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APRESENTAÇÃO
Caro professor,

Queremos compartilhar esta Sequência Didática (SD) com você para utilizá-la 

com seus alunos, de maneira a contribuir com a qualidade do Ensino de matemática na 

Educação Básica para a formação de alunos críticos e independente no desenvolvimento 

e ampliação do pensamento numérico diante das vivências matemáticas em sociedade, 

de maneira que o aluno desenvolva a capacidade de resolver problemas através da 

transformação de ações externas em interna na dimensão cognitiva envolvendo o 

conceito e operações aritméticas com números inteiros por meio de atividades de 

situações problemas.

Nessa perspectiva convidamos você professore, a vivenciar na prática essa 

sequência didática com o objetivo de ensino “de o aluno desenvolver a habilidade 

de resolver atividades de situações problemas envolvendo as operações aritméticas 

com números inteiros”. A Sequência Didática constitui-se de orientações de ações, 

planejamento, avaliação e tarefas que partem da estratégia metodológica da resolução 

de problemas envolvendo operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com 

números inteiros para serem aplicados em sala de aula por formação de etapas mentais, 

ancorada no desenvolvimento de habilidades previstas na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental II.

Contamos com você para realizar aplicação e adaptação dos objetivos que 

essa sequência se propõe, que permita trocas de experiências e práticas no desafio de 

transformar o processo de ensino e aprendizagem de matemática mais interessante 

e desafiador para os estudantes do Ensino Fundamental. Teoricamente esta é uma 

Sequência Didática a ser realizada na zona de desenvolvimento proximal, que considere 

considerando o nível de partida de conhecimento dos alunos. Diante disso pode ser 

corrigido ou modificado conforme a necessidade dos participantes e mediador, seguindo 

a direção cíclica de ensino de Talízina. 

Este Produto é resultado de uma pesquisa mista, cujo o caráter qualitativo se 

dá por meio da análise do guia de observação, autoavaliação e questionário, enquanto 

o quantitativo ocorre na análise das provas de lápis e papel, de modo a acompanhar

o processo de assimilação dos alunos a partir das análises das ações da Atividade de

Situações Problema envolvendo as quatro operações aritméticas com números inteiros

realizados pelo o aluno. Ao longo da leitura nos comprometemos a explicar as expressões, 

conceitos e categorias aqui tratadas.
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Dedico esta obra a toda minha família, a meu esposo Jonas 

Pantoja e meu amado filho Jonas de Oliveira.



7

QUE TAL COMPREENDER UM POUCO COMO A APRENDIZAGEM ACONTECE NA 
FORMAÇÃO POR ETAPAS MENTAIS?

Na nossa concepção fundamentada na teoria de Formação das Ações Mentais 

por Etapas de P. Ya. Galperin, a aprendizagem é um processo que se realiza com a 

transformação de ações externas em internas na zona de desenvolvimento proximal, 

considerando o nível de partida de conhecimento do aluno com a motivação através da 

resolução de problemas, que acontece em uma interação dialética entre professor, aluno 

e tarefa. Nessa perspectiva apresentamos em resumo a proposta de uma Didática com 

Atividade de Situações Problemas para ensinar as operações aritméticas com números 

inteiros no Esquema 1:

Esquema: Resumo da Didática de Atividade de Situações Problema   

Nessa SD o problema docente (problema de ensino/aprendizagem) está 

constituído na contradição entre o conhecido (zona real: operações com números 

naturais) e desconhecido (zona potencial: operações com números negativos), surgido na 
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impossibilidade teórica e prática de o aluno solucionar os problemas ou tarefas somente 

a partir do conceito de números naturais.

A zona de desenvolvimento proximal provê psicólogos e educadores de 
um instrumento através do qual se pode entender o curso interno do 
desenvolvimento. Usando esse método podemos dar conta não somente dos 
ciclos e processos de maturação que já foram completados, como também 
daqueles processos que estão em estadó de formação, ou seja, que estão apenas 
começando a amadurecer e a se desenvolver (Vigotski, 1998, p. 58).

Em que a intervenção precisa ser de natureza didática considerando os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre as operações aritméticas com números naturais 

para estabelecer atividades de ensino na formação por Etapas das Ações Mentais, 

envolvendo a assimilação de números negativos de forma mediada pelo professor na 

zona de desenvolvimento proximal e assim, possibilitar a construção de uma ponte entre 

o conhecimento “real” e “potencial” do aluno na dimensão cognitiva.

 Em síntese as quatros Etapas Mentais adaptadas da Teoria de Formação por 

Etapas de Galperin para essa Sequência Didática, estão classificadas em: 

ETAPA ZERO

ETAPA 3

ETAPA 2

ETAPA 4

Motivacional que é realizada a partir de problemas que despertem no 
aluno a busca pelo conhecimento para contribuir na resolução do 
problema

ETAPA 1
Formação da BOA para problemas com números inteiros envolvendo as 
4 operações básicas, no caso para levar o aluno a solucionar a tarefa

Formação material/materializada da BOA mediada pela professora, 
para o aluno realizar as ações propostas conforme as necessidades 
das tarefas planejadas

Formação verbal externa voltada a desenvolver a habilidade de o aluno 
utilizar as ações da BOA com certa autonomia, na forma verbal ou 
escrita, ao explicar, sendo os erros e ações observados e regulados 
pelo mediador e aluno

Formação da verbal externa para si – o aluno realiza ações da terceira 
etapa, de forma internalizada e autônoma, generalizando o conheci-
mento de números inteiros a novas situações, ou seja, transferindo o 
conhecimento

Entende-se BOA como um sistema de condições (materiais e subjetivas), critérios, 

conhecimentos e procedimentos, nos quais o participante, precisa se apoiar tanto para 

a realização da ação como para seu controle e verificação dos resultados (LOPES et 

al, 2016). Constituindo assim a BOA no esquema de ações a ser utilizado pelo aluno 

durante a busca de solução das tarefas com caráter problematizador.

Para isso, a Base Orientadora da Ação proposta será do tipo três, caracterizada 
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pela estrutura completa das quatros ações com a orientação geral de uma classe de 

fenômenos das propriedades essenciais, primárias e secundárias a partir de um esquema 

materializado de ações e as respectivas operações iniciada de maneira externa para serem 

internalizadas durante a formação independente do estudante por Etapas Mentais 

(Talízina, 1988).

Concernente a proposta, Talízina (1988) destaca a importância da direção 

geral cíclica de ensino para o êxito do processo, ressaltando a necessidade da ação de 

orientação, execução e controle/correção na base orientadora da ação (BOA). Uma vez 

que o professor tem a função de conduzir o processo de assimilação fazendo a relação 

dialética entre:

Por meio do planejamen-
to da BOA e ensino por 
Etapas Mentais a partir 
dos conhecimentos 
prévios do aluno para 
assimilação de conceitos 
e operações com 
números inteiros

Que “o aluno resolva 
atividades de situações 
problemas com as 
operações aritméticas 
com números inteiros”
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conteúdo com números 
inteiros e ações da ASP, 
sempre que for neces-
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O planejamento e 
esquema da BOA em 
qualquer uma das fases 
do processo de assimi-
lação, iniciando nova-
mente a direção cíclica 
do ensino
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ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMAS COM NÚMEROS INTEIROS

De acordo com a teoria da Atividade de Aléxis N. Leóntiev (1978), as ações são 

processos subordinados a um fim e as operações (indicadores) das ações subordinados 

as condições da atividade, podendo as operações ser modificadas conforme as condições 

da atividade. 

Sendo assim, as ações do esquema da BOA para números inteiros foram adaptadas 

da proposta didática de Atividades de Situações Problemas (ASP) de Mendoza e Delgado 

(2011) composta por quatros ações, elaborada a partir dos estudos de Polya e teoria da 

Atividade de Leóntiev, classificadas em: 1ª ação de compreender o problema (Y1); 2ª ação 

de construir uma expressão numérica com números inteiros (Y2); 3ª ação de resolver a 

expressão numérica (Y3); e 4ª ação de interpretar a solução do problema (Y4), e que serão 

apresentadas mais adiante com suas respectivas operações na tabela 1 - Característica 

das variáveis e indicadores quantitativos.

Esse, portanto é um processo de apropriação do conceito de números inteiros 

e desenvolvimento de processos mentais através da metodologia de Atividade de 

Situações Problema (ASP) voltados à aprendizagem das operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão com números inteiros por meio da exploração de situações 

de aprendizagem que levem o aluno a: ampliar e construir novos significados para 

essas quatro operações; resolver situações problemas; interpretar e utilizar diferentes 

representações dos números inteiros no dia a dia.
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ENSINAR POR ETAPAS MENTAIS

A Sequência Didática para ensinar as operações aritméticas com números inteiros 

por formação de Etapas Mentais está dividida em: primeiro momento com diagnóstico 

do conhecimento prévio dos alunos; segundo momento no planejamento do plano de 

ensino com a ASP; terceiro momento na execução do plano por Formação das Etapas 

Mentais; e por fim, o quarto momento com a avaliação final.

Ante de iniciar a fase formativa sugerimos o professor que realize um diagnóstico 

com três instrumentos: uma prova de lápis e papel, uma autoavaliação e um questionário, 

que podem ser aplicados em 4 horas de aulas. O propósito é conhecer o nível de partida 

dos alunos para elaborar um planejamento e mediar as ações da (BOA) de maneira 

que realmente atenda às necessidades individuais e da turma ao realizar o estudo com 

números negativos.

Ressaltamos para determinar o nível de partida, como sugestão, a realização de uma 

análise de caráter quantitativo em todas as provas a partir dos parâmetros estabelecidos 

mais à frente, a critério do professor, cuja organização das demais informações levantadas 

sejam feitas a partir dos instrumentos qualitativos, como autoavaliação, questionário e 

guia de observação.

                  

O objetivo da prova diagnóstica é levantar informações importantes sobre o 

nível de partida dos estudantes acerca da habilidade em resolver situações problemas 

envolvendo as quatro operações aritméticas com números naturais, pré-requisito para 

iniciar os estudos com números negativos. Uma prova diagnóstica de lápis e papel foi 

construída para ser aplicada em uma hora de aula como sugestão de modelo conforme 

as tarefas a seguir:

 A tarefa T1 a seguir está relacionada a terceira ação de resolver a expressão 

numérica para verificar se o aluno resolve as expressões numéricas calculando as 

operações na sequência e percebe a diferença dos resultados nas expressões numéricas 

envolvendo parênteses, como no caso da questão “a” e “d”, embora os algarismos sejam 

os mesmos, os resultados não serão iguais, devida a prioridade das operações entre 

parêntese.

1º
MOMENTO - DIAGNÓSTICO

APLICAÇÃO DA PROVA DE LÁPIS E PAPEL

ORIENTAÇÕES PARA APLICAR A SEQUÊNCIA 
DIDÁTICA
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A Tarefa T2 relacionada com a 4ª ação, propõe verificar se o aluno interpreta a 

solução do problema: lendo a situação da tarefa para extrair o custo que o comerciante 

teve com a compra de bananas na feira do produtor e arrecadação em seu comércio, 

refazendo a 2ª e 3ª ação para construir uma expressão numérica com as operações de 

adição, subtração e multiplicação para calcular, interpretar os resultados em função dos 

objetivos para responder à pergunta relacionada a uma nova situação. E assim, chegar 

à resposta que o comerciante continua tendo lucro já que não teve perda do valor que 

investiu.

Tarefa T2 - Um comerciante compra na feira do produtor alguns cachos de banana para 
revender em seu comercio. O custo, ou seja, investimento de cada palma de banana é de 
R$ 3,00. Na terça feira, vendeu 18 palmas, cada uma por R$ 6,00. Na quarta feira vendeu as 
últimas 12 palmas. Mas como as bananas já estavam bastante maduras, correndo o risco 
de estragar, teve de reduzir o preço e vendeu-as a R$ 2,00 cada. 
Tarefa T1 - Resolva as expressões numéricas:

Você sabia que lucro é a diferença entre o quanto o comerciante arrecadou, pelo custo 
que teve com a compra das bananas na feira, enquanto o prejuízo significa dizer que o 
comerciante gastou mais do que arrecadou em seu comercio.

Que tal, interpretarmos e descobrimos se o comerciante teve lucro ou prejuízo!
Se o comerciante teve um custo de R$ 3,00 reais com cada palma de banana, e vendeu 
na terça-feira 18 palmas por R$ 6,00, e 12 palmas por R$ 2,00 na quarta-feira. Então, ele 
vendeu ao todo 30 palmas de bananas em seu comercio e arrecadou: (18 . 6) + (12 . 2) = 132, 
ou seja, R$ 132,00 reais, no qual seu investimento foi de R$ 90,00 reais, pois, 30 palmas de 
bananas compradas na feira por R$ 2,00 reais é igual a: 30 . 3 = 90. Portanto, o comerciante 
teve um lucro de R$ 42,00 reais, já que a arrecadação foi maior do que o custo, afinal:      
132 - 90 = 42.

Agora é sua vez!
E se na terça-feira, o comerciante houvesse vendido 9 palmas, cada uma por R$ 6,00 e 
na quarta-feira vendido 21 palmas por R$ 2,00 reais. Esse comerciante continuaria tendo 
lucro ou teria prejuízo? De quanto?

Tarefa T1 - Resolva as expressões numéricas:
a) (3 + 2) . (5 - 1) + 4 =
b) 20 - 10 + 7 .  3 + 40 : 8 =
c) 16 + 10 - (18 : 3 + 2) + 5 =
d) 3 + 2 . 5 - 1 + 4 =
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 A tarefa T3 relacionada as quatro ações da ASP, propôes verifica se o aluno com as 

perguntas de orientação ler a situação da tarefa e extrai todas as informações conhecidas 

e objetivo da tarefa necessários para construir uma expressão numérica e resolve-la, 

utilizando a subtração e adição nos cálculos para realizar em seguida a interpretação da 

solução em função do primeiro objetivo da tarefa que é determinar a quantidade de cada 

salgado a ser feito. E depois refazer os cálculos para responder à segunda pergunta da 

nova situação da tarefa.

 

Na tarefa T4 relacionada as quatros ações da ASP, agora sem as perguntas de 

orientação, propõe verificar se o aluno ler o problema extrai as informações conhecidas 

de que a viagem é 288 km e que um litro de gasolina corresponde a 12 km rodados 

para construir uma expressão numérica e resolver a expressão numérica com a operação 

de divisão e multiplicação.  Elaborando em seguida à resposta do primeiro objetivo da 

tarefa, que o tanque do carro precisa de no mínimo 24 litros de gasolina. De modo a 

ampliar a interpretação quando questionado sobre quantas vezes Douglas precisará 

encher o tanque para realizar uma nova viagem de 2400 km, e assim chegar ao resultado 

de que serão necessários 4 litros, pois, 2400 : (50 . 12) = 4.

      

Tarefa T3 - Reginaldo produz salgados para festas infantis. Para certa festa ele recebeu uma 
encomenda de 200 esfirras, 120 empadas e 80 minis pizzas. Sabendo que ele já produziu 168 
esfirras, 95 empadas e 72 minis pizzas. Determine a quantidade de cada salgado que Reginaldo 
precisa produzir para completar a encomenda.
Responda:
a) Qual é a encomenda que Reginaldo recebeu para cada salgado?
b) Quanto de esfirras, empadas e minis pizzas já têm prontas?
c) O que você precisa responder no problema?
d) Qual operação será necessária utilizar?
e) Qual é a sua a expressão numérica para solucionar esse problema?
Realize os cálculos necessários.
Responda:
f) Qual a quantidade de cada salgado que Reginaldo precisa produzir?
g) E se Reginaldo tivesse pronto apenas 20 salgados, quantos salgados ao todo, ainda teria que
fazer para atender ao pedido?

Tarefa T4 - Douglas quer fazer uma viagem de 288 km. A capacidade do tanque de 
gasolina do carro é de 50 litros e faz em média 12 km com um litro de gasolina. Quantos 
litros de gasolina, o tanque deve ter, no mínimo, para que ele possa fazer essa viagem?
E se ao invés de viajar 288 km Douglas precisasse viajar 2400 km, quantas vezes ele 
precisará encher o tanque para realizar essa viagem?
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CORREÇÃO DA PROVA E AUTOAVALIAÇÃO

O próximo passo, após a prova diagnóstica é fazer a correção coletiva para 

compartilhar os resultados com seus alunos, deixando claro que eles são os principais 

protagonistas dessa aprendizagem e por isso precisam participar da correção de maneira 

ativa, refletindo sobre as dificuldades que apresentaram nas tarefas, propondo a eles na 

próxima aula a oportunidade de, se auto avaliarem através do segundo instrumentos da 

Sequência Didática. Apresentamos a seguir um modelo de autoavaliação relacionadas as 

dificuldades das tarefas na prova de lápis e papel baseada nas ações da ASP.

Para as tarefas T2, T3 e T4 a sugestão da estrutura é a mesma, não sendo aqui 

necessária serem repetidas. Entretanto, para a aplicação recomendamos que seja repetida 

de acordo com as referidas tarefas utilizadas nas provas de lápis e papel, conforme as 

alternativas a seguir:

Orientação

Para a tarefa T1 - Marque as alternativas de acordo com suas dificuldades, 
ou seja, marque quantas alternativas forem necessárias:
Quais foram suas dificuldades na tarefa 01 para resolver as expressões numéricas?  
a) Não sabe as prioridades das operações para resolver uma expressão numérica (  )
b) Não sabe: Somar (  ) Subtrair (  ) Multiplicar (  ) Dividir (  )
c) Não teve dificuldades, pois resolveu corretamente todas as expressões numéricas (  )
d) Outros: __________________________________________________________________
Explique por quê?

Para as tarefas T2, T3, T4 - Quais foram suas dificuldades na tarefa T2? 
a) Identificar e retirar do texto as informações importantes (  )
b) Determinar as operações para fazer o cálculo (  )
c) Construir a expressão numérica para o problema (  )
d) Não soube calcular (  )
e) Você tem dificuldade para ler textos (  )
f) Tem dificuldade de interpretar problemas (  )
g) não teve dificuldades, pois calculou e acertou todos os objetivos do problema (  )
h) outros: __________________________________________________________________
Explique por quê?
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APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

Para você professor que irá trabalhar a primeira vez com a turma, recomendamos 

um terceiro instrumento, o questionário para coletar informações sobre o hábito, 

ou não, desse aluno de resolver problemas nas disciplinas e escola nas quais estudou, 

identificando se as dificuldades também estão relacionadas à ausência de exposições dos 

alunos a situações que os façam pensar e tomar decisões para solucionarem um problema 

envolvendo as operações aritméticas.

 Mas antes sugerimos a questão Q-0 para explicar a diferença entre problema e 

exercício de forma que o aluno não confunda as respostas, levando em conta a leitura e 

explicação através de diálogos. E se ao final da explicação os alunos continuarem com 

dúvidas, explique novamente com outras situações relacionadas ao contexto de vida dos 

alunos.

Questão Q - 0. Você alguma vez se perguntou se existe diferença entre exercício e 
problema? 

João com olhar investigativo de um detetive resolveu pesquisar na internet tal dúvida. 
Em sua pesquisa João chegou à seguinte conclusão: que existe sim uma diferença entre 
exercício e problema. No exercício não é necessário um contexto e o caminho para 
resolver é informado previamente como, por exemplo: Resolva a expressão numérica 
20 + 15 . 3 - 8= ; então João chega ao resultado de 57, ou seja, é uma atividade de treinamento 
e reprodução, onde João faz uso de procedimentos conhecidos e aprendidos. No 
entanto, no problema, simular um contexto ou utilizar um contexto real é fundamental 
para significação do problema e para resolver é necessário envolver compreensão, 
interpretação, criação, tomada de decisão, estabelecer estratégias que leve ao resultado. 
Exemplo: Comprei uma Cama Box por R$ 600,00. Dei R$ 120,00 de entrada e o resto será 
pago em 3 prestações mensais iguais. Qual é o valor de cada prestação?

Embora o problema seja fácil, João ainda precisará pensar (raciocinar logicamente) e 
buscar maneiras de encontrar o caminho que leve ao resultado: que cada prestação será 
de R$ 160,00.

Agora vamos imaginar outra situação hipotética: 

E se o professor de João tivesse explicado e resolvido uma questão igual à que João 
acabou de resolver ou mudado apenas os números. Essa questão seria um problema ou 
só mais um exercício? Explique, por quê?

Respostas 
(  ) Problema
(  ) Exercício
Explicação do aluno (a)___________________________________________________________

Orientação
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Agora que os alunos já sabem a diferença entre problema e tarefa, proponha as 

eles que respondam o questionário de maneira individual, inicialmente com as questões 

Q1, Q2, Q3 para verificar se os alunos têm ou não o hábito, de resolver problemas em 

matemática, ou em outras disciplinas. Além de apresentar ou não estratégias para 

resolver problemas.

Na que questão Q4 o objetivo é verificar se o aluno ao resolver um problema 

consegue ou não responder sozinho, demonstrando autonomia ou dificuldade em 

tomar as decisões necessárias para buscar e planejar estratégias de solução a situações 

problemas.

Enquanto na questão Q5 o objetivo é verificar se o aluno apresentou dificuldades 

na prova diagnóstica, tendo em vista a explicação das dificuldades e o “porquê”. Fazendo 

com que o professor tenha conhecimento se as dificuldades são de níveis pessoais ou de 

elaboração do problema.

Orientação

Marque apenas uma alternativa para cada questão. 
QUESTÃO (Q1) Você resolve problemas na disciplina de matemática? Explique por quê?
Resposta 
(   ) Sim (   ) Não (   ) As vezes
Explicação do aluno (a)______________________________________________________________

QUESTÃO (Q2) Você resolve problemas em outras disciplinas? Qual disciplina? 
Explique, por quê?
Resposta. 
(   ) Sim (   ) Não (   ) As vezes 
Explicação do aluno (a)______________________________________________________________

QUESTÃO (Q3) Você tem alguma estratégia para resolver problemas? Se sim, explique 
qual? Se não, então como você resolve?
Resposta. 
(   ) Sim (   ) Não 
Explicação do aluno (a)______________________________________________________________
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Nas questões Q6 até Q9 o objetivo é verificar se o aluno apresenta hábito (costume) 

ou não, na utilização das quatro ações da ASP: compreender o problema; construir uma 

expressão numérica; resolver a expressão numérica e interpretar a solução.

QUESTÃO (Q4) Quando responde um problema, você resolve:
Resposta 
(  ) Com ajuda de um colega
(  ) Individual
(  ) Com ajuda do professor. 
Explique, por quê?__________________________________________________________________

QUESTÃO (Q5) Você teve alguma dificuldade em resolver os problemas da prova? Se 
sim, quais e por quê?
Resposta. 
(  ) Sim (  ) Não 
Explicação do aluno________________________________________________________________

QUESTÃO (Q6) Ao resolver os problemas em matemática, você “costuma” retirar do 

problema as informações importantes? 

Resposta 

(  ) Sim (  ) As vezes (  ) Não 

Explicação do aluno (a)___________________________________________________________

QUESTÃO (Q7) Ao resolver os problemas em matemática, você “costuma” construir 

uma expressão numérica para resolver o problema? 

Resposta 

(  ) Sim (  ) As vezes (  ) Não 

Explicação do aluno (a)___________________________________________________________

QUESTÃO (Q8) Ao resolver a expressão numérica você identifica as prioridades das 

operações?

Resposta. 

(  ) Sim (  ) As vezes (  ) Não 

Explicação do aluno (a)____________________________________________________________

QUESTÃO (Q9) você “costuma” explicar como chegou à solução do problema sem a 

solicitação do professor? Quando faz, tem alguma dificuldade? 

Resposta. 

(  ) Sempre       (  ) As vezes.     (  ) Não, só se o professor pedir. 

Explicação do aluno (a)_____________________________________________________________
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O NÍVEL DE PARTIDA E O DESEMPENHO DA TURMA

Na análise dos resultados coletadas através das provas diagnóstica, formativa e 

final seja para determinar o nível partida do conhecimento dos alunos e desempenho 

da turma, a nossa sugestão é a construção de uma tabela no Excel a partir da escala de 

pontuação da Tabela 1 exibida com os indicadores das ações da ASP para encontrar a 

média das ações de desempenho dos alunos.

Tabela 1 – Característica das variáveis e indicadores quantitativos

Ações Indicadores
Indicador

Essencial

Pontuação 

total a ser 

alcançada

Y1

Compreender 

o problema

a) ler o problema e extrai todos os elementos

conhecidos e desconhecidos.
c 1-5

b) estudou os dados e suas condições.

c) reconheceu os objetivos do problema.

Y2

Construir 

uma 

expressão 

numérica

a) determinou corretamente os termos numéricos

para o modelo a ser construído (em números 

positivos e negativos).
c 1-5

b) determinou corretamente as operações a ser

utilizada.

c) construiu as expressões numéricas corretamente.

Y3

Resolver a 

expressão 

numérica

a) resolveu os calculos na sequência de prioridades

das operações e parenteses.

b 1-5b) resolveu as expressões numéricas corretamente.

c) verificou se o resultado é positivo ou negativo -

confirmando c/ os sinais de (+ ou -) os resultos.

Y4

Interpretar a 

solução

a) interpretou o resultado em função do primeiro

objetivo

c 1-5
b) determinou os resultados significativos que

tenham relação com os objetivos do problema.

c) respondeu a segunda pergunta do problema

d) explicou como chegou à solução do problema

Escala de Pontuação de 1 a 5: 1 ponto - se todos os indicadores estiverem incorretos; 2 pontos – se 

apenas um ou mais indicadores não essenciais estiverem correto; 3 pontos – se somente o indicador 

essencial estiver correto; 4 pontos – se o indicador essencial estiver correto mais outro indicador não 

essencial estiver correto; 5 pontos – se todos indicadores estiverem corretos.
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Através da escala de pontuação descrita no final da tabela 1, também será possível 

o professor determinar uma pontuação a cada aluno ou turma, inclusive organizar os

resultados por meio de tabelas ou gráficos. Para o agrupamento a sugestão é uma escala

de quatro a vinte (4-20) pontos, com a formação de quatro níveis de desempenho,

estabelecidos por intervalos de: (4-7, 8-11, 13-15 e 16-20) a partir dos resultados totais (Y)

das médias das ações comparadas.

Entretanto para diferenciar as operações das ASP e as operações aritméticas 

trataremos de agora em diante as operações das ações como indicadores conforme os 

parâmetros das tarefas T1 e T3 nos exemplos 1 e 2.

TABELAS PARA ORGANIZAR OS RESULTADOS DAS PROVAS

A tabulação dos resultados a ser realizado após as provas é de suma importância 

para o professor observar os avanços dos alunos adquirido durante o ensino por Etapas 

Mentais. Por isso, sugerimos a seguir alguns exemplos para nortear a organização da 

pontuação e correção das tarefas das provas:

Exemplo 1: parâmetros para análise qualitativa e quantitativa da tarefa T1 do diagnóstico

Tarefa 1: Resolva as expressões numéricas:   
a) (3 + 5) . (5 – 1) + 4 = c) 16 + 10 – (18 : 3 + 2) + 5 =
b) 20 – 10 + 7 . 3 + 40 : 8 = d) 3 + 2 . 5 -1 + 4 =

Ações Indicadores Indicadores 
Essencial

Pontuação 
conforme tabela 1

Y3
Resolver a 
expressão 
numérica

a) Resolveu os cálculos na sequência de
prioridade das operações e parênteses
b) Realizou os cálculos corretamente
das expressões numéricas
c) Confirmou com o símbolo de (+ ou -)
os resultados

b Verificar na 
Tabela 1

Observação: Como são quatro expressões numéricas, analisa-se individualmente e tira a 
média para lançar na pontuação

E
LA

B
O

R
A

D
A

 P
E

LA
 A

U
TO

R
A



20Orientações para aplicar a Sequência Didática |

Exemplo 2: parâmetros para análise qualitativa e quantitativa da tarefa T3 do diagnóstico

Tarefa 3: Reginaldo produz salgados para festas infantis. Para certa festa ele recebeu uma encomenda 
de 200 esfirras, 120 empadas e 80 minis pizzas. Sabendo que ele já produziu 168 esfirras, 95 empadas 
e 72 minis pizzas. Determine a quantidade de cada salgado que Reginaldo precisa produzir para 
completar a encomenda. (...)

Qual a quantidade de cada salgado que Reginaldo precisa produzir? E se Reginaldo tivesse pronto 
apenas 20 salgados, quantos salgados ao todo, ainda teria que fazer para atender ao pedido?

Ações Indicadores
Indicadores 

Essencial
A Escala Na 

Tabela 1

Y1
Compreender 

o problema

a) leu o problema e extraiu todos os elementos
conhecidos e desconhecidos. (determinando a
quantidade de salgados prontos, e desconhecido a
quantidade de cada salgados que ainda precisa ser
feito)

c Verificar
Tabela 1

b) demonstrou ter estudado os dados e suas
condições (encontrando a diferença entre os
salgados e os que ainda precisava ser feito)

c Verificar
Tabela 1

c) reconheceu os objetivos do problema (determinar
a quantidade
de todos os salgados que ainda deveria ser feito)

b Verificar
Tabela 1

Y2
Construir uma 

expressão 
numérica

a) determinou corretamente os termos numéricos
para o modelo a ser construído

c Verificar
Tabela 1

b) determinou corretamente as operações a ser
utilizada (subtração)

c) construiu as expressões numéricas corretamente
(nesse caso construiu a operação de subtração para
cada salgado)

Y3
Resolver a 
expressão 
numérica

a) Resolveu os cálculos na sequência de prioridade
das operações e parênteses)

b Verificar
Tabela 1

b) Resolveu   a   operação   de subtração
corretamente   para cada
salgado (esfirras: 200 - 168=, empadas: 120 - 95=,
pizzas: 80 - 72=)

c) Confirmou com o símbolo de (+) os resultados

Y4
Interpretar a 

solução

a) interpretou o resultado em função dos objetivos
(determinou a diferença, ou seja, o resultado de cada
salgado)

c Verificar
Tabela 1

b) determinou os resultados significativos que
tenham relação com o segundo objetivo do
problema (utilizou os resultados encontrados e refez
os cálculos com a adição e subtração para resolver a
segunda pergunta de uma nova situação)

c) respondeu a segunda pergunta do problema
(respondendo que na nova situação seria necessário
produzir 380 salgados ao todo)

d) explicou como chegou à solução do problema
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 O professor deve em seguida organizar a pontuação individual dos alunos em 

conformidade com os Exemplos 1 e 2 das tarefas T1 e T3, utilizando os parâmetros 

de pontuação da Tabela 1 – Característica das variáveis e indicadores quantitativos 

para pontuar os indicadores realizados em todas as tarefas pelos alunos, em seguida 

determinar as médias por ações e somatória total das médias em uma tabela do Excel 

conforme no Exemplo 3.

Exemplo 3:organização das pontuações por ação e média das ações da ASP no Excel

Desta forma, quando organizados as pontuações das provas, na tabela do Excel 

pode facilitar o trabalho do professor na análise dos resultados, possibilitando a correção 

e reflexão da prática sobre o desempenho da turma. Com este recurso, o professor poderá 

ainda classificar os alunos conforme os resultados do total (Y) das médias das ações, por 

intervalos entre: 4-7, 8-11, 12-15 e 16-20, como exibido no exemplo 4:

Orientação
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Exemplo 4: Classificação dos alunos por nivel de desempenho

Assim, é possivel o professor classicar e agrupar os alunos por nível de desempenho. 

Além de possibilitar a identificação da ação com menor ou maior desempenho para 

direcionar as estratégias e planejamento da ASP conforme as necessidades da sua turma, 

inclusive realizando a revisão e reforço com os alunos que mais precisarem (processo 

que chamamos de retroalimentação), nos intervalos de 4-7 e 8-11, se for o caso da turma, 

afinal cada aluno e turma possui um percusso e ritmo individual de aprendizagem.

A RETROALIMENTAÇÃO E CORREÇÃO

A aula de retroalimentação como já foi exposto dependo dos resultados da prova 

diagnóstica, ou seja, se sua turma se encontra no maior nivel de desempenho entre 16-

20, você já poderá iniciar o momento da formativa, porém se seus alunos estiverem 

classifcados nos niveis mais baixos é necessario realizar uma aula de revisão e discussões 

pautada nas dificuldades e necessidades da turma com as operações aritmeticas com 

números naturais, de maneira que os alunos relembrem como identificar e resolver 

problemas com as quatro operações com números positivos. Em relação a correção do 

processo de aprendizagem e esquema da BOA o professor precisa realizar conforme as 

necessidades da turma.

Depois de realizado a retroalimentação e correção é hora de iniciar as aulas 
formativas, com a execução do planejamento de ensino previamente elaborado por: 
Etapas Mentais, unidade de conteúdo hierárquico dos números inteiros, objetivos e 
tipos de atividades, conforme as sugestões de planos de ensino no apêndice 3, 4, 5 e 6. 
Planos de ensino que precisam ser adaptados pelo professor a realidade dos estudantes, 
bem como atualizados as habilidades e objetos de conhecimentos da BNCC vigente para 
o Ensino Fundamental II.

Orientação

2º MOMENTO - PLANEJAMENTO DO PLANO DE ENSINO
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FORMAÇÃO DA BOA NA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Atividade de introdução com números negativos

Seguindo o plano de ensino no apêndice 3, sugerimos que as aulas sejam 

iniciadas com a organização da turma em duplas ou em trios. Ministradas a partir de 

aulas expositivas dialogadas e aulas práticas com resolução de situações problemas 

e exercícios. Ressaltando que nessa etapa mental o professor precisa direcionar as 

atividades e objetivos de ensino para o aluno “compreender” o conceito de números 

inteiros e ações da BOA.

Conteúdo Objetivo
Organização
da sala de 
aula

Material a ser
utilizado

Números 
inteiros

Construir e 
identificar os 
significados 

dos números 
negativos na 

sociedade

Vídeos ou 
imagens

Alunos em 
duplas ou em 

trios

3º MOMENTO - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO

Na 1ª Etapa Mental da formação da BOA utilize o tempo em favor da aprendizagem, 

planejando a quantidade de tarefas de acordo com o tempo de aula e ritmo da turma 

para que os alunos realizem todas as ações da ASP, nesse caso lembre-se que quantidade 

não representa qualidade, ou seja, o importante é o aluno aprender a resolver situações 

problemas com as ações e números inteiros. Então se o professor propor muitas tarefas, 

ao final da aula a maioria ainda não terão terminado, e alguns alunos podem se sentir 

desmotivado por não terem terminado a tempo, portanto aproveite bem o tempo se 

planejando com antecedência.

1ª Etapa
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Inicie a aula com a resolução de uma situação problema que envolva dois resultados 

iguais que sejam resolvidos com uma ou duas operações aritméticas envolvendo 

dois significados, entre os quais um deles apresente o significado de saldo negativo, 

temperatura abaixo de zero ou qualquer outro significado. Solicitando aos alunos que 

resolvam, e depois de terminado o tempo estabelecido para resolução, pergunte quem 

conseguiu encontrar os resultados e de forma coletiva inicie a resolução no quadro ou 

peça a colaboração de um ou dois alunos para responder no quadro, sempre orientando 

quando necessário.

Sugestão da Tarefa para iniciar a introdução aos números inteiros

Vamos resolver a situação a seguir!

Até a rodada 33 do campeonato Brasileiro de Futebol de 2014 da Série A; o Atlético 

Mineiro (MG) havia marcado 44 gols e sofrido 33 gols. Já o Vitória (BA) havia marcado 

35 gols e sofrido 46 gols. Qual era o saldo de gols de cada um desses times? 

Ao término dos cálculos pergunte se os resultados são iguais e tem o mesmo 

significado, direcionando os diálogos sobre as diferenças dos significados dos resultados, 

de maneira que o aluno perceba que um dos saldos dos gols tem um significado negativo, 

de modo que os diálogos ressaltem a importância, a história e a existência dos números 

negativos no cotidiano. Pode-se incluir na aula vídeos ou imagens de diversas situações 

que os números negativos estejam presentes, por exemplo: de lugares ou produto com 

baixa temperatura; saldos de gols ou jogos envolvendo números negativos; de prédios 

que tenham andares no subsolo; fusos horários; extratos bancários negativos e outros.

Orientação
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Atividade com Abordagem do Conjunto dos Números Inteiros

Nesse  contexto inicie o estudo com as abordagens do conjunto Z, a partir de 

uma aula expositiva dialogada com apresentação dos conjuntos dos números inteiros, 

subconjuntos, reta numérica, módulo, números simétricos, antecessor e sucessor. Nas 

explicações ressalte algumas situações do dia a dia como exemplo, e depois utilize a reta 

numérica como instrumento na orientação, comparação e localização dos números. Após 

a explicação proponha o exercício e situações que envolva esses conteúdos referentes ao 

conjunto em estudo. 

Tarefa para abordagem com o conjunto de números inteiros

Conteúdo Objetivo
Organização
da sala de 
aula

Material a ser
utilizado

Conjunto dos 
Números 
inteiros, módulo, 
valor absoluto, 
números 
simétricos.

Compreender o 
conjunto dos 
números inteiros; 
classificar os 
números quanto 
aos sinais e 
localizar na reta 
numérica

tarefas 
impressas ou 
livro didático

alunos em 
duplas ou em 
trios

Orientação

Carlos é responsável pelo controle da temperatura de armazenamento das mercadorias 
no Supermercado Garantido. Todo dia, ele toma como base os dados da tabela abaixo 
para verificar a temperatura dessas mercadorias.

Carlos construiu uma reta numérica com base nessa tabela.
a) Quais itens ficaram à esquerda de 0º C?
b) E agora quais itens ficaram à direita de 0º C?

Temperaturas indicadas

Bebidas 15 ºC

10 ºC

-12 ºC

-18 ºC

Frutas

Congelados

Sorvetes

TemperaturaSeção
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Atividade envolvendo novos Significados para Adição e SubtraÇão com Números 
Inteiros

A aula pode ser iniciada com um diálogo sobre a diferença e nova significação 

que as operações de adição e subtração apresentam no conjunto dos números inteiros, 

propondo em seguida uma situação problema na qual o professor aproveita para 

apresentar as ações e indicadores de procedimentos da ASP durante a resolução no 

quadro, através das perguntas de orientação com a turma, construída previamente a 

partir das ações da tarefa selecionada pelo professor.

Sugestão da tarefa para iniciar a explicação

Conteúdo Objetivo
Organização
da sala de 
aula

Material a ser
utilizado

Operações de 
adição e sub-
tração.

Construir novos 
significados 
para adição e 
subtração com 
números 
inteiros

Cópias do 
esquema da 
BOA para colar 
no caderno ou 
deixar 
disponível em 
toda aula

Alunos em 
duplas ou em 
trios

Orientação

Ana Beatriz possuía R$ 60.000,00 na sua conta bancária no dia 11 de dezembro. Porém, nos 

dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro, fez, sucessivamente, as seguintes operações bancárias: 

Após todas essas operações, o saldo final de Ana Beatriz ficou positivo ou negativo? E 

quanto restou?

Data
12/12

14/12
15/12

13/12
Saque no valor de R$ 7.350,00

Movimentação Bancaria

Depósito no valor de R$ 1.830,00

Saque no valor de R$ 46.690,00
Saque no valor de R$ 12.500,00
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Vamos ler a tarefa e retirar do texto as informações

importantes!

Perguntas de orientações:

1ª Ação de compreender o problema

a) Quais são as informações conhecidas no texto?

b) Existe alguma informação que precisamos, mas não aparece no texto?

c) Quais são as condições dos dados de acordo com o texto?

d) Que pergunta precisa ser respondida?

2ª Ação de construir a expressão numérica

a) Quais termos numéricos podem ser utilizados para construir a expressão numérica?

b) E como devem ser representados os valores de saque, deposito e saldo anterior às

movimentações bancaria?

c) Qual operação nós precisamos utilizar?

d) E agora como vamos construir a expressão numérica?

Nesse momento a partir das sugestões dos alunos, o professor inicia a explicação 

de como deve ser organizada a expressão numérica e por quê.

3ª Ação de resolver a expressão numérica

Nesse caso o professor pode iniciar a explicação da definição da adição no 

conjunto dos números inteiros, apresentado as regras para eliminar parênteses, somar 

e subtrair números inteiros. Após encontrar o resultado é importante lembrar ao aluno 

que é importante confirmar se o resultado é positivo ou negativo através dos símbolos 

de (+ ou -) para ter certeza que não está representando de maneira errada.

O professor continua com as perguntas de orientações

4ª Ação de interpretar a solução

a) Qual o significado do resultado que encontramos e como deve ser respondida a

pergunta?

b) Agora vamos imaginar se no dia 13/12 não houvesse nenhum deposito na conta

bancaria de Ana Beatriz, qual seria o novo saldo?

O professor pode aproveitar e sugerir agora aos alunos que refaça os cálculos 

e encontre o novo saldo para ter um Feedback dos alunos, verificando se realmente 

eles conseguiram entender ou não a realização das operações da adição e subtração com 

inteiros. Através de exemplos ou outras tarefas do livro didático, o professor continua a 

aula com a utilização das ações da ASP como procedimentos de resolução das tarefas.

Diálogo com a turma
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FORMAÇÃO MATERIAL/MATERIALIZADA NA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Na segunda Etapa Mental, o professor prossegue com as aulas expositivas 

dialogadas e práticas, desenvolvidas por resolução de situações problemas ou exercícios, 

adaptados conforme as ações da ASP sempre que necessário, principalmente a 4ª ação de 

interpretar a solução, pois não é comum nas tarefas de livros didáticos.

Uma vez que o professor acompanhe cada um dos estudantes com a orientação do 

cumprimento das ações e material utilizado, como também corrigi as ações, indicadores 

e cálculos (adição, subtração, multiplicação e divisão), de modo que o aluno aprenda a 

“fazer as ações” durante o processo de assimilação. Para tanto, sugerimos no apêndice 1 ou 

2, um guia de observação ou acompanhamento estruturado nos parâmetros qualitativos 

das ações da ASP, propriedades primárias e secundárias, que pode ser utilizado para 

anotações de grupo ou individual, conforme o professor achar melhor.

Na perspectiva do desenvolvimento cognitivo do aluno, o guia de observação 

auxiliará o professor analisar o caráter material/materializada e mental/interna tendo 

em vista a constituição do nível de generalização, nível explanado, nível assimilado e 

nível independência do aluno a partir da análise das ações e conceitos envolvendo os 

números inteiros, conforme os avanços nas Etapas Mentais durante os momentos de 

formação. Além de garantir o acompanhamento da qualidade das ações da ASP dos 

alunos, por meio das propriedades secundarias relacionadas: ao nível de “consciência” 

na realização das ações e assimilação das propriedades essenciais do conteúdo; nível de 

“abstração”, na medida em que as ações vão se transformando em ações mentais com o 

avanço no nível de generalização; e da “categoria razoável ”, na medida em que o aluno 

se habituar a utilizar a BOA tipo três (as ações por completas) para resolver problemas.

Dessa forma o professor poderá obter informações mais sólidas e complementar 

a análise quantitativa dos resultados da prova formativa para avaliar, corrigir e reajustar 

o planejamento seguindo a direção cíclica de ensino.

Sugestão de atividade com a multiplicação e divisão

Conteúdo Objetivo
Organização
da sala de 
aula

Material a ser
utilizado

Operações de 
multiplicação e 
divisão com 
números intei-
ros

Construir novos 
significados 
para 
multiplicação e 
divisão com 
números 
inteiros.

tarefas 
impressas ou 
livro didático.

alunos em 
duplas ou em 
trios

2ª Etapa
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Na forma materializada a sugestão é utilizar a estratégia com a exposição dialogada 

com os alunos sobre as novas significações das operações aritméticas de multiplicação 

e divisão no conjunto dos números inteiros, utilizando as ações da ASP na resolução de 

situações problemas selecionados pelo professor para explicar as operações aritméticas 

durante a construção e resolução das expressões numéricas, instigadas com perguntas de 

orientações construídas a partir das ações.

Sugestão da tarefa com a multiplicação para iniciar a explicação

Seu Antônio é dono de uma padaria. Lá, Juca toma café da manhã e também almoça. Às 

vezes, ele paga na hora; outras vezes, “pendura”. Seu Antônio anota tudo em um caderno. 

Observe as anotações de seu Antônio e responda qual é o saldo de Juca na padaria?

Vamos ler a tarefa e retirar do texto as informações 

importantes!

Perguntas de Orientação da tarefa:

1ª Ação de compreender o problema

a) A tabela de anotação de seu Antônio se refere ao que Juca pagou ou pendurou? E o

que ele consumiu?

b) Existe alguma informação que precisamos, mas não aparece no texto?

c) Quantos dias estão anotados na tabela? E quais as condições dos dados de acordo com

o texto?

d) Que pergunta precisa ser respondida na tarefa?

Orientação

Diálogo com a turma
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2ª Ação de construir uma expressão numérica

e) Quais os termos numéricos positivos e negativos na tarefa? Ou seja, como podemos

representar a quantidade de dias que Juca deixou as despesas pendurados e cada uma das

despesas de café?

f) Qual operação você pode utilizar sem ser uma adição?

g) Quais são as sugestões de vocês para construir a expressão numérica?

A partir das sugestões dos alunos, o professor inicia a explicação de como deve ser 

organizada a expressão numérica e por quê.

3ª Ação de resolver a expressão numérica construída

h) Agora como podemos resolver essa expressão numérica?

O professor inicia a explicação da definição da multiplicação no conjunto dos 

números inteiros, apresentado as regras para multiplicar e se quiser também as regras da 

divisão com os números inteiros.

Ao encontrar o resultado lembrar o aluno que é importante confirmar o resultado 

em positivo ou negativo através dos símbolos de (+ ou -) para ter certeza que não estar 

representando de maneira errada os números inteiros.

O professor continua com as perguntas de orientações

4ª Ação de interpretar a solução

i) Qual é o saldo de Juca? E o que significa esse saldo?

j) Agora qual seria o novo saldo de Juca na padaria se ele pagasse a seu Antônio uma

parte da dívida com uma nota de R$ 5, 00 reais?

l) Para finalizar a tarefa descreva todas as ações que acabamos de fazer para chegar à

solução dessa tarefa, inclusive a realização do cálculo.

O professor pode aproveitar e sugerir agora aos alunos que refaça os cálculos 

e encontre o novo saldo, incluindo nesse momento também a descrição do percurso 

realizado com todas as ações até a solução. A fim de verificar através do Feedback dos 

alunos se realmente eles conseguiram entender ou não a realização das operações da 

multiplicação e subtração que também foi incluída nessa nova pergunta.

Após a explicação da tarefa com a multiplicação, o professor prossegue a aula 

com outros exemplos ou outras tarefas que envolva a divisão com números inteiros, do 

livro didático adaptadas previamente a ASP, com o propósito de incentivar os alunos a 

se apropriar das ações e indicadores para solucionar as tarefas.
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Sugestão de Atividade na Forma Material

Na forma material a sugestão é a realização de um exercício através de jogo antes 

de resolver as demais tarefas. Um jogo com três dados, proposto com disputas entre 

duplas ou entre trios a cada rodada com a solução no quadro branco, referente a 2ª 

ação de construir uma expressão numérica e a 3ª ação de resolver a expressão numérica, 

de maneira que o aluno exercite as operações aritméticas com os algarismos de 1 a 6 

dos dados, considerando os algarismos do dado azul positivos e os algarismos dos dados 

amarelos negativos.

Sugestão do Jogo como exercício

Na primeira rodada recomendamos o professor trabalhar com a adição e subtração 
por meio de três dados, um azul e dois amarelos; na segunda rodada com dois dados, 
um azul e outro amarelo para trabalhar a multiplicação com a exigência de realizar a 
operação inversa utilizando um dos fatores como divisor e o produto da multiplicação 
como dividendo.

Na qual vence a dupla ou o trio que resolver corretamente a expressão numérica 
primeira, construída e resolvida no quadro branco por um dos alunos de cada dupla na 
disputa, que se revezavam a cada rodada, envolvendo os termos numéricos dos dados.

No momento da correção é importante o professor administrar bem a euforia da 
turma, combinando silêncio, sinalizar antes de falar, aguardar a vez para se pronunciar 
para que não atrapalhe os colegas que estão na disputa, deixando de forma organizada os 
colegas participar da correção ou explicação, no qual o professor deve seguir observando, 
corrigindo ou apenas confirmando se os resultados estão ou não corretos.

Após o exercício o professor pode prosseguir a aula, com a proposta de outra 

atividade que envolva a resolução de situações problemas utilizando as ações da ASP.

Conteúdo Objetivo
Organização
da sala de 
aula

Material a ser
utilizado

As quatro 
operações: 
adição, subtra-
ção, multiplica-
ção e divisão 
com números 
inteiros

exercitar as 
quatro 
operações 
aritméticas com 
números inteiros 
e resolver 
situações 
problemas

três dados (um 
azul e dois 
amarelos)

alunos em 
duplas ou em 
trios

Orientação



32Orientações para aplicar a Sequência Didática |

APLICAÇÃO DA PROVA FORMATIVA 

 Na prova formativa o objetivo é verificar se houve aprendizagem dos participantes 

nas Etapas Mentais já trabalhadas, quanto à habilidade em resolver situações problemas 

envolvendo as quatro operações aritméticas com números inteiros a partir das ações da 

ASP, conforme o modelo de tarefas a seguir:

 A tarefa T5 está relacionada a 3.ª ação de resolver a expressão numérica, bem como 

elaborar um problema, a fim de verificar a habilidade do aluno em elaborar um problema 

para expressão numérica pronta e realizar a 3ª ação da ASP, por meio dos indicadores: 

a) se resolve os cálculos na sequência de prioridades das operações e parênteses, b) se

resolve a expressão numérica corretamente, c) confirmando com o uso do símbolo (-) o

resultado de -3, em seguida responder a pergunta do problema elaborado.

A tarefa T6 relacionada a 4.ª, propõem verificar as habilidades dos alunos para 

interpretar a solução do problema a partir  da extração do resultado significativo de 

8000 mil resultante da adição de imigrantes que entraram em Roraima do dia 1º ao dia 

25 de janeiro de 2018, contido no texto da tarefa entre outros resultados, refazendo 

o cálculo de divisão para encontrar a solução de que em média entram pela fronteira

terrestre de Pacaraima 320 venezuelanos, e em síntese da interpretação finalizar com a

explicação de como chegou à solução da tarefa.

Tarefa T5 - Elabore um problema e resolva a expressão numérica 50 : 10 + (40 -12 . 3) -6 =?

Tarefa T6 - Os venezuelanos que buscam refúgio em Roraima fogem, principalmente, 

da fome. Mas não é só isso, eles também querem escapar da severa escassez de 

remédios, da instabilidade política e de uma inflação galopante de 700% na Venezuela, 

que corrói a moeda e faz com que cada vez mais pessoas busquem comida no lixo.

Na fuga da fome, o fluxo é desordenado e a imigração ocorre até a pé. Há 

venezuelanos que, sem dinheiro algum para custear passagens de vinda para o Brasil, 

decidem no auge do desespero caminhar e contar com a sorte de conseguir carona 

para percorrer os 218 km da BR-174 que separam Pacaraima e Boa Vista.

De 1º a 25 de janeiro de 2018, 8 mil imigrantes entraram pela fronteira terrestre
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A tarefa T7 relacionada as quatro ações da ASP, busca-se por meio das perguntas 

de orientações verificar as habilidades do aluno nas quatro ações em: compreender o 

problema, construir expressão numérica a partir dos elementos conhecidos, desconhecido 

e condições dos dados; construir corretamente a expressão numérica, por exemplo, de 

(+1600 +1200 -3500)= com termos numéricos positivos e negativo com as respectivas 

operações aritméticas; assim realizar os cálculos de adição e subtração, confirmando 

com o uso do sinal o resultado -700 para interpretar que a família ainda precisa de R$ 

700,00 reais para quitar o pagamento com a agência. Daí determinar -700 como resultado 

significativo na construção de outra expressão numérica (900 +1600 +1200 -3500)= +200 

e/ou refazer os cálculos (-700 +900)= +200; considerando uma nova situação de um 

desconto de R$ 900,00 no pacote de passagens, respondendo então, o segundo objetivo 

(pergunta) da tarefa, e finalizar com a explicação de como chegou na solução.

Vale ressaltar que essa tarefa pode ser resolvida tanto com as operações aritméticas 

envolvendo concepções de números naturais, quanto de números inteiros. De modo, 

que o professor obtenha a informação se o aluno já dá preferência ou não as operações 

aritméticas com as concepções de números inteiros, considerando que o valor do pacote 

é uma despesa.

de Pacaraima, município vizinho à cidade venezuelana de Santa Elena de Uairén. No 

mesmo período, foram 5.952 fazendo o caminho de volta para o país natal, gerando um 

saldo que pode ser de 2 mil venezuelanos a mais em Roraima. Não é possível afirmar com 

precisão porque uma mesma pessoa pode ter entrado ou saído do país várias vezes. Do 

dia 1º a 25 de janeiro qual foi à média diária de imigrantes que entraram pela fronteira 

terrestre de Pacaraima/RR? Explique como você chegou à solução? 

Tarefa T7 - A família da Ana Vitória juntou R$ 1.600,00 no primeiro trimestre e R$ 1.200,00 no 

segundo trimestre para uma viagem de férias. Ao contratarem uma agência de turismo, 

fecharam um pacote de R$ 3.500,00. Como ficou o saldo da família com a agência?
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Na tarefa T8 também relacionada as quatro ações, sem utilizar perguntas de 

orientações, propõem conforme os indicadores da tabela 1, verificar as habilidades 

do aluno em: compreender o problema; construir a expressão numérica a partir dos 

elementos conhecidos, desconhecido e condições dos dados, envolvendo nos cálculos a 

adição de números inteiros positivos e negativos, por exemplo, de +425 +130 -12 -29 -287 

-12 -30 -11= que resulta em +174. Por consequência leve o aluno a interpretar que sobrara

ainda na carteira de Poliana 174 reais, após refazer o cálculo, por exemplo, com +174

-254= -80 ou com outra expressão numérica de +425 +130 -12 -29 -287 -12 -30 -11 -254=

-80 para resolver o segundo objetivo (pergunta), considerando uma nova informação de

que o saldo bancário estava em -254 reais, por isso o saldo de Poliana ficara em -80 reais,

apesar de depositar toda a quantia que sobrara em sua carteira, e em síntese finalizar a

Perguntas de Orientação:

1ª Ação COmpreender o problema:

a) Quanto, a família conseguiu juntar e quanto terá que pagar pelo pacote de viagem?

b) Existe algum elemento desconhecido no problema?

c) Quais são as condições dos dados?

d) O que você precisa responder no problema?

2ª Ação Construir uma expressão numérica:

f) Quais são os termos numéricos a serem utilizados?

g) Qual é a operação que você irá utilizar?

h) Qual é a sua a expressão numérica para solucionar esse problema?

3ª Ação Resolver a expressão numérica:

i) Qual é a operação com prioridade?

j) Calcule a sua expressão numérica:

4ª Ação Interpretar a solução:

l) Imagine agora qual seria o saldo da família com a agência se a família tivesse ganhado

um desconto de R$ 900,00 no pacote de viagem?

O que os resultados encontrados representam?

m) E qual resultado você irá usar para responder as perguntas do problema?

n) Responda as perguntas do problema.

o) Agora explique como chegou à solução do problema.
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4ª Ação de interpretar a solução com a explicação de como chegou à solução da tarefa.

Depois da prova formativa a sugestão é que o professor resolva as tarefas da 

prova com os alunos utilizando as ações da ASP, se necessários revise as operações 

aritméticas e envolva questionamentos também sobre as dificuldades encontradas, com 

efeito na autoavaliação o aluno se sentirá mais preparado para refletir e escrever com o 

próprio ponto de vista as dificuldades que teve nas tarefas. Em relação ao instrumento 

de autoavaliação, fica a critério do professor utilizar ou não o mesmo instrumento do 

diagnóstico, criar outro instrumento ou deixar livre a criatividade do aluno.

Na análise dos resultados da prova formativa a sugestão é a mesma realizada 

com os resultados da prova diagnóstica, a construção de uma tabela no Excel a partir 

da escala de pontuação da tabela 1 exibida com os indicadores das ações da ASP para 

encontrar a média das ações de desempenho dos alunos, agrupamento e classificando os 

alunos conforme os níveis de intervalo já exibido anteriormente na sequência de tabelas 

dos exemplos para prova diagnóstica, verificando: os resultados individuais e de grupo; 

e se algum aluno mudou ou não de nível de desempenho para um de menor, ou de maior 

rendimento.

Tendo em vista uma postura crítica sobre a própria prática, o professor poderá 

com base nos resultados da prova e guia de observação, fazer correções no planejamento 

para iniciar novamente a direção cíclica do ensino na próxima etapa.

                    FORMAÇÃO VERBAL EXTERNA NA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

 Na Etapa Mental da formação verbal externa as aulas devem ser mediadas com 

um proposito maior no desenvolvimento do aluno “saber explicar” por escrito ou de 

Orientação

Tarefa T8 - Ao sair de casa pela manhã, Poliana levava em sua carteira 425 reais. Na 

padaria gastou 12 reais. Depois foi a farmácia e comprou um remédio de 29 reais. No 

supermercado seu gasto foi de 287 reais. Encontrou com Maria e recebeu dela 130 

reais, relativos a um empréstimo que havia feito à amiga quando estava passando por 

dificuldades financeiras. Mais tarde tomou um lanche e lá se foram 12 reais. Parou no 

posto e colocou 30 reais de combustível em seu automóvel. Numa banca de jornal 

comprou algumas revistas num total de 11 reais. Com tantas despesas, quanto ainda 

sobrara na carteira de Poliana?

Porém, alguns minutos depois Poliana passou num caixa eletrônico e viu que o saldo 

no banco estava negativo em 254 reais, decidiu então, depositar em sua conta bancária 

toda a quantia que lhe sobrara na carteira. Qual seu saldo bancário depois de efetuar o 

depósito?
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maneira oral como resolveu as tarefas, com apropriação do conceito de número inteiro e 

das ações da ASP sem apoio material do esquema (BOA), realizando as ações de maneira 

consciente, compartilhada, generalizada, com detalhes e automatização de algumas 

operações (indicadores).

Portanto a sugestão é que o professor estruture duas tarefas de acordo com os 

parâmetros da ASP e modelos dessa Sequência Didática com as operações aritméticas 

de adição, subtração, multiplicação e divisão. No caso uma tarefa relacionada as quatro 

ações, com ênfase na mediação do cumprimento do indicador “d” para o aluno explicar 

por escrita ou oral como chegou à solução da tarefa na 4ª ação, e a outra tarefa relacionada 

a 3ª ação, ou seja, uma expressão numérica pronta para o aluno elaborar um problema e 

também resolver, antes de iniciar o seminário.

Diante o contexto de apresentações dos grupos o professor se compromete a 

acompanhar o cumprimento dos objetivos e avanços do aluno durante os seminários, 

através do guia de observação no apêndice 2, ou outro instrumento de sua preferência, 

tendo vista a retroalimentação, correção do planejamento ou processo de assimilação 

conforme a necessidade da turma.

FORMAÇÃO VERBAL EXTERNA PARA SI NA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Na formação verbal externa para si, o professor também irá elaborar tarefas com 

novas situações problemas, estruturadas ou adaptadas de acordo com os parâmetros da 

ASP e modelos exibidos anteriormanete na Sequência Didática, uma vez que nessa etapa 

mental as ações são realizadas pelo o aluno em silêncio de maneira que possam conseguir 

“transferir/aplicar tanto as ações da ASP, quanto identificar e resolver as quatro operações 

aritméticas em novas situações problemas” a partir da assimilação adquirida. Na qual 

o professor organiza e proporciona novas situações problemas a serem resolvidas com

as ações da ASP com números inteiros, no decorrer das aulas, observando com o guia,

avaliação e autoavaliação os avanços dos alunos.

Através da prova final o professor poderá verificar os avanços no desempenho a 

partir da Sequência Didática com a ASP envolvendo as quatro operações aritméticas com 

números inteiros, como também realizar após análise de desempenho a retroalimentação 

e correção do processo. A seguir um modelo de prova final.

4º MOMENTO - AVALIAÇÃO FINAL

4ª Etapa
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A tarefa T9 relacionado a 3ª ação, tem como proposito verificar a habilidade 

do aluno na elaboração de problemas e em resolver expressões numéricas por meio 

dos indicadores de: a) identificar as prioridades das operações depois de eliminar os 

parênteses, b) realizar os cálculos das operações de adição e subtração corretamente, c) 

verificar se o resultado é positivo ou negativo, bem como confirmar o resultado de +308 

com o uso do símbolo (+), e utilizar o resultado para responder o objetivo do problema 

elaborado.

Na tarefa T10 o objetivo é verificar o desempenho dos alunos conforme os 

indicadores na tabela 1 da 4ª ação de interpretação da solução, de modo que o aluno: 

determine o saldo significativo de R$ 80,00 extraído do texto como resultado da 

movimentação bancaria de Ricardo na segunda e terça feira, utilizando na construção 

de uma expressão numérica, por exemplo, de 80 -2 . 75= -70 ou (-850 +550 +380) -2 . 

75= -70 para resolver o objetivo de uma nova situação de movimentações bancarias de 

Ricardo, referente as contas de energia, concluindo assim que o saldo não será suficiente 

para pagar o débito de energia, ainda mais sobrará crédito para realizar um saque, após 

os calculos e encontrar o novo saldo de R$ -70,00 que representa um saldo negativo 

na conta bancaria, e mediante os procedimentos realizados finalizar a 4ª ação com a 

explicação de como chegou a solução.

Na tarefa T11 o objetivo está em verificar as habilidades do aluno nas quatro ações 

da ASP conforme os indicadores na tabela 1 para: compreender o problema, construir 

uma expressão numérica a partir dos elementos conhecidos, desconhecido e condições 

dos dados, por exemplo, de (-3 -6 +6 +4)= e (-3 -6 +6 +4)= com números inteiros negativos 

e positivos, então determinar os saldos individuais de Paulo e Flávia através dos cálculos 

da operação de adição e subtração, encontrando o saldo de +1 para Paulo e -4 para Flávia 

com a confirmação dos resultado em positivo ou negativo ao representar os número com 

Tarefa T9 - Elabore um problema para expressão numérica (420) + (-310) + (-8)= depois 

calcule a expressão numérica e responda à pergunta do problema que você formulou.

Tarefa T10 - Ricardo é cliente do Banco do Brasil e sua conta bancaria na segunda 

feira estava com um saldo -850,00 reais, sendo creditado na terça feira 550,00 e 380,00 

como pagamentos referente aos trabalhos de pintura que havia realizado na semana 

passada, fazendo com que o saldo da conta bancaria ficasse em 80,00 reais. No entanto, 

deixou ainda agendado dois débito iguais de 75,00 reais da energia para quinta-feira, 

evitando assim mais um dia de fila para pagar somente essas contas. Diante dessa 

nova situação de movimentações bancarias de Ricardo podemos dizer que o saldo será 

suficiente para pagar o débito de enrgia e ainda sobrará crédito para ele realizar um 

saque? Explique como chegou à solução.
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os símbolos de (+ e -), e partir desses interpretar que Paulo ficou com uma pontuação 

maior que Flavia; em seguida determinar os resultados para refazer os cálculos com +1 

-4= -3,  considerando em uma nova situação Paulo e Flávia de uma mesma equipe, e

assim, responder que a equipe deles ficará com uma pontuação de -3 antes de finalizar a

4ª ação com a explicação de como chegou a solução.

Assim como a tarefa anterior,  o objetivo da tarefa T12 está em verificar as 

habilidades do aluno nas quatro ações da ASP conforme os indicadores na tabela 

1: de compreender o problema, construir expressão numérica a partir dos elementos 

conhecidos, desconhecido e condições dos dados, por exemplo, com (-800) – (-496) : 2= 

ou (800 – 496) : 2= para resolver através de cálculos e encontrar o quociente de -152 ou 

+152 a ser interpretado na 4ª ação como o valor da conta do supermercado de Patrícia,

e com esse resultado, refazer os cálculos de adição, como 152 + 496= 648 para resolver o

segundo objetivo de determinar o gasto de R$ 648,00 reais como a despesa de Patrícia na

semana, e em síntese finalizar com a explicação de como chegou à solução.

Tarefa T11 - Paulo e Flávia brincam com dois dados: um vermelho e outro verde. Com o 

dado vermelho, eles ganham pontos e com o verde, perdem pontos. Em cada rodada 

jogam os dois, juntam os pontos das faces de cima e obtêm o saldo de pontos da rodada. 

Vamos ver o que acontece em duas jogadas.

Qual é o saldo de pontos individual de Flávia e Paulo? E o que esses saldos significam?

Agora em outra situação, qual seria o saldo final considerando dessa vez que Paulo e 

Flávia são parte de uma equipe só?

Tarefa T12 - Patrícia é gerente em uma loja do Pátio Roraima Shopping. Ao somar 

todos os gastos da semana, Patrícia somou, por engano, duas vezes o valor da conta do 

supermercado, o que resultou num gasto total de R$ 800,00. Porém, se ela não tivesse 

somado nenhuma vez a conta do supermercado, o valor encontrado seria R$ 496,00. 

Considerando essa situação qual foi à despesa do supermercado de Patrícia em uma 

semana?

Agora que você já encontrou a despesa do supermercado, determine o gasto total da 

semana de Patrícia.
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A experiência com essa sequência didática é resultado de um estudo de caráter 

quantitativo e qualitativo da pesquisa de Mestrado de Ensino em Ciência, 

envolvendo a participação de 28 alunos do 7ª ano do Ensino Fundamental, 

porém na dissertação somente o resultado de 15 alunos foram utilizados mediante a 

autorização dos pais. A intervenção pedagógica foi realizada por Etapas Mentais 

da formação da BOA, formação material, formação verbal externa e formação verbal 

externa para si, após a determinação do conhecimento prévio dos alunos com a prova 

diagnóstica envolvendo as operações com números naturais, em que a turma apresentou 

um baixo desempenho.

Resultados bastante preocupantes para iniciar o estudo com números inteiros, 

sendo necessários revisões e reforços antes de iniciar o novo conteúdo. Na etapa de 

formação material/materializada não foi fácil desenvolver as ações da base orientadora 

da ação com os alunos, devido às muitas dificuldades que esses apresentaram, inclusive 

de escrever. Além disso, tinha a ansiedade e disputas que surgia nas aulas, de quem 

acertou ou de quem terminou primeiro, comum em turma de adolescentes.

Em uma das situações em sala de aula também teve alunos chegavam a dizer que 

as ações da ASP, estavam contaminando suas mentes, pois acordavam, dormiam e iam 

para outras aulas pensando nas ações. E ouvir esses relatos era muito bom, mostrava 

que realmente a estratégia estava dando certo. Manter o diálogo e dirigir o processo de 

aprendizagem por assimilação de maneira cíclica foi fundamental para o êxito das aulas, 

inclusive fortalecer a motivação dos alunos.

Além de promover a interação entre aluno e professor nas aulas, o diálogo 

juntamente com as atividades realizadas em dupla ou em trio possibilitaram aos alunos 

a oportunidade de discutir, consultar as dúvidas e compartilhar conhecimentos durante 

a busca de solução para as tarefas, sem ter que decorar as operações aritméticas com 

números inteiros, considerando que eram realizadas de acordo com a necessidade das 

tarefas e objetivos de ensino pautadas na ASP.

 Contudo vale ressaltar que também houve momentos complicados, como por 

exemplo, convencer os estudantes na etapa da formação verbal externa, a explicar por 

escrito ou de maneira oral como chegavam à solução da tarefa, sobretudo de que esse 

passo poderia ajuda-los aprender mais. Portanto, depois de uma ou duas aulas esse 

obstáculo foi sendo superado, sempre dialogando que matemática não era só resolver 

cálculos, era bem mais que isso, é estar preparado para resolver os problemas da vida, seja 

individualmente ou em grupo. Para isso eles precisariam ser mais independentes diante 

das estratégias e das ações de resolver problemas.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA SEQUÊNCIA 
DIDÁTICA COM NÚMEROS INTEIROS
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Durante as apresentações é muito importante o professor ficar atento para 

não perder o controle e deixar os que estão assistindo constrangerem os que estão 

apresentando, por isso recomendo que converse antes com a turma sobre o respeito, de 

se pôr no lugar do outro, e o que mais achar necessário. 

Diante dessa dinâmica de sala aula e desempenho quantitativo dos alunos, 

comparando os resultados obtidos na prova diagnosticas com as demais provas, exibidos 

na imagem 1 e 2 a seguir, acreditamos nessa Sequência Didática como Produto Inovador 

para promover aprendizagem das operações aritméticas com números inteiros, a partir do 

conhecimento prévio dos alunos. Sem esquecer que cada turma tem suas características, 

dificuldades e necessidades, o que faz o tempo de aprendizagem por Etapas Mentais 

ser relativo de uma turma para outra, por depender do nível de partida da zona de 

desenvolvimento proximal que se encontram os alunos.

Desempenho da turma por provas da Sequência Didática

Desempenho por alunos antes e depois da sequência didática

Desempenho nas Ações da ASP

Diagnótica Formativa

1,8

Const. Expressão Num.Compreender Resolver Expressão Num. Interpretar a Solução

3,8

1,5

3,5

1,6
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1

1,9

Desempenho nas Provas da Pesquisa
Compreender Const. Expressão Num. Resolver a Expressão Num. Interpretar a Solução

Diagnóstica
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Formativa Final
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No cenário da educação básica os alunos se mostram desmotivados, muitos já 

chegam à escola sem nenhuma visão do que se esperar do futuro.  Por isso conhecer e saber 

lidar com os obstáculos e desafios, que se apresentam na sala de aula são importantes, 

principalmente identificar os conhecimentos prévios dos alunos, de forma a garantir o 

nível de partida e motivacional para realização do planejamento.

Portanto o docente que almeja despertar o aluno na aprendizagem deve adotar 

uma postura de busca constante de conhecer e aprender para utilizar metodologias e 

métodos que enriqueçam sua prática pedagógica, possibilitando ao aluno contextos 

e ações a ser desafiado a desenvolver as habilidades matemáticas e ampliação do 

pensamento numérico diante das vivências matemáticas em sociedade, proporcionando 

base para toda a vida.

Nesse sentido, a base teórica da sequência didática constituída de atividade 

de situações problemas com a teoria de aprendizagem de Galperin, na zona de 

desenvolvimento proximal de Vygotsky, Direção de Ensino de Talízina, Ensino 

problematizador Majmutov e ASP de Mendoza e Delgado, é uma possibilidade para 

promover mudanças nesse cenário, permitindo a transformação reciproca tanto para 

o aluno, quanto para o professor que se sente desafiado em encontrar soluções para

melhorar o ensino e aprendizagem, abraçando os problemas docentes “como impulsores

de investigação”.  Ao professor é permitido a reflexão continua e mudanças no processo

de aprendizagem, considerando assim, ação de orientação, execução e controle/correção

de acordo com a realidade da turma.

Para maiores informações sobre a sequência didática e base teórica desse 

produto, informamos acessarem a dissertação “A Atividade de Situações Problema 

na Aprendizagem com Números Inteiros nas Operações Aritméticas Fundamentadas 

em Galperin e Majmutov nos Estudante de 7ª ano do Ensino Fundamental na escola 

Estadual Fernando Grangeiro”.
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