sobrinho recebeu __________

A calculadora ajuda,
mas é preciso saber a
operação correta que
deve ser realizada.

Coordenadoria de
Educação

Resolva essas situações- problema, situações do dia a dia, utilizando a calculadora
para chegar à resposta.

Escreva como você pensou:

Utilize a calculadora.

Escreva como você pensou.
___________________________________________________________________________________

4º BIMESTRE / 2011

Em cada página do álbum de figurinhas de Roberto cabem 9 figurinhas. O álbum já tem 4 páginas
completas. Para completar essas 4 páginas, Roberto precisou de _______________

- 3 Ano

__________________________________________________________________________________

MATEMÁTICA

1papacaio.com.br/modules.php?op=modload&name=...

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Resolva e crie uma situação-problema com este cálculo

16
:
4
=
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Resolva as situações-problema apresentadas, sem fazer conta
no papel ou na calculadora.
Já sei! É só usar estimativa ou cálculo mental!

É para pensar e
responder!

Mostre como você pensou.
1x7

é maior que

Coordenadoria de
Educação

materna-idade.blogspot.com

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

?

7x1

Mostre como você pensou.
?

Lembre-se!
A multiplicação é o
inverso da divisão!

Mostre como você pensou.
O número que dividido por 3 é igual a 6 é o _______
.

4º BIMESTRE / 2011

2x7

- 3 Ano

é igual a

MATEMÁTICA

5x7

Mostre como você pensou.
25 : 7 =

________ resto ______
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Pense, também,
no cálculo mental!

Coordenadoria de
Educação

Continue
pensando em
estimativas!
.

1 quilo de feijão custa R$2,00. Bárbara tem R$5,00.
Bárbara pode comprar 5 quilos de feijão?

4º BIMESTRE / 2011

- 3 Ano

Lena vai comprar um livro de histórias. Ela pode pagar em 2 vezes iguais. Pagará uma parte no dia da
compra e a outra parte no próximo mês.
A quantia que Lena dará de entrada é maior ou menor do que o valor total do livro? Mostre como
você pensou.

MATEMÁTICA

materna-idade.blogspot.com

Continue sem fazer conta no papel ou na calculadora.

materna-idade.blogspot.com

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______
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Tânia ajudou na arrumação de 35 livros em uma estante pequena da Sala de Leitura.
Tânia colocou 7 livros em cada prateleira.

Vera utilizou ________ caixinhas de ovos e sobraram_______

Então... Vamos
resolver?

materna-idade.blogspot.com

Vera organizou 15 ovos em caixinhas. Ela colocou 6 ovos em cada caixinha.
Desenhe as caixinhas com os ovos e os que sobraram.
Ilustração

- 3 Ano

Tânia utilizou _______ prateleiras.

Isso tudo
você já
sabe!

MATEMÁTICA

Desenhe a estante com os livros colocados nas prateleiras, para facilitar a resolução da situaçãoproblema.
Cálculo
Ilustração

4º BIMESTRE / 2011

Agora, resolva essas situações-problema, fazendo o cálculo no papel e, depois, confira na calculadora.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Cálculo
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Ao final do 3° bimestre, a Escola Lugar de Aprender entrega os boletins aos seus alunos.
Veja o boletim de Pedro Júnior.
Escola Lugar de Aprender
Aluno: Pedro Júnior
3° bim

Língua
Portuguesa

6

6

3

Matemática

7

4

6

Ciências

8

5

5

História

7

7

10

Geografia

6

7

4

4° bim

aam.govst.edu

Ao final do ano, o aluno, para passar para o ano seguinte, deve obter, em cada disciplina, um
total de 24 pontos.
Observando o boletim de Pedro Júnior, responda:

Língua Portuguesa: _____pontos,
História: ____ pontos,

Matemática: ____ pontos,

4º BIMESTRE / 2011

2° bim

- 3 Ano

1° bim

MATEMÁTICA

Matérias

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Ciências: ____ pontos,

Geografia: _____ pontos.

Em que disciplina o aluno precisa de mais pontos para passar para o ano seguinte?
__________________. De quanto ele precisa? _______________.
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A professora de Pedro Júnior aplica uma prova e um teste no final do bimestre.
Nota da prova – vale 10
Nota do teste – vale 10
As 2 notas são somadas e divididas por 2.

colegiosaopaulo.com.br

Veja como ela faz.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Os alunos que fazem os deveres perdem até 2 pontos na nota final.

Vanessa: Prova - 8
Teste - 6
Não fez os deveres
e perdeu 2 pontos.

4º BIMESTRE / 2011

Roberto: Prova - 5
Teste - 5
Não fez alguns deveres
e perdeu 1 ponto.

MATEMÁTICA

Alguns alunos não apresentaram os deveres de casa. Por essa razão, a nota final deve ser diminuída.

- 3 Ano

Determine a nota da aluna Joana, usando o cálculo que a Professora realiza para dar a nota do
bimestre, sabendo que ela fez todos os deveres.
Joana: Prova -7
Teste - 5
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A diretora da Escola Lugar de Aprender organizou uma gincana de final de ano.
Os alunos se reuniram em grupos e formaram equipes.
Veja o gráfico abaixo:

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

36
35
34
33

30
29
28
27
Laranja

Verde

Vermelho

Azul

4º BIMESTRE / 2011

- 3 Ano

31

MATEMÁTICA

Número de alunos

32

Equipes

Que dados o gráfico apresenta? ___________________________________________
Qual o total de participantes da gincana? ________________________________
Qual a diferença entre a equipe com mais alunos e a que tem menos alunos? ______________
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Organize uma tabela, em ordem decrescente de pontos, com o resultado da gincana.
Lembre-se de que a equipe campeã foi a Equipe Azul, com 84 pontos. A Equipe Vermelha teve a
metade dos pontos da equipe vencedora. A Equipe Verde perdeu por 12 pontos de diferença e a

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Equipe Laranja teve 10 pontos a mais que a última colocada.

MATEMÁTICA

4º BIMESTRE / 2011

PONTOS

- 3 Ano

EQUIPES

Mostre como você pensou. Registre aqui.
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Crie uma situação-problema, completando as lacunas com os dados que você vai escolher.
Os alunos que participaram da Gincana de Matemática ganharam um passeio ao cinema. Nesse
passeio, irão _______ alunos. Cada ônibus pode levar até ________ alunos. Quantos ônibus

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

serão necessários? __________________

Tente você, também, descobri-los.

A 2 3
+

1

B 5

6

7 C

G 1 E 4

-

2 F 3 D
3

1 2

8

7
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abaixo.

MATEMÁTICA

Uma das tarefas da Gincana de Matemática era descobrir os números escondidos nas continhas

- 3 Ano

Mostre como você pensou.

0

4 4
36
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Outra tarefa da Gincana era participar de uma disputa para ver quem formava o maior número
com o dado do material dourado.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Ao final de uma rodada, Gabriel tinha:

E se ele tivesse menos 7 cubinhos, como ficaria o material? ________________________.
Rosa tem 1 milhar a mais que Gabriel. Que número ela formou? ____________.

4º BIMESTRE / 2011

Como ficaria o material de Gabriel se ele ganhasse mais 4 cubinhos? ________________.

MATEMÁTICA

Escreva o número representado pelas peças de Gabriel: _____________.

- 3 Ano

portaldoprofessor.mec.gov.br
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Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Marcelinho resolveu vender cada uma de suas figurinhas repetidas por R$1,00 cada.
Ele vendeu todas as figurinhas.
Arrecadou

4º BIMESTRE / 2011

(1 pacotinho
de figurinhas)

- 3 Ano

m.br
ania.co
girafam

MATEMÁTICA

Cada figurinha custa:

caravelascolecoes.com.br

= R$1,50

trocafigurinhas.com

Então:

emule.com.br

Marcelinho, no final do ano, ao completar o álbum Zoológico,
descobriu que tinha 20 figurinhas repetidas. Marcelinho comprava
pacotinhos de figurinhas a R$1,50 com 3 figurinhas cada um.

Podemos dizer que Marcelinho obteve LUCRO ao vender suas figurinhas.
Se cada figurinha custou R$0,50 e ele vendeu por R$1,00, qual foi o lucro do menino em cada
figurinha? ________________________. E no total da venda? ______________________.

38
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Beatriz, ao comprar uma blusa de R$27,00, enganou-se e deu ao vendedor uma nota de R$20,00
e outra de R$50,00. O vendedor, distraído, deu o troco como se Beatriz lhe tivesse dado duas
notas de R$20,00. Qual foi o prejuízo de Beatriz?

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Carolina foi ao mercado e comprou:
1 lata de leite condensado = R$2,80
1 coco fresco = R$2,00

Carolina gastou ao todo _______________________.

acervomarcelocoelho

1 litro de leite = R$4,20

4º BIMESTRE / 2011

MATEMÁTICA

- 3 Ano

Mostre como você pensou.

39
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Com esse material, Carolina fez 40 sacolés de coco e vendeu a R$1,00 cada um.
Quanto Carolina arrecadou?
Se Carolina gastou ________________ e vendeu a ____________, seu lucro foi de ___________.
Mostre como você pensou.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Mostre como você pensou.

4º BIMESTRE / 2011

acervomarcelocoelho

MATEMÁTICA

Um taxista aluga o carro, para poder trabalhar, pagando uma diária de R$100,00.
Num dia de pouca sorte, logo que saiu da garagem, teve um pneu furado. Precisou comprar outro
por R$250,00, já que não tinha pneu sobressalente (estepe).
Ao final do dia, depois de várias viagens, ele arrecadou somente R$200,00.
Nesse dia de trabalho, qual foi o prejuízo do taxista?

- 3 Ano

acervomarcelocoelho

Se o pneu não tivesse furado e ele arrecadasse os mesmos R$200,00 , ele teria tido lucro ou
prejuízo? _______________________________De quanto? __________________
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Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______
Coordenadoria de
Educação

Para o lanche da tarde, Dona Teresa vai preparar deliciosas pizzas.
Seus filhos, João e Pedro, gostam muito de pizza.
Veja, abaixo, a pizza que D. Teresa preparou e que foi dividida pelos seus dois filhos.
A pizza deve ser repartida em partes
iguais.
Cada parte é uma fração da pizza.

pizza.
1

A fração que representa essa parte é: 2
Ou seja:

4º BIMESTRE / 2011

Para cada filho coube a metade da

MATEMÁTICA

Matematicanasoitavas.com

iguais dos objetos dos alimentos etc.

- 3 Ano

Usamos FRAÇÃO para indicar partes

•1 é a parte que cada filho comeu;
• 2 é o número de partes em que a pizza
foi dividida.
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Agora, veja como ficaria essa divisão se os meninos convidassem um amiguinho para lanchar com eles,
e a pizza fosse dividida em 3 partes iguais.
A cada menino caberia a terça parte da pizza.
1
Representamos a terça parte com a fração: 3

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Ou seja:
•1 = parte que cada menino comeu;

que são:

1
3

numerador
denominador

4º BIMESTRE / 2011

As partes da fração recebem nomes especiais

MATEMÁTICA

Matematicanasoitavas.com

dividida.

- 3 Ano

• 3 = número de partes iguais em que a pizza foi

Como ficaria o denominador da fração com as quantidades de crianças abaixo:
6 crianças - ______

7 crianças - _____

8 crianças - ______

5 crianças - _____

42
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Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

2
5

Coordenadoria de
Educação

Pinte as frações correspondentes:

1
4
3
8

1
3

1
Marina vai fazer um bolo. Ela vai precisar de
da caixa de ovos.
4

(Observe o denominador!)

Vamos dividir os ovos em 4 grupos com o mesmo número de ovos.Quantos ovos têm em cada
grupo?
12 : 4 (denominador) = 3
3
Então: 1 de 12 = ____
3 x 1(numerador) = 3
4

4º BIMESTRE / 2011

wwwtucavit.blogspot.com

MATEMÁTICA

= 12 ovos

- 3 Ano

denominador

Desenhe e pinte outras frações da dúzia de ovos.
numerador
denominador

1
3

1 numerador
2 denominador
________

________
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Maria tem 3 filhas. Ela fez um bolo e o dividiu em 8 fatias (denominador). Pinte, de cores
diferentes, as partes que cada filha comeu e escreva a fração correspondente.
numerador

Joana comeu 2 fatias,
numerador

nga.gov

denominador

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

numerador

Luana comeu 1 fatia:

denominador
numerador

numerador
- 3 Ano

denominador

numerador

MATEMÁTICA

Que fração do bolo sobrou? ____
denominador

Qual a fração que representa a pizza por inteiro? _____

4º BIMESTRE / 2011

Rafaela comeu 3 fatias.

Escreva, por extenso, como lemos as frações abaixo:

2
3

_____________

3
5

_____________

7
9

_____________
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Maria comprou um pacote com 30 pães de queijo para a festa dos professores da escola de suas 3
filhas.
Desenhe, nos pratinhos, a quantidade que cada menina levará, de modo que levem a mesma
quantidade de pão de queijo.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

acervomarcelocoelho

Cada filha levará ____________ pãezinhos de queijo.

3 (três partes iguais)
Agora, divida a mesma quantidade de pãezinhos em 2 pratinhos com a mesma quantidade.

4º BIMESTRE / 2011

Então, 1 de 30 é igual a ______________.

MATEMÁTICA

1
de 30.
3

alib
aba
.co
m

Podemos dizer que, em cada pratinho, há um terço ou

- 3 Ano

O pacote de 30 pãezinhos foi dividido em _____ partes iguais.

acervomarcelocoelho

Quantos pãezinhos você desenhou em cada pratinho? _______________
Em cada pratinho, temos a metade dos pãezinhos ou 1 ( um meio).
Então, 1 de 30 = ______________

2

2

(duas partes iguais = metade)
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- 3 Ano

Calcule aqui.

de baixo

METADE

4

2

8

10

20

12

16

6

14

40
:2

2

x

10

DOBRO

20

5

9
8

20
40

3

30

6
18

MATEMÁTICA

:

4º BIMESTRE / 2011

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

7
x2
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Usando todas as rodinhas, quantos carrinhos ele poderá fabricar?
Mostre como você pensou.

4º BIMESTRE / 2011

Um operário separou 48 rodinhas para fabricar os carrinhos.

MATEMÁTICA

Numa fábrica de brinquedos, a produção está acelerada, já que o Natal está chegando.
Vamos verificar como está a produção de alguns brinquedos.
Produção de carrinhos:

- 3 Ano

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

E se ele fabricasse bicicletas com essas rodinhas, quantas bicicletas ele poderia fabricar?
Mostre como você pensou.
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Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______
Coordenadoria de
Educação

Produção de bonecas:
A fabricação de bonecas está muito lenta e o dono da fábrica está preocupado.
Calcule quantas bonecas foram produzidas em 5 dias.
SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

49

53

30

22

71

TOTAL

Na semana seguinte, os funcionários terão que produzir o dobro do que produziram.

Finalizando a produção de brinquedos:
Depois de prontos, os brinquedos devem ser arrumados em sacos que serão enviados

MATEMÁTICA

- 3 Ano

Mostre como você pensou.

4º BIMESTRE / 2011

Quantas bonecas eles terão que produzir?

para as lojas, com o número de brinquedos etiquetados em cada saco.
Observe os sacos ao lado:
28

30

25

52

10

38
acervomarcelocoelho

Quantos presentes estão ensacados? _____________________________

48
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Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______
Chegando nas lojas...
Para enfeitar as caixas de presentes, os lojistas fazem belos laços de fita.
proconselhobrasil.org.br

acervomarcelocoelho

60 cm
B

acervomarcelocoelho

1 m e 15 cm
A

acervomarcelocoelho

Observe as caixas e a medida da fita que cada uma precisa.

- 3 Ano

Quais as caixas que, ao somar as medidas de suas fitas, equivalem a 1 metro?

MATEMÁTICA

____________________________

1 metro de fita é suficiente para enfeitar a caixa D? ________________
Vai sobrar ou faltar fita? ___________________ Quanto? ______________
Para enfeitar 3 caixas iguais a caixa C, preciso de __________m e _________ cm.

4º BIMESTRE / 2011

40 cm
75 cm
C
D
Qual a medida, em centímetros, da fita da caixa A? __________________

Relacione as faces das caixas acima com as formas geométricas abaixo:
TRIÂNGULO

QUADRADO

CÍRCULO

Caixa: _____

RETÂNGULO

Caixa: _____

Caixa: _____

Caixa: _____
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Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______
Brincando com fitas, podemos formar a figura ao lado.
A figura com 4 lados iguais é um __________________________.
Quantos triângulos formaram? ________.
Cada triângulo tem ______ lados e ______ vértices.

Lembre-se de que vértice é o ponto
onde os lados da figura se
encontram!

que se pede abaixo:

1
2
1
3

vermelhas

4º BIMESTRE / 2011

acervomarcelocoelho

MATEMÁTICA

bolas ao lado, de acordo com o

- 3 Ano

Para enfeitar a árvore, pinte as

amarelas

Quantas bolas você pintou ao todo? ________
papeis.blogs.sapo.pt

Quantas ficaram sem pintar? __________
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acervomarcelocoelho

Quantos produtos serão distribuídos?

MATEMÁTICA

Mostre como você pensou.

4º BIMESTRE / 2011

Não perecível é aquele
alimento que tem tempo de
vida longo e não estraga fora
da geladeira!

• 48 caixas de leite
• 30kg de feijão
• 27kg de arroz
• 10kg de fubá
• 35kg de açúcar
• 26 garrafas de suco

- 3 Ano

Veja a quantidade de produtos arrecadados:

animeseuespaco.com

O ano de 2011está chegando ao fim. Vamos, agora, relembrar um pouco o que aprendemos
nas aulas de Matemática.
A escola de Rafael vai organizar o Natal solidário. A direção pediu que cada aluno traga um
alimento não perecível para doar a um orfanato.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Os produtos serão divididos, igualmente, em 8 caixas. Quantos produtos cada caixa terá?
Mostre como você pensou.
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Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______
Bruno que comprar uma linda bijouteria para sua mãe.
Veja quanto o menino tem em seu cofrinho.
QUANTIDADE

TIPO DE CÉDULA OU
MOEDA

TOTAL
acervomarcelocoelho

5

Quanto Bruno

6

_______
Semmundo.com

Mostre como você pensou.
O anel que ele quer comprar custa R$25,00.

4º BIMESTRE / 2011

guardado?

MATEMÁTICA

4

- 3 Ano

tem

Bruno tem dinheiro suficiente para comprar o
presente? ________________
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Com a mesada que ganhou do pai, Marcela comprará vestidos e sandálias novos para o Natal.
A mesada foi de R$50,00.
Marcela comprou 2 vestidos e 2 pares de sandálias, gastando todo o seu dinheiro. Determine os valores

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

de cada produto totalizando os R$50,00.

A____________________
B____________________
C____________________

karlaamaral.blogspot.comdasmariasblog.pop
.com.br
alojinha.com.br
lisboacity.olx.pt

D________

D

4º BIMESTRE / 2011

Resposta:
- 3 Ano

B

MATEMÁTICA

A

C
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Prova Rio
Trabalhando com o material dourado, a turma aprendeu que cada cubinho do material representa
uma unidade.

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

B

23 dezenas.

C

2 dezenas e 3 unidades.

Dica! Cada 10 cubinhos valem 1
dezena. Agrupe os cubinhos e
veja quantas dezenas você irá
formar. Os cubinhos restantes são
unidades.

D 23 centenas.
acervomarcelocoelho

Jonas precisa ler 175 páginas de um livro. Sabendo que ele já leu 68 páginas, ele subtraiu esses
valores para saber quantas páginas ainda faltam para ler.

4º BIMESTRE / 2011

2 centenas e 3 dezenas.

MATEMÁTICA

A

- 3 Ano

Agrupando os cubinhos, que aparecem acima, de 10 em 10, você irá conseguir

Quantas páginas faltam para Jonas acabar de ler o livro?
A 113

C

17

B 107

D

13
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Questões da Prova do 4° bimestre/ 2010
Na sala de aula da turma 1305, há 45 carteiras escolares.
Com a turma toda em sala, 9 carteiras ficam vazias. Quantos
alunos tem a turma 1305?

B

16 alunos.

C

36 alunos.

D

54 alunos.
acervomarcelocoelho

No final do ano, Dona Clara vai distribuir 3 cestas de Natal. Ela comprou 15 quilos de açúcar para
colocar nas cestas. Quantos quilos de açúcar cada cesta terá?
A 15 quilos.
B 6 quilos.
C 5 quilos.
D 1 quilo.

acervomarcelocoelho

Dica! Distribuir aqui significa dividir.
Você pode desenhar as cestas e
distribuir os 15 quilos ou efetuar a
divisão que você aprendeu neste
caderno!

4º BIMESTRE / 2011

9 alunos.

- 3 Ano

A

Dica! A turma toda em sala
não ocupa todas as carteiras.
Então, subtraia do total de
carteiras aquelas que ficam
vazias!

MATEMÁTICA

brinkelandia.com.br

Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______
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Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Jorge comprou 24 bolas coloridas
para enfeitar a árvore de Natal, sendo

1
3

(numerador)
(denominador)

vermelhas.

Quantas bolas vermelhas Jorge comprou?

D 24 bolas.

clipartsdahora.com.br
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C 12 bolas.

Dica! Um terço ou a terça
parte significa que você terá
que dividir o total, igualmente,
em 3 partes. Então, vamos lá!
Divida o total por 3 e descubra
a quantidade de bolas
vermelhas.

MATEMÁTICA

B 8 bolas.

- 3 Ano

A 3 bolas.

acervomarcelocoelho
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Coordenadoria de
Educação

Aluno (a): _________________________________________________ Turma: _______

Cada lata da figura ao lado tem a forma de
A cilindro.
cone.
B
paralelepípedo.
C
esfera.
D
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animeseuespaco.com

- 3 Ano

Portaldoprofessor.mec.gov.br
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