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Passaporte Didático do Professor

Anos Iniciais

ÁLGEBRA
Sequências: observação de 
regularidades ou padrões

Habilidade
FOCO

• Reconhecer e explicitar o padrão (ou 
regularidade) entre os elementos de 
sequências repetitivas e recursivas de 
números naturais, objetos e figuras. 
Construir sequências de números natu-
rais em ordem crescente e decrescente a 
partir de um número qualquer e um certo 
padrão estabelecido.

• (EF01MA10) Descrever, após o reco-
nhecimento e a explicitação de um 
padrão (ou regularidade), os elementos 
ausentes em sequências recursivas de 
números naturais, objetos ou figuras.

• (EF02MA09) Construir sequências de 
números naturais em ordem crescente 
ou decrescente a partir de um número 
qualquer, utilizando uma regularidade 
estabelecida.

• (EF02MA10) Descrever um padrão (ou 
regularidade) de sequências repetitivas 
e de sequências recursivas, por meio de 
palavras, símbolos ou desenhos.

Social
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Ponto de
PARTIDA

Professor, nesse encontro, vamos refletir sobre o ensino de Álgebra nos anos iniciais destacando alguns aspectos 
como: a identificação de regularidades e os padrões de uma sequências numéricas e não numéricas.

Proponho algumas situações para nossa análise.

Situação 1

a) Observe as palavras no quadro acima, o que elas têm em comum?

b) Coloque essas palavras em ordem.
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Situação 2

(1) (2) (3)

Observe a sequência das imagens e analise se elas estão numa ordem coerente. Se sim, justifique. Caso contrário propo-
nha uma nova ordem.

Professor, você já reparou que costumamos organizar as coisas no dia a dia para facilitar a nossa vida? Algumas crian-
ças organizam os brinquedos em caixas por tamanho para ficar mais fácil a procura, a mamãe separa as roupas por cores 
ou tipos para arrumar o guarda roupa, a professora separa os itens no armário para utilização e  facilitar na  procura dos 
materiais.

 Você também organiza alguma coisa durante o seu dia? Dê exemplos.

Agora, vamos resolver e analisar algumas atividades.

Atividade 1

Recorte as figuras do gatinho e do girassol no anexo 1. 

A) Cole os gatinhos do menor para o maior. 
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B) Cole os girassóis do maior para o menor.

Atividade 2

Observe as figuras abaixo: 

A) Circule o animal diferente

B) Pinte as flores iguais de vermelho.
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Atividade 3

Veja que na atividade anterior você organizou os gatinhos do menor para o maior e os girassóis do maior para o menor, 
quer dizer que você organizou uma sequência de gatinhos e de girassóis? Já nas questões dos peixes e das flores será que 
também temos sequências organizadas? Poderíamos formar uma sequência com eles também? Como ficaria?

Atividade 4

Em dupla observe cada sequência de desenhos e complete.

Como você pode descrever a sequência (a)? 

• Você poderia completar a sequência (b) só com estrelinhas? 

• As setas poderão ser desenhadas para qualquer direção na (c)? 
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Atividade 5

No mês de junho algumas escolas fazem festa junina. você já participou de alguma? A professora começou a nume-
rar algumas bandeirinhas para enfeitar a escola e as camisetas e chapéus que os alunos iriam dançar quadrilha. Que tal 
numerarmos os itens que ainda não foram numerados na sequência.

Atividade 6

Agora outra brincadeira. Descubra qual é o número através das dicas: 

A) Ele vem antes do 5 é maior que 2 e não é o 4.

B) Ele é  maior que 6, menor que 9 e não é o 7

No dia a dia escolar vocês costumam formar filas quando vão sair ou entrar para a sala de aula? A fila é uma manei-
ra de organização. Na sua escola, como vocês fazem filas? Vocês conhecem outras situações, onde as pessoas fazem 
filas?

Nessas atividades você poderá juntamente com seus colegas e professor observar, discutir e experimentar diferentes 
tipos de ordenação de coisas, pessoas e números.
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Atividade 7

1. Observe como foi organizada as duas filas do 2° ano pela professora Ana:

A) As duas filas são iguais?

B) O que você notou de diferente nelas?

C) Quantos alunos tem em cada fila?

D) Qual o total de alunos presentes nas duas filas?

E) Você conhece outras maneiras de formar filas? Quais?
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Atividade 8

1. Ana lavou as camisetas de futebol de um time e colocou no varal. Organize as camisetas no segundo varal em ordem 
crescente.

1. Agora na ordem decrescente.

“No processo de construção do conceito de número pela criança, é importante que ela possa dominar a 
ideia de que um número está ligado ao seu sucessor por meio da ação de juntar 1”.

Antecessor de um número é o número que vem imediatamente antes dele e sucessor de um número é o 
número que vem imediatamente depois dele.

“Nos primeiros anos, os alunos poderão ser iniciados no pensamento recursivo de sequências como 2, 4, 6, 8,....cujo pa-
drão se descreve adicionando  2, até à sequência de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8,..... em que cada termo é obtido pela adição 
dos dois termos anteriores, a recursão permite definir e ampliar inúmeras sequencias e relações.”

“A relação dessa unidade temática com a de Números é bastante evidente no trabalho com sequências (recursivas e repe-
titivas), seja na ação de completar uma sequência com elementos ausentes, seja na construção de sequências segundo 
uma determinada regra de formação.”

->
Fique 
SABENDO...
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