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Social

Habilidades
FOCO

• (EF03MA01) Ler, escrever e comparar nú-
meros naturais de até a ordem de unidade 
de milhar, estabelecendo relações entre os 
registros numéricos e em língua mater-
na.

• (EF03MA02) Identificar características do 
sistema de numeração decimal, utilizando 
a composição e a decomposição de núme-
ro natural de até quatro ordens.

Habilidades
RELACIONADAS

 

• (EF02MA06) Resolver e elaborar problemas 
de adição e de subtração, envolvendo 
números de até três ordens, com os sig-
nificados de juntar, acrescentar, separar, 
retirar, utilizando estratégias pessoais ou 
convencionais.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

- Leitura, escrita, comparação e ordenação 
de números naturais de quatro ordens

- Composição e decomposição de números 
naturais

Situação
DIDÁTICA

 

 Refletir sobre o uso de materiais concre-
tos nas aulas de Matemática

 Apresentar e discutir sugestões de traba-
lho com alguns materiais

 RECURSO(S)
 

Textos impressos ou projetados em data 
show, Material necessário: ficha colorida e 
um dado.

Passaporte Didático
IV Encontro de Formação  
de Professores
Sistema de Numeração Decimal
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Ponto de
PARTIDA

Veja a mesa da professora Fernanda, Vocês conhecem esses materiais?

Material Dourado 

Criado por Maria Montessori esse material é composto por um cubo grande, placas, barras e cubos pequenos e 
pode ser utilizado para se trabalhar no sistema de numeração decimal (composição e decomposição do número), 
operações (inclusive potenciação e radiciação), número decimais e volumes.

CONHECENDO AS PEÇAS DO MATERIAL DOURADO

Ábaco

O ábaco é um instrumento ideal para o trabalho com as crianças das séries iniciais são os abertos, dos quais elas 
podem tirar as peças das varetas e trocar por outra na vareta seguintes sendo mais aconselhável aqueles com pe-
ças não coloridas ou os peças de uma só para que não haja o perigo de associarem a posição à cor.

MAT
Anos Iniciais 3º Ano

IV Encontro de Formação de Professores 
Sistema de Numeração Decimal
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CONHECENDO AS PEÇAS DO ÁBACO

Podemos chamar de ábaco qualquer instrumento de cálculo onde se usam varetas ou espaços, em diversas posi-
ções, e peças que possam ser introduzidas nessas estacas ou deslocados em nesses espaços.

Resolvendo situações-problemas com Material Dourado e Ábaco

Atividade 1

Pedrinho estava com seus colegas fazendo uma tarefa de Matemática. O desafio era representar a quantidade de 
bolinhas que estão no pote com os materiais que estão sobre a mesa.

No pote tem 
147 bolinhas.

a) Com apenas peças do Material Dourado represente a quantidade de 147 bolinhas.

b) Com apenas o ábaco represente a quantidade de 147 bolinhas.
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Material Dourado Ábaco

c) Quais são as semelhanças e diferenças entre esses dois materiais? Explique?
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Valor posicional

Atividade 2

Para realizar as atividades seguintes, utilize o Material Dourado e as fichas que devem ser sobrepostas para repre-
sentar as quantidades

_____ dezenas

_____ unidades

ESCRITA:

_____ centenas

_____ dezenas

_____ unidades

ESCRITA:

_____ centenas

_____ dezenas

_____ unidades

ESCRITA:

_____ centenas

_____ dezenas

_____ unidades

ESCRITA:
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Trocando e destrocando

Atividade 3

Você tem a placa, a barrinha e o cubinho e precisa representar 37.

a) Como você faria usando a maior quantidade de peças? ___________________________________________________________

b) Como você faria usando a menor quantidade de peças? __________________________________________________________

c) O Número 37 possui:

     __________dezena

     __________Unidades

E AGORA COM OS MATERIAISAtividade 4

Agora vamos conhecer um jogo que permitirá uma série de discussões sobre sistema de numeração decimal. Serão 
necessários algumas peças e um dado. As regras são as seguintes:

Professor com o Ábaco organize os alunos em grupos e resolva a atividade a seguir:

a)	 Bruno	tem	na	sua	coleção	187	figurinhas.	Já	Pedro	tem	em	sua	coleção	48	figurinhas.		Quantas	figurinhas	eles	têm	
juntos?

b)	 Bruno	iniciou	uma	coleção	de	figurinhas.	Sua	coleção	é	composta	por	187	figurinhas.	Ele	ganhou	de	sua	avó	48	
novas	figurinhas.	Qual	é	a	nova	quantidade	figurinhas	da	coleção	de	Bruno?

c)	 Em	um	pacote	tinham	43	figurinhas,	Sandra	retirou	17	figurinhas.	Quantas	figurinha	sobraram	no	pacote?	

d)	 Sandra	e	Marcos	vão	levar	figurinhas	para	a	escola,	Marcos	tem	43	figurinhas	Sandra	tem	17	figurinhas,	quantas	
figurinhas	faltam	a	Sandra	para	ela	ter	a	mesma	quantidade	de	figurinhas	que	Marcos?	
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a) Adição

Resolva usando o Material dourado Resolva usando o Ábaco

b) Subtração

Resolva usando o Material dourado Resolva usando o Ábaco
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Fique Sabendo ....

Na realidade se pensarmos o material pedagógico como qualquer ferramenta que desencadeia, desenvolva, amplie e 
organize a ação pedagógica, a lista deles são muitos pois são inúmeras as possibilidades de atividades que podem 
ser desenvolvidas com os materiais citados e outros. O material visto não como elemento isolado, mas como inte-
grado a ação educativa onde estão aluno, conhecimento e professor tem a sua importância na medida que respei-
tando o lúdico presente, aproxima a criança do saber científico.

Sintetizando.........

É importante ressaltar que o Material Dourado não é posicional, daí não ser aconselhado para se iniciar o trabalho 
com sistema de numeração que pode se fazer com qualquer outro material (palitos, sucatas brinquedos fichas 
coloridas etc.) que permita agrupamentos e trocas em bases menores que 10, facilitando o trabalho pois se lida com 
quantidades menores.

O trabalho com o sistema de numeração decimal e operações vai ser tratado em seções específicas e podemos di-
zer que o uso desse material não se esgota aí, podendo ser usados também nas séries finais do Ensino Fundamen-
tal quando se amplia o conceito de número relacionando-o com a álgebra e a geometria. 

O ábaco é um instrumento bastante útil ao se trabalhar no Sistema de Numeração Decimal com o valor posicional e 
a composição e decomposição de números, logo após ou ao mesmo tempo que se trabalha com material dourado. 

Alternativa: o ábaco pode ser construído pelos alunos a partir de sucata: varetas de madeiras ou arame, peças vaza-
das, botões, tampinha de garrafa furada etc., e base de isopor ou madeira

Com mais de mil anos, o ábaco é uma das mais antigas máquinas de calcular.

Atualmente o trabalho com ábaco está voltado para a compreensão do sistema de numeração decimal e é por isso 
que se aconselha a utilização do ábaco aberto, onde 10 peças de uma vareta podem ser retiradas para ser substituí-
das por outra, na vareta imediatamente à esquerda ou à direita.

Proposta de atividade

Professor, agora é sua vez: elabore uma situação didática que possibilite um avanço dos alunos na construção das 
ideias relacionadas à habilidade 2. Resolver situações-problema que envolvem os diferentes significados das 
operações com números naturais. 
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