
 

 

Resolução da atividade complementar - MAT1_11RDP07 
Atividade 1 
Leia a situação problema:  
Davi está brincando no parque da escola.  
Ele quer muito balançar, mas tem duas crianças que se recusam a sair do 
balanço.  
Davi que se divertir. E agora, como ele pode fazer para resolver este 
problema?  
 
Algumas respostas possíveis:  
Conversar com uma das crianças negociando o tempo para brincar no balanço. 
Brincar em outro brinquedo do parque. 
Organizar uma fila próximo ao balanço para que as crianças que estão no 
balanço percebam que outros colegas também querem brincar.  
 
Solução: 
Há diferentes respostas possíveis para a resolução deste problema. Os 
enunciados de natureza aberta permitem que as crianças pensem em diferentes 
possibilidades e estratégias de resolução, característica importante que induz a 
mobilização de conhecimentos para resolver a situação proposta.  
É importante destacar que, como o problema envolve uma simulação da 
realidade, as soluções possíveis estão atreladas a habilidades atitudinais, sendo 
algumas delas: 
 
- Representar por meio da escrita ou do desenho Davi conversando com uma 
das crianças para negociar o tempo de brincar no balanço. Esta solução revela 
uma estratégia possível e viável por meio do diálogo para a resolução dos 
conflitos. 
 
- Representar por meio da escrita ou do desenho Davi brincando em outro 
brinquedo do parque. É uma solução possível, pois o enunciado do problema diz 
que Davi quer se divertir. A criança pode justificar que Davi não precisa deixar 
de se divertir no parque pelo simples fato do balanço estar ocupado, ele pode 
brincar em outro brinquedo e ir ao balanço num outro dia. 
 
- Representar por meio da escrita ou do desenho Davi organizando uma fila 
próximo ao balanço para que as crianças percebam que outros colegas também 
querem brincar. A solução evidencia a preocupação em sensibilizar e 
conscientizar as crianças que estão no balanço sobre a importância de respeitar 
a vez de outros colegas. 
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Atividade 2 
Leia a situação problema:  
Na turma do 1º ano tem o ajudante do dia.  
Hoje é dia de Luan, mas ele faltou.  
A professora precisa de um ajudante. O que ela pode fazer para resolver 
este problema?  
 
Algumas respostas possíveis:  
Fazer um sorteio com os nomes dos alunos presentes para sortear o substituto 
de Luan. 
Fazer um sorteio entre os colegas presentes, que nunca foram ajudantes do dia, 
para sortear o substituto de Luan. 
Verificar qual nome vem depois de Luan na lista de chamada para eleger o 
ajudante do dia. 
 
Assim como as situações anteriores, o problema envolve uma simulação da 
realidade, portanto, as possíveis soluções estão atreladas a habilidades 
atitudinais, sendo algumas delas: 
 
- Representar por meio da escrita ou do desenho a professora fazendo um 
sorteio com os nomes dos alunos presentes para sortear o substituto de Luan. A 
solução demonstra que em sua estratégia a criança pensou na possibilidade de 
todos os alunos presentes terem a chance de ser o ajudante do dia. 
 
- Representar por meio da escrita ou do desenho a professora fazendo um 
sorteio entre os colegas presentes, que nunca foram ajudantes do dia, para 
sortear o substituto de Luan. A solução demonstra que em sua estratégia a 
criança pensou numa possibilidade mais justa de somente os alunos que nunca 
foram ajudantes terem essa oportunidade.  
 
- Representar por meio da escrita ou do desenho a professora consultando a 
lista de chamada para eleger o ajudante do dia. A estratégia é válida, pois a 
criança preocupa-se em estabelecer um critério para a escolha do ajudante do 
dia. 
 
[Desafio] 
Leo precisa atravessar a rua com um cachorro, um passarinho e um saco 
de alpiste.  
Como Leo pode resolver este problema, sabendo que: 
- Só pode carregar um de cada vez. 
- Os dois animais não podem ficar sozinhos, pois o cachorro pode avançar 
no passarinho. 
- O passarinho não pode ficar junto com o alpiste, porque irá comê-lo. 
Ajude Leo a resolver este desafio! 

_____________________________________________________________________________ 

Associação Nova Escola © 2017 - Todos os direitos reservados 

 



 

 

Algumas respostas possíveis:  
Deixar o cachorro e o alpiste e atravessar com o passarinho. 
Deixar o passarinho e voltar. 
Deixar o alpiste e atravessar com o cachorro. 
Deixar o cachorro e voltar com o passarinho. 
Deixar o passarinho e atravessar com o alpiste. 
Deixar o alpiste e voltar. 
Atravessar com o passarinho. 
 
Deixar o cachorro e o alpiste e atravessar com o passarinho. 
Deixar o passarinho e voltar. 
Deixar o cachorro e atravessar com o alpiste. 
Deixar o alpiste e voltar com o passarinho. 
Deixar o passarinho e atravessar com o alpiste. 
Deixar o cachorro e voltar. 
Atravessar com o passarinho. 
 
Além das respostas convencionais para os problemas de travessia, as crianças 
também podem pensar em outras possíveis, como, por exemplo: pedir auxílio 
para as pessoas que estão na rua para travessia dos animais e do alpiste. 
 
Este é um problema de travessia que simula uma situação real. É proposto 
como desafio, pois permite investigar o raciocínio lógico das crianças diante de 
situações dessa natureza. Para resolver o problema as crianças poderão 
recorrer a diferentes representações e soluções, sendo algumas delas:  
 
- Desenhar o passo a passo das decisões tomadas por Leo para controlar todas 
as travessias necessárias para resolução do problema. 
 
- Fazer um esquema, usando letras ou símbolos, para registrar todas as 
travessias necessárias para resolução do problema. 
 
- Descrever por meio de frases todas as travessias necessárias para a resolução 
do problema. 
 
- Desenhar, fazer um esquema ou descrever Leo pedindo auxílio para as 
pessoas que estão na rua para atravessar os animais e o alpiste. 
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