
 

 

Resolução da atividade principal - MAT1_05NUM09 
 
Caro professor, 
 
Para a realização do jogo “Resta 5” é importante que: 
 

a) a sala já esteja com as mesas agrupadas de 4 em 4 e 
b) que todo o material necessário a ser usado no jogo esteja previamente 

organizado e separado em cada grupo. 
 
Apresente para os alunos o material que será utilizado durante o jogo. 
 
Leia as regras para a turma, certificando-se de que os alunos entenderam como 
farão as jogadas. 
 
Apresente a tabela de registro e explique o que deverão escrever em cada 
coluna da mesma: 
 

a) 1ª coluna: registrar o número que saiu na carta 
b) 2ª coluna: registrar a quantidade que saiu no dado 
c) 3ª coluna: registrar quanto restou. 

 
Observação: o registro da jogada na tabela SÓ DEVE SER FEITO APÓS A 
CHECAGEM DO RESULTADO. Na tabela de cada aluno só deverá ser registrada a 
jogada cujo resto foi 5. Esses registros serão posteriormente socializados 
durante a etapa da aula “Discussão das soluções.” 
 
                                                  1ª       2ª         3ª 
                                             coluna  coluna             coluna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dê início ao jogo.  
 
Passe pelos grupos enquanto os alunos estão jogando. Observe se ainda há 
dúvidas quanto à forma de jogar. Aproveite as jogadas dos alunos para tirar as 
dúvidas que porventura surgirem seja em relação às regras ou quanto ao 
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registro na tabela. 
 
Fique atento às interações estabelecidas entre os alunos durante a checagem 
dos resultados e as estratégias empregadas para descobrir se resta 5. 
 
Explore nos grupos as jogadas feitas chamando a atenção dos alunos para 
 

a) quanto falta para o resto ser 5, caso a quantidade a ser retirada seja 
menor que a necessária. Por exemplo: saiu na carta 7 e no dado saiu 1. 
Quanto deveria ter saído no dado para que o resto fosse 5?; 

 
b) quanto passou de 5, caso a quantidade a ser retirada seja maior que a 

necessária. Por exemplo: saiu na carta 8 e no dado saiu 4. Para o resto ser 
5 que número eu deveria ter na carta?; 

 
c) o que acontece quando a  quantidade que sai no dado é igual a 

quantidade que está na carta. Por exemplo: saiu 6 na carta e 6 no dado. 
 
Suas perguntas podem ser orientadas tanto no sentido de o aluno identificar 
que outra a carta poderia ter tirado, mantendo-se o dado como também qual 
seria a quantidade ideal a ser tirada no dado, caso mantivesse a mesma carta. 
Por exemplo: 
 

❖ Saiu na carta 9 e no dado 3. Mudando a carta: Que número deveria estar 
no lugar do 9 para que o resto fosse 5?  

 
❖ Saiu na carta 10 e no dado 6. Mudando a quantidade do dado: Que 

quantidade deveria ter saído no dado, no lugar do 6 para que o resto 
fosse 5? 

 
Considere as jogadas surgidas na turma, tendo ou não o resto 5. Valorize-as. 
Observe as falas, os gestos e estratégias de cálculos empregadas. 
 
Os registros na tabela, à partir do jogo, com resultado 5, são: 
 

● carta: 6, dado: 1 
● carta: 7, dado: 2 
● carta: 8, dado: 3 
● carta: 9, dado: 4 
● carta: 10, dado: 5 
● carta: 11, dado: 6 
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