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MAT
Anos Iniciais

Social

Habilidades
FOCO

• (EF02MA04) Compor e decompor nú-
meros naturais de até três ordens, com 
suporte de material manipulável, por meio 
de diferentes adições.

Habilidades
RELACIONADAS

 

• (EF02MA01) Comparar e ordenar números 
naturais (até a ordem de centenas) pela 
compreensão de características do sistema 
de numeração decimal (valor posicional e 
função do zero).

• (EF02MA02) Fazer estimativas por meio de 
estratégias diversas a respeito da quantidade 
de objetos de coleções e registrar o resulta-
do da contagem desses objetos (até 1000 
unidades).

• (EF02MA03) Comparar quantidades de 
objetos de dois conjuntos, por estimativa e/
ou por correspondência (um a um, dois a 
dois, entre outros), para indicar “tem mais”, 
“tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, 
indicando, quando for o caso, quantos a mais 
e quantos a menos.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

• Leitura, escrita, comparação e ordenação 
de números de até três ordens pela com-
preensão de características do sistema 
de numeração decimal (valor posicional e 
papel do zero)

• Composição e decomposição de números 
naturais (até 1000)

Situação
DIDÁTICA

 

 Refletir sobre o uso de materiais concretos 
nas aulas de Matemática

 Apresentar e discutir sugestões de traba-
lho com Material dourado

 Desenvolver e discutir atividades dirigidas 
aos alunos, abordando Sistema de Nume-
ração Decimal: trocas, agrupamentos e 
valor posicional.

 RECURSO(S)
 

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

Passaporte Didático
IV Encontro de Formação  
de Professores
Sistema de Numeração Decimal: análise 
de suas características
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Ponto de
PARTIDA

Quais as semelhanças e diferenças?

 Observe os dois registros em abaixo. O primeiro representa a escrita dos gregos por volta do século VI a.C. e o 
segundo representa a escrita de uma criança que está aprendendo o Sistema de Numeração Decimal.

Observe essas duas escritas, procure uma diferença e uma semelhança entre elas. Explique o que você observou.

Professor, o que é um Sistema de Numeração?

Agora vamos conhecer um jogo que permitirá uma série de discussões sobre Sistema de Numeração. Serão neces-
sários algumas fichas coloridas e um dado. As regras são as seguintes:

MAT
Anos Iniciais 2º Ano

IV Encontro de Formação de Professores 
Sistema de Numeração Decimal: análise 
de suas características
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A REGRA DO JOGOAtividade 1

 Cada jogador, na sua vez, joga o dado e ganha tantas fichas brancas quantos forem os pontos indicados no dado.

 O jogador não deve ter mais que duas fichas da mesma cor na mão e para isso deve fazer as seguintes trocas:

o Três brancas por uma azul

o Três azuis por uma vermelha

o Três vermelhas por uma verde

o Três verdes por uma roxa

 O jogo termina quando o primeiro jogador conseguir uma ficha roxa. Ele será o vencedor

UMA SITUAÇÃO DE JOGOAtividade 2

Vamos, neste momento, analisar uma situação hipotética de jogo entre duas três pessoas: Marcos, Priscila e Tatia-
na. Suponha que eles jogaram duas rodadas e registram a quantidade de fichas na tabela.

Observe que, para abreviar, indicaram apenas a primeira letra de cada cor dos pontos: 

MARCOS PRISCILA TATIANA

R Vd V A B R Vd V A B R Vd V A B

1º RODADA 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 2 2 2 2

2º RODADA 0 0 2 1 2 1 0 1 0 2 0 2 1 2 1

Total

A partir desses dados responda:

a) Quem ganhou o jogo em cada rodada? ______________________________________

b) Quem ganhou o jogo somando as duas rodadas? ______________________________

c) Quanto deve ser, no mínimo, a contagem de um novo jogador para ficar na frente do vencedor considerando o 
total de duas rodadas? ______________________________

d) Quantas fichas vermelhas conquistou cada um somando as duas rodadas?__________

REFLETINDO SOBRE A ATIVIDADEAtividade 3

No jogo foram explorados diversos aspectos importantes para a formação de um sistema de numeração. Vamos 
retomar o jogo e analisar esses aspectos discutindo as seguintes questões:

a) No jogo, as trocas são realizadas nas seguintes maneiras: três fichas brancas por um azul; três azuis por uma 
vermelha e assim por diante. No nosso sistema de numeração, quando ocorrem as trocas?
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b) Nesse jogo a base é 3, ou seja, a cada agrupamento de 3 fichas de uma cor deve ser trocado por uma ficha de 
outra cor. Qual é a base desse nosso sistema de numeração?

c) Há uma determinada posição no Sistema encontrado nesse jogo, isto é, a uma ficha de menor valor que vai sendo 
trocada por uma ficha de maior valor que, por sua vez, também será trocada por outra de maior valor.

 A ficha que tem menor valor no jogo é a branca. Assim, as posições em ordem crescente são:

BRANCA AZUL VERMELHA CINZA PRETA

Qual é a posição em ordem crescente do sistema de numeração decimal?

d) Para descobrir quem ganhou o jogo comparamos valores obtidos veja um exemplo

GRAZIELE

R Vd V A B

1 2 1 2 0

PEDRO

R Vd V A B

1 2 0 1 2

Nesse caso, não nos preocupamos com a quantidade de fichas brancas que cada um tem, mas como as fichas 
roxas. Como os dois possuem a mesma quantidade de fichas roxas, precisamos comparar a quantidade de fichas 
que tem menor valor (no caso, a verde) e assim sucessivamente até que haja um “desempate”.

E no sistema de numeração decimal, como é feita a comparação entre os dois números?

Professor,

Nesse momento, o objetivo é desenvolver com os alunos a ação de agrupar e trocar elementos de uma coleção, 
importante para a compreensão das regras do SND. O registro será enfatizado somente quando trabalharmos os 
agrupamentos de 10 em 10 e as trocas de 10 por 1, que caracterizam o Sistema de Numeração Decimal.

- O que é um Sistema de Numeração Decimal?



6 Social

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:

Explorando o Sistema de Numeração Decimal com o Material Dourado

 Observe os dois registros em abaixo. O primeiro representa a escrita dos gregos por volta do século VI a.C. e o 
segundo representa a escrita de uma criança que está aprendendo o Sistema de Numeração Decimal.

E AGORA COM MATERIAL DOURADOAtividade 4

 Cada jogador, na sua vez, joga o dado e ganha tantas peças quantos forem os pontos indicados no dado.

 O jogador não deve ter mais que 10 peças na mão e para isso deve fazer as seguintes trocas:

o 10 Cubinhos por uma Barrinha

o 10 Barrinha por uma Plaquinha

 O jogo termina quando o primeiro jogador conseguir uma plaquinha. Ele será o vencedor

Agrupamentos e Trocas

 Professor com o Material Dourado organize os alunos em grupos e resolva a atividade a seguir:
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Atividade 5

Pegue 24 cubinhos e responda

a) Dá para trocar esse material por barra? ___________________________________________________________________________

b) Quantas barras você conseguiu? __________________________________________________________________________________

c) Restou ou restaram cubinhos que não foram trocados? ___________________________________________________________

d) Quantas unidades você tinha antes de trocar? ____________________________________________________________________

e) Com quantas dezena e quantas unidades não agrupadas você ficou depois da troca? _____________________________

Valor posicional

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:
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_____ centenas

_____ dezenas

_____ unidades

ESCRITA:

_____ centenas

_____ dezenas

_____ unidades

ESCRITA:

Trocando e destrocando

Atividade 6

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

Fique Sabendo ....

Na realidade se pensarmos o material pedagógico como qualquer ferramenta que desencadeia, de-
senvolve amplie e organize a ação pedagógica, a lista deles são muitos pois são inúmeras as possibilida-
des de atividades que podem ser desenvolvidas com os materiais citados e outros. O material não pode 
ser visto como um elemento isolado, mas integrado a ação educativa onde estão aluno, conhecimento e 
professor e tem a sua importância, na medida que, respeitando o lúdico presente aproxima a criança do 
saber científico.
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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 lida com quantidades menores.

Para finalizar podemos destacar a importância da abordagem do Sistema de Numeração Decimal a 
partir desses aspectos para o estudo e compreensão das operações com números naturais e seus algo-
ritmos, de tal forma que os cálculos não pareçam aos alunos algo mágico e incompreensível, que deva 
ser apenas decorado e reproduzido.

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 1) Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais aplicando as regras do 
sistema de numeração decimal (SND).
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