
 

 

Resolução das atividades complementares - MAT2_01NUM07 
 
 
ATIVIDADE 01 
1.  AGORA VOCÊ PRECISARÁ SE TRANSFORMAR NUM ESPERTO DETETIVE 

PARA DESCOBRIR O MISTÉRIO DOS CADEADOS. FIQUE BEM ATENTO! ASSOCIE 

AS LETRAS DAS CHAVES AOS CADEADOS CORRESPONDENTES. 

 

 

CADEADO   CHAVE 

E     250  50+50+50+50+50 

C     191  CENTO E NOVENTA E UM 

A     499  QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE 

D     875  200+200+200+200+10+10+10+10+10+10+10+5 

B     644  600+ 40 + 4 

 

 

Orientações: 

 

1. Distribua uma cópia da atividade para cada aluno . Não há a necessidade 

de cópia colorida. 

2. Leia a comanda e deixe que cada aluno resolva individualmente. 

3. Caso algum aluno apresente dificuldades na composição dos números 

ofereça a ele materiais como : fichas sobrepostas ( escalonadas), material 

dourado ou ábaco. 

4. Alunos com dificuldades acentuadas precisarão de um olhar mais 

interventivo ou até mesmo alteração nos números. 
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ATIVIDADE 02 
 

2_CADA FIGURA GEOMÉTRICA TEM UM VALOR DIFERENTE. DESCUBRA OS 

VALORES E VEJA QUE NÚMERO DE TRÊS ALGARISMOS VOCÊ CONSEGUE 

ESCREVER: 

 
                                                    QUADRADO VALE 300 
 
                                                    CÍRCULO  VALE 20 
 
                                                      TRIÂNGULO VALE 3 
 
 

 
 
 
 
Cada quadrado vale  300 então  os três quadrados valem 900. 
 
Cada círculo vale 20 então os quatro círculos valem 80. 
 
Cada triângulo vale 3 então os três triângulos valem 9. 
 
900 + 80 + 9  = 989 
 
 
Orientações: 
 

1. Distribua uma folha de atividade para cada aluno e explique a comanda 

pois os alunos a farão como lição de casa. 

2. É uma atividade semelhante a atividade principal, mas de novo estamos 

propondo valores diferenciados. 

3. Na correção verifique se os alunos compreenderam os algarismos que 

representam centena, dezena e unidade. 
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ATIVIDADE 03 
 
 DESAFIO :  
 
QUANTOS FEIJÕES VOCÊ ACHA QUE ESTÃO DENTRO DO POTE? ESCREVA SEU 

PALPITE E VAMOS VER QUEM SE APROXIMA MAIS DA QUANTIDADE, OU 

ACERTA EM CHEIO! 

 
 

1. Escolha um pote com tampa e encha-o de feijões .Você pode utilizar 

outros materiais como : clips,  milho de pipoca, bolas de gude(fubeca). 

mas tenha sempre em mente que a quantidade precisa ser acima de 100 

e menor  que 999. 

2. No início da semana apresente o pote aos seus alunos e os convide para 

o desafio de descobrir qual a quantidade dentro do pote. 

3. Dê uma dica importante : a quantidade vai de 100 a 999. 

4. Separa um local na sala de aula onde o pote fique em exposição e ao lado 

coloque uma urna, que você pode confeccionar com caixa de sapatos, 

com papéis e lápis para que os alunos escrevem seus palpites. 

5. Não esqueça de pedir que os alunos escrevam seus nomes nos palpites. 

6. Você também pode combinar o número de palpites com sua turma; cada 

aluno pode colocar um palpite? Dois? Três? 

7. No fim da semana faça todo um suspense para a resposta do desafio. 

8. Leia os palpites e os categorize num cartaz por centenas. Por exemplo; 

 

100 - 
199 

200 - 
299 

300 - 
399 

400 - 
499 

500 - 
599 

600 - 
699 

700 - 
799 

800 
-899 

900 - 
999 
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9. Depois de todos os palpites categorizados faça uma análise do quadro com os 

alunos: 

●  Onde estão as maiores apostas? 

●  Que números quase não foram apontados? 

●  Se determinada quantidade caberia no pote… 

10 . Sugira às crianças algumas atividades em grupo para a descoberta da 

quantidade: 

● Peça para que os alunos se organizem em grupos de 4. 

● Distribua 5 copos plásticos para cada grupo ( esse número pode ser 

alterado de acordo com a quantidade de feijão que você colocar ok). 

● Diga aos alunos que eles ajudarão na contagem mas que precisam ser 

bem cuidadosos e organizados para que não se perca nenhum feijão.  

● Coloque um pouco de feijão em cada mesa e depois peça para que eles 

coloquem 10 feijões em cada copo. Pergunte: se cada copo tem 10 feijões 

quantos feijões há nos 5 copos? Então se cada grupo está com 50 feijões 

quantos feijões estão em todos os copos? ( se você tiver 6 grupos o total 

será de 300 feijões). 

● Pegue um outro pote e coloque os feijões contados nesta primeira rodada 

e peça para que um aluno registre na lousa a quantidade contada até 

aquele momento. 

● Repita o processo . Fique atento a adequação de copos e feijões frente a 

quantidade do pote que você apresentar aos seus alunos. 

● Não se esqueça de a cada rodada fazer um paralelo com o cartaz dos 

palpites. Por exemplo : se na primeira rodada os alunos contaram 300 

feijões e ainda há feijões para contar então, todos os alunos que 

estimaram até 300 feijões não acertaram a quantidade correta. 

● Você pode realizar uma atividade de estimativa assim mensalmente com 

objetos diferentes . 
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