


Agenda de hoje:  
Estamos aqui para... 

•  Entender a matemática na escola e o que é o Common Core… 

•  Entender a mudança de foco no ensino da matemática  

–  Conceitos x procedimentos 

–  Currículo x livro 

–  Recursos online: IXL e Mathletics 

•  Entender o que é noção numérica:  a base do desenvolvimento da 
compreensão da matemática 

•  Saber como ajudar (ou não...) em casa 

•  Receber dicas de como podemos ajudar a desenvolver a matemática em 
casa nesta faixa etária 

	



COMO ensinamos a matemática na EdN? 
•  Nossa	matemá*ca	é	baseada	em	

indicadores	e	baseada	no	
Common	Core	State	Standards	
dos	Estados	Unidos.	

•  Nossa	matemá*ca	é	baseada	no	
ensino	de	conceitos	e	na	
capacidade	de	resolução	de	
problemas	versus	apenas	
ensinarmos	procedimentos	e	
fórmulas	decorados.	

•  Nossa	matemá*ca	usa	
estratégias	de	ensino	como	o	
CRA	e	a	matemá*ca	
mul*sensorial,	baseadas	em	
pesquisas	de	melhores	prá*cas	
de	ensino.	



Bonito, certo?
	
Mas	o	que	significa	isso?	
-  O	que	é	CRA?	
-  O	que	é	um	currículo	baseado	em	Standards?	
-  O	que	é	o	Common	Core?	
-  Como	isso	é	diferente	do	que	eu	aprendi?	
	



O	que	as	pesquisas	mostram?	Como	explorar	os	
conceitos?	Usamos	a	abordagem	CRA.	

O	que	é	CRA?	



O	Que	é	o	Common	Core?	

	Os	indicadores	do	Common	Core	State	Standards	são	um	
conjunto	de	obje+vos	e	expecta+vas	compar4lhados		e	
claros	com	relação	às	competências	e	habilidades	da	língua	
inglesa	e	da	matemá4ca	a	cada	série	do	ensino	para	que	os	
alunos	estejam	preparados	para	terem	sucesso	no	seu	
ensino	superior,	na	sua	carreira	e	em	sua	vida..	

	
	Eles	são	resultado	de	pesquisa	por	parte	de	uma	série	de	
especialistas	e	professores	que	se	basearam	nas	
melhores	prá4cas	de	ensino	no	mundo.	

A	definição	oficial…	
	



Tá,	vamos	lá…	



Então…	
Pense	no	aprendizado	como	uma	
escada…	
Cada	degrau	é	um	conjunto	de	
habilidades	que	o	aluno	precisa	
aprender	antes	de	subir	o	próximo	
passo…	

Mas	o	que	acontece	se	o	
aluno	ainda	não	está	seguro	
em	um	degrau	e	já	passa	
para	o	próximo?	E	se	cada	
degrau	de	cada	lugar	
requiser	uma	habilidade	
diferente?	



Aí	vem	o	Common	Core	Ini4a4ve…	

•  Foram	definidas	habilidades	FOCAIS	em	cada	
ano:	são	as	habilidades	que	garantem	que	eles	
poderão	subir	a	escada…	





Required	fluencies	in	K	to	6	
Grade	 Standard	 Required	Fluency	

K K.OA.5	 Add/subtract	within	5 

1 1.OA.6	 Add/subtract	within	10 

2 
2.OA.2	

2.NBT.5	

Add/subtract	within	20	(know	single-digit	sums	from	memory) 
Add/subtract	within	100 

3 
3.OA.7	

3.NBT.2	

Mul*ply/divide	within	100	(know	single-digit	products	from	memory) 
Add/subtract	within	1000 

4 4.NBT.4	 Add/subtract	within	1,000,000 

5 5.NBT.5	 Mul*-digit	mul*plica*on 

6 6.NS.2,3	
Mul*-digit	division 
Mul*-digit	decimal	opera*ons 



Common	Core	Numbers	and	Opera?ons	ONE	of	the	benchmarks	

Pra	ter	uma	ideia:	UM	dos	indicadores	e	como	
ele	evolui	de	uma	série	para	a	outra	



Resolução	de	
problemas	–	ONDE	a	
matemá*ca	funciona	

Compreensão	
conceitual–	PORQUE	

a	matemá*ca	
funciona	

Cálculos	e	
habilidades	de	seguir	

procedimentos/
algorítmos	–	COMO	a	
matemá*ca	funciona	

O	Common	Core	traz	um	programa	de	
matemá*ca	balanceado	



Como	isso	é	diferente	de	um	currículo	
“tradicional”,	ou	“da	nossa	época”?	
Currículo “tradicional” Currículo na EdN 

 
O professor segue o livro (o livro dita o 
currículo). 

O currículo é alinhado ao Common Core e tem 
focos claros em cada série. O livro é apenas 
um recurso. Muitos outros recursos são 
usados, incluindo softwares e websites. 

O professor “modela” como fazer o exercício e 
o aluno treina aquele procedimento até 
internalizá-lo. 

O aluno explora os conceitos e entende o 
porquê dos procedimentos. É possível usar 
mais de um procedimento para resolver o 
mesmo problema! 

O professor explica o conteúdo no quadro e os 
alunos copiam no caderno. 

O professor é mediador do conteúdo. Os 
alunos trabalham os conteúdos, discutem 
ideias, tiram conclusões. O caderno é usado 
para estas explorações.  
 

Os alunos seguem os procedimentos porque o 
“professor falou que é assim”. 

Os alunos são incentivados a perguntar 
“porque isto funciona?”, “funciona em quais 
situações?” 

O foco era chegar na resposta certa, com 
estratégias e dicas de como usar o 
procedimento certo para chegar à resposta. 

O foco é na resolução de problemas e 
pensamento crítico. O aluno deve pensar se 
sua resposta faz sentido, explicar como 
chegou à resposta e explorar outras 
estratégias de resolução. A resposta é apenas 
uma parte do processo. 

Baseado na filosofia de ensino da escola em 
particular, ou do autor do livro didático 
adotado. 

Baseado em pesquisa e melhores práticas de 
ensino em países com sucesso comprovado 
no ensino da matemática. 

 



Um	exemplo	“simples”	

•  Quanto	dá	30	x	40?	Como	você	sabe?	Porque?	



Outros	exemplos:	Grades	2,	3	–	estratégias	de	
soma	e	subtração	



Outros	exemplos:	Grade	3	–	conceitos	da	
mul*plicação	

•  A	propriedade	
distribu*va	



No	grade	4…	
Mul?plicação	de	dois	dígitos	



Outros	exemplos:	no	grade	9….	

No	passado….	:	chuverinho	
ou	FOIL	





A	base	da	pirâmide	do	aprendizado	da	
matemá*ca	conceitual		

Tudo	começa	com	
NUMBER	SENSE*!		
	
*-	Noção	numérica	
		-	Alfabe*zação	numérica	
		-	Literacia	de	quan*dade.	



“…uma	forte	compreensão	dos	números,	suas	quan?dades	e	
relações.	Ela	se	desenvolve	gradualmente	como	um	resultado	de	se	
explorar	os	números,	visualizar	suas	quan?dades	e	relações	em	uma	
variedade	de	contextos	e	relacioná-los	em	formas	que	não	estão	
limitadas	a	algoritmos	tradicionais.”	
H.	Howden	

Noção	numérica	ou		
literacia	de	quan*dade	é…	



•  Crianças	com	uma	noção	numérica	bem	desenvolvida	têm	a	habilidade	de	usar	
números	com	confiança	e	flexibilidade;	

	
•  Elas	compreendem	relações	entre	números	
	
•  Por	exemplo,	ao	pensar	no	número	4,	uma	criança	pode	descrevê-lo	como	3	a	

menos	que	7,	ou	1	a	menos	que	5,	3	a	mais	que	1	e	1	a	mais	que	3…	
	
•  Elas	podem	es*mar	rapidamente	enxergando	os	quan*dades	em	grupos	de	

objetos	ao	invés	de	contá-los	de	um	em	um.	

•  Estas	habilidades	ajudam	as	crianças	a	criar	seus	próprios	modos	significa*vos	de	
resolver	equações	numéricas	ou	problemas.	

	
•  Estas	habilidades	as	ajudam	a	ganhar	confiança	à	medida	em	que	elas	

compreendem	como	os	números	funcionam	e	se	tornam	pensadores	
matemá*cos.	

Noção	numérica	ou	literacia	de	
quan*dade	

Fonte:	htp://playfullearning.net/2014/10/fun-ways-build-number-sense-home/	
	



The	number	sense	ladder	(a	escada	da	
alfabe*zação	numérica)	
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Necessárias	para	qua	as	
crianças	conectem	
contagem	com	quan?dade	
e	cardinalidade	
	
	
	

				1)	Recitação	(contagem	sequencial)	
2)	Correspondência	1	a	1	



3)	Inclusão	hierarquica	e	quan*dades	
percep*vas	(Subi4sing)	



4)	Decomposições	e	complementos	do	10	



•  Sobrecontagem:	

Contar	a	par*r	de	
uma	quan*dade	
(começando	em	
outro	número	que	
não	o	1…)	

				5)	Sobrecontagem	(coun4ng	on)	
6)	Conservação	(conserva4on)	

Quantos?	

Conservação	



•  O	contexto	familiar	é	de	extrema	importância	no	desenvolvimento	do	ser	
matemá*co	que	é	nossa	criança	

•  A	natureza	das	relações	que	os	adultos	têm	com	a	criança	influencia	sobre	a	
estruturação	do	pensamento	infan*l,	o	que	vai	repercu*r	no	potencial	no	pensar	
matemá*ca	da	criança.	 





Os “Sins”…. 
• Use oportunidades para seu filho ver a matemática à sua volta: hora, calendário, maior ou 
menor, mais ou menos que, receitas, classificação, ou medida de objetos. 
 
• Conte em sequência e de trás para frente. Conte em múltiplos de. 

• Jogue jogos, especialmente padrões de dados ou dominó. 

• Seja paciente. Deixe seu filho pensar! 

• Ofereça a ele um lugar apropriado para fazer os deveres de casa. 

•  Quando seu filho pedir ajuda, ofereça orientação e não respostas. 

•  Você pode auxiliá-lo, ou checar seus deveres de casa, mas não ache que os deveres 
precisam voltar perfeitos ou corrigidos. Deixe seu filho cometer erros e trazer dúvidas de 
volta para a sala de aula.  

• Tente estar ciente de como a matemática está sendo ensinada para seu filho e não ensine 
estratégias e atalhos que entrem em conflito com a abordagem que o professor está usando. 
Converse com o professor e pergunte o que você pode fazer para ajudar. 

• Peça para seu filho justificar um passo de um problema (Deixe-o tentar encontrar o próprio 
erro.), ou explicar os deveres de casa para você.   



Os “Nãos”… 
• Não responda PARA seu filho. Seja paciente! Deixe-o pensar mesmo que ele não chegue à 
resposta! 

• Não ensine algo novo no nível abstrato. Se ele não consegue resolver algum desafio, 
deixe que o problema volte para a sala de aula. 

• Não pratique operações por repetição, dando mais exercícios do que os definidos pela 
escola, ou por procedimentos (“é assim que faz e pronto!”) 

• Não matricule seu filho em cursos ou insista em ensiná-lo em casa com métodos baseados 
em princípios comportamentais ou de treino por repetição.  

• Não demonstre ansiedade nem frustração com os deveres de casa de seu filho. Tranquilize-
o e escreva um recado para o professor, se for necessário. 





Dicas gerais para desenvolver a 
alfabetização matemática de seus filhos 

•  Padrões de dado e dominó – concreto 
•  Contagem 
•  Contar em múltiplos de… 
•  Entoações, ritmos 
•  Jogos 
•  Organizar objetos por  
categorias 
•  Falar o nome das formas  
geométricas 



Dicas	de	a*vidades	em	casa	
•  Busquem	oportunidades	diárias	de	trazer	a	matemá*ca	para	a	vida	de	seus	filhos.		

–  Por	exemplo,	ao	abrir	uma	caixa	de	ovos	e	re*rar	sete	ovos,	contem-nos	juntos	
e	pergunte	a	ele	“Quantos	sobraram	na	caixa?”		

•  Façam	perguntas	como:	“quantos?”,	“quanto	a	mais?”,	“quanto	a	menos?”	

•  CONTEM!	Inicialmente	em	ordem	e,	posteriormente,	de	trás	pra	frente.	

•  Organizem	os	brinquedos	juntos	e	guardem	cada	um	em	seu	lugar	,	ou,	por	exemplo,	
coloquem	um	biscoito	em	cada	prato...	(correspondência	1	a	1)	

•  Tenham	brinquedos	com	peças	geométricas	e	nomeiem-nas	por	seu	nome	correto	
(triângulo,	quadrado,	círculo)	

•  Joguem	charadas	com	seus	filhos,	como:	
–  Adivinhe	em	que	número	estou	pensando?	Eles	devem	fazer	perguntas	como	“é	

maior	ou	menor	que	10?”,	“é	menor	que	8?”,	etc.	
–  	“Estou	pensando	em	um	número.	Quando	eu	somo	5	a	ele	o	resultado	é	11.	

Qual	é	o	número	em	que	pensei?”	



Dicas	de	a*vidades	em	casa	
•  Leiam	o	calendário	juntos	(que	dia	é	hoje?	Faltam	quantos	dias	para	o	aniversário	

de	alguém?)	
–  Ajude	seu	filho	a	ver	a	relação	entre	o	número	5	no	calendário,	a	palavra	

“cinco”	e	a	quan*dade	5	(dedos	da	mão)	
•  Joguem	jogos	de	tabuleiro	com	dados	em	que	seu	filho	deve	mexer	o	peão	de	

acordo	com	o	número	do	dado.	

•  Deixem	seus	filhos	ajudarem	a	medir	quan*dades	em	uma	receita	na	cozinha	

•  Joguem	jogos	onde	é	preciso	seguir	os	comandos	para	achar	ou	fazer	algo,	como:	
“dê	3	pulos	para	frente,	ou,	dois	passos	para	o	lado,	embaixo	da	mesa,	atrás	do	
sofá”,	etc.	

•  Mo*vem	seus	filhos	a	comporem	e	escreverem	números	de	diferentes	formas.	Por	
exemplo,	quais	são	algumas	formas	que	podemos	compor	o	número	15?	15	pode	
ser	10+5,	7+8,	20-5,	ou	5+5+5…	

•  Peçam	que	seu	filho	crie	um	problema	para	você	que	represente	uma	soma,	
subtração,	ou	comparações.	Por	exemplo,	“Eu	tenho	7	centavos.	Meu	irmão	tem	5	
centavos.	De	quantos	centavos	ele	precisa	para	ter	a	mesma	quan*dade	que	eu?”		



Finalizando….	

Agradecemos por sua presença! 



Recursos	online	

•  IXL	
–  IXL	just	for	homework.	2	skills	each	week.	Always	review.	Just	prac*ce.	Encourage	15min	per	week.	

Skills	that	go	home	are	differen*ated.	If	it	is	too	challenging	or	easy,	let	teacher	know	in	agenda		

	
•  Mathle*cs	(Grade	1)	

–  Mathle*cs	is	used	at	school.	In	the	computer	lab.	Do	ac*vity	then	Live	Mathle*cs.	There	is	an	app.		


