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Habilidades
FOCO

  (EF03MA07) Resolver e elaborar proble-
mas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) 
com os significados de adição de parcelas 
iguais e elementos apresentados em 
disposição retangular, utilizando diferentes 
estratégias de cálculo e registros.

 (EF03MA08) Resolver e elaborar proble-
mas de divisão de um número natural por 
outro (até 10), com resto zero e com resto 
diferente de zero, com os significados 
de repartição equitativa e de medida, por 
meio de estratégias e registros pessoais.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Problemas envolvendo diferentes significa-
dos da multiplicação e da divisão: adição 
de parcelas iguais, configuração retangular, 
repartição em partes iguais e medida.
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Números: Ideias da Multiplicação  
e da divisão
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Ponto de
PARTIDA

Você sabe o significado de “cálculo mental”? Já fez algum nas aulas de matemática? Então, dê um exemplo para os 
colegas. Depois, siga as orientações do professor para fazer outros cálculos mentais.

Ponto de
PARTIDA

Professor,

O objetivo deste Passaporte Didático é explorar, por meio de situações-problema, os significados e conceitos das operações 
de multiplicação e divisão com números naturais, sem necessidade de registro convencional dessas operações. As situa-
ções propostas envolvem as ideias de dição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição equitativa e de medida.

Antes de iniciar esse passaporte converse com os alunos sobre o significado de “cálculo mental”. Calculo mental não é fazer 
o algoritmo de cabeça, mas sim usar das propriedades dos números, arredondamento, estimativas e resultado aproximado 
na resolução de situações-problemas. Incentive os alunos a usarem procedimentos diferentes, como composição e decom-
posição dos números, além das propriedades do Sistema de Numeração Decimal. 

No Ponto de Partida use as fichas do anexo e mobilize os conhecimentos prévios dos alunos a respeito da multiplicação e 
divisão. Eles devem resolver os problemas individualmente, e não podem “fazer a conta no papel”, apenas registrar o resul-
tado. Em seguida, peça que relatem como calcularam o resultado, e registre na lousa as diferentes estratégias utilizadas por 
eles na resolução dos problemas.

Orientação ao
PROFESSOR

MAT
Anos Iniciais 3º Ano

VIII Encontro de Formação  
de Professores 
Números: Ideias da Multiplicação e da divisão
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Atividade 1

Para cada grupo de animais, conte quantos pés um animal possui. Depois, multiplique pelo número de animais no 
grupo para determinar a contagem total de pés.

___________ Coelhos

___________ Pés em cada

___________ Pés em todos

___________ Cervos

___________ Pés em cada

___________ Pés em todos

___________ Ovelhas

___________ Pés em cada

___________ Pés em todos

___________ Porcos

___________ Pés em cada

___________ Pés em todos

Atividade 2

O Veterinário 

Na cidade de Sonho Azul há uma clínica veteriná¬ria muito boa. As pessoas 
podem levar seus animais de estimação para tomar vacinas e fazer consultas. O 
médico veterinário dessa clínica chama-se Doutor José. 

Veja na tabela quantos animais a clínica do Doutor José atende em um dia:

Período da Manhã 12

Período da Tarde 8
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a) Quantos animais a clínica do Doutor José atendeu no período da manhã durante uma semana?

b) Quantos animais a clínica atendeu à tarde nos cinco dias da semana?

c) Quantos animais foram atendidos durante uma semana?

O que você precisou fazer para encontrar essa resposta?

Atividade 3

Marcela mora na cidade Sonho Azul e tem um cachorro de estimação como esse da foto, 
ela entende que passear com o cachorro é fundamental para o desenvolvimento do bichi-
nho, porque, além de fazer exercícios físicos, muitos deles aproveitam também para fazer 
as suas necessidades. Marcela caminha com seu cachorro 2 vezes por dia durante 30 
minutos.

a) Em uma semana que tem 7 dias, quantas vezes Marcela sai para caminhar com seu cachorro?

Resolva usando o material dourado

b) Em um mês com 30 dias, quantas vezes Marcela sai para caminhar com seu cachorro?

Resolva usando o material dourado
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c) Quanto tempo Marcela caminha com seu cachorro durante a semana?

Resolva usando o material dourado

d) Quanto tempo Marcela caminha com seu cachorro durante o mês?

Resolva usando o material dourado

Atividade 4

Você sabe o que é um canil? É um lugar especialmente construído para se criar cães. Miguel e Amanda são criado-
res e cada um tem seu canil.

Cada cachorro precisa de 2 quilos de ração durante a semana.
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a) Quantos quilos de ração Miguel precisa comprar para uma semana?

Resolva usando o ábaco

b) Quantos quilos de ração Amanda precisa comprar para uma semana?

Resolva usando o ábaco

c) Quantos quilos de ração Miguel precisa comprar para uma semana?

Resolva usando o ábaco

d) Quantos quilos de ração Amanda precisa comprar para uma semana?

Resolva usando o ábaco
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d) Quantos quilos de ração Amanda precisa comprar para uma semana?

Resolva usando o ábaco

e) Quantos quilos de ração Miguel precisa comprar em um mês?

Resolva usando o ábaco

f) Quantos quilos de ração Amanda precisa comprar em um mês?

Resolva usando o ábaco
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Atividade 4

Essa atividade visa a explorar a operação de multiplicação no significado da adição de parcelas iguais. Incentive os alunos 
a, sempre que possível, aplicarem as estratégias de cálculo que eles conhecem. O trabalho com a ideias da multiplicação 
não depende de conhecimentos sobre os algoritmos, procuramos apresentar problemas em que os dados são números que 
podem ser facilmente representados com material concreto, se assim for necessário.

Professor,

A. Resolva cada uma das questões anteriores de duas formas diferentes.

B. Como um aluno do terceiro ano resolveria cada questão?

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 5

Quem nunca fez coleção de alguma coisa levante a mão! Sobre quais coleção você pode falar? O que levou você a 
fazer uma coleção? Qual explicação você tem para a palavra “coleção”? Agora, você vai conhecer a coleção de adesi-
vos da Joana e ajudá-la a saber quantos adesivos há na sua coleção.

Joana tem uma coleção de adesivos colados em um painel e esses adesivos estão organizados em 4 linhas e 3 
colunas. Qual a quantidade de adesivos que Joana tem?
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Atividade 5

Essa atividade visa a explorar os sentidos da operação de multiplicação no sentido de configuração retangular. Incentive os 
alunos a, sempre que possível, aplicarem as estratégias de cálculo que eles conhecem; se possível, fazer de duas ou três 
formas diferentes.

Solicite, também, que resolvam a atividade, observando como eles procedem e, sempre que necessário, fazendo interven-
ções a fim de reforçar as estratégias de resolução de problemas. 

Professor,

A. Resolva cada uma das questões anteriores de duas formas diferentes.

B. Como um aluno do terceiro ano resolveria cada questão?

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 6

Você já deve ter participado de vários jogos coletivos na escola, como futebol, vôlei, basquete e outros. O que são mes-
mo jogos coletivos? Deve saber também que nesses jogos é “um por todos e todos por um”. Já ouviu esse ditado?

Como o assunto é jogos coletivos, vamos ajudar o professor de educação física a organizar o torneio de voleibol 
mirim da sua escola. Para isso, é preciso ler com atenção a situação abaixo.

Uma equipe de futebol é composta de 8 jogadores, sendo 4 titulares e 4 reservas. O professor de educação física de 
um colégio dispõe de 192 alunos para organizar um torneio de voleibol. Quantas equipes, com titulares e reservas, ele 
vai conseguir formar?



11 Passaporte Didático | Matemática | VIII Encontro de Formação de Professores | Números: Ideias da Multiplicação e da divisão

Atividade 6

O objetivo dessa atividade é desenvolver a ideia de repartir igualmente, esse sentido tem significado no contexto em que se 
reparte igualmente elementos de um conjunto por elementos de outro conjunto. É o sentido que usualmente é reconhecido 
nos problemas envolvendo divisões

Professor,

A. Resolva cada uma das questões anteriores de duas formas diferentes.

B. Como um aluno do terceiro ano resolveria cada questão?

Orientação ao
PROFESSOR

MEDIDAAtividade 7

Você já viu estas barrinhas?
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Responda às questões abaixo:

a) Quantas vezes a barrinhas vermelha cabe na barrinha marrom?

b) De quantas barrinha verde-claras eu preciso para completar duas azuis? 

c) Três barrinhas roxas cabem exatamente uma barrinha alaranjada? 

d) Quantas barrinhas vermelhas cabem exatamente em uma barrinha azul? Por quê? 

Atividade 7

O objetivo dessa atividade é desenvolver a ideia de medida, esse sentido tem significado no contexto em que a pergunta 
“Quantas vezes cabe?” e está associado à quantidade de vezes que uma coisa cabe dentro de outra. Este sentido da divisão 
não é tão reconhecido, ainda que, na verbalização, corresponda, tradicionalmente, ao que dizemos quando efetuamos o 
algoritmo.

Professor,

A. Resolva cada uma das questões anteriores de duas formas diferentes.

B. Como um aluno do terceiro ano resolveria cada questão?

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 8

Vamos agora trabalhar em duplas. Invente dois problemas que possam ser resolvidos por multiplicação ou divisão. 
Escreva-os numa folha e dê para um colega resolver enquanto você resol¬ve os que ele inventou. Depois de resolver os 
dois problemas, troquem novamente as folhas. Cada um vai dizer se o outro acertou ou não a resposta e explicar por 
quê. 

Escreva aqui um relato do que aconteceu com você e seu colega de dupla.
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Problema 1:

Problema 2:
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Ana tem 3 sacos de chicletes.

Tem 6 chicletes em cada saco.

Quantos chicletes Ana tem?

Marcela deu 1 balão para cada con-
vidado na festa dela.

Havia 10 convidados na festa dela.

Quantos balões Kim deu?

Cada bezerro no curral bebe 2 baldes

de água todos os dias. Quantos baldes

de água são necessários para alimentar 5 
bezerros por um dia?

Maria está dando uma festa. Ela tem 
20 corações de sabão e quer dividi-
-los igualmente em 5 sacolas para 
festas. Quantos corações de sabão 
ela deve colocar em cada bolsa?

Marcela tem 28 livros. Ela quer divi-
di-los e fazer 4 pilhas iguais para em-
prestar aos amigos. Quantos livros 
ela deve colocar em cada pilha?

Pedro Tem 15 cookies. Ele quer 
dividi-los e dar um número igual aos 
seus três amigos. Quantos cookies 
ele deve dar a cada amigo?

Beatriz tem 2 aquários.

Cada aquário tem 2 peixes.

Quantos peixes Beatriz tem?

Jéssica tem 4 caixas de gizes de cera.

Existem 5 gizes de cera em cada caixa.

Quantos giz de cera Jéssica tem?


