Dicas para você, professor!
Dica de vídeo: Grandezas e Medidas: medir, estimar e comparar [ Link para
acesso ao vídeo].
Descrição do material: Ensinar grandezas e medidas através de exemplos
práticos e de exercícios fora da sala de aula. São objetivos das atividades
propostas para o ensino e aprendizagem de grandezas e medidas no ensino
fundamental. A ideia é mostrar para as crianças que medir é comparar e estimar
faz parte do processo de aprendizagem. O programa tem a participação de Luiz
Márcio Imenes, professor de matemática há mais de 40 anos. Ele procura
aproximar a matemática da que existe no dia a dia, como a que encontramos na
construção de uma casa, por exemplo.
Dica de vídeo: Grandezas e Medidas no ciclo de alfabetização [ Link para acesso
ao vídeo].
Descrição do material: S
 alto para o futuro - Salto revista 2014 - Grandezas e
medidas no ciclo de alfabetização.
Dica de vídeo: TV Escola Matemática Medidas [Link para acesso ao vídeo].
Dica de vídeo: Matemática é D+ - medindo objetos estáticos [ Link para acesso ao
vídeo].
Dica de vídeo: Manny e as ferramentas mostram, em um vídeo curtinho, como
medir o comprimento do telhado da casinha do passarinho. [ Escolinha de
Ferramentas do Manny: Como medir as coisas - Link para acesso ao vídeo ]
Dica de vídeos: Receitas Práticas Ilustradas - é um canal do YouTube que
apresenta vídeos com ilustrações de algumas receitas que podem ser
trabalhadas com as crianças. [Link para acesso ao vídeo]
Dica de vídeos: Telmo e Tula são personagens portugueses que ensinam crianças
a fazer algumas receitas, ainda que o sotaque e algumas terminologias possam
ser limitantes a qualidade do desenho e o passo a passo das receitas torna os
vídeos uma referência a ser visitada. [Link para acesso ao vídeo]
Dica de vídeo: Medindo volumes, massa e tempo. [Link para acesso ao vídeo]
Dica de material para leitura: Atividades de apoio do Programa Gestão da
Aprendizagem Escolar - Gestar 1 [Link para acesso ao material]
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Dica de livro de literatura infantil: Quem vai ficar com o pêssego?, de Young So
Yoo e Young Mi Park, é um livro da Coleção tan tan produzido pela editora Callis,
faz parte das obras complementares do PNLD distribuídas às escolas. Na
história são comparadas diferentes grandezas para ver qual o animal que
deverá ficar com o pêssego.
Dica de livro de literatura infantil: Irmãos gêmeos é outro livro da mesma coleção
e editora, também de autoria de Young So Yoo e Young Mi Park e faz parte do
acervo complementar. Neste livro os irmãos gêmeos vivem brigando fazendo
disputas comparando diversas grandezas sem usar instrumentos convencionais
para tais comparações.
Dica de livro de literatura infantil: Adivinha quanto eu te amo é um livro escrito
por Sam McBratney publicado originalmente no Reino Unido, mas traduzido e
publicado no Brasil sem perder o sentido e o encantamento. Coelhinho filho e
coelho pai comparam com diferentes referências de medida a grandeza do
amor de um pelo outro.
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