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INTRODUÇÃO: 

Prezado(a) professor(a) que ensina Matemática nas classes regulares dos ciclos 

Interdisciplinar e Autoral da Rede Municipal de Ensino de São Paulo (RMESP), esta 

publicação tem como objetivos:  

- Compartilhar com você os princípios norteadores da seleção das atividades de 

Matemática que compõem os Cadernos Trilhas de Aprendizagem; 

- Apresentar, por meio de atividades de Matemática dos Cadernos Trilhas de 

Aprendizagem, a articulação entre elas e aspectos do Currículo da Cidade – Ensino 

Fundamental – Matemática. 

 

1. Princípios norteadores das atividades de Matemática dos Cadernos 

Trilhas de Aprendizagem: 

Devido ao fato de as aulas serem suspensas, aproximadamente, após um mês de ano 

letivo de 2020, os Cadernos contemplam atividades de Objetos de Conhecimento e 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento constantes nos “Quadros de objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento por ano de escolaridade” das páginas 83 a 122 da 

publicação “Currículo da Cidade: Ensino Fundamental – Matemática”. 
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O conjunto de atividades matemáticas de todos os Cadernos Trilhas de Aprendizagens 

do Ensino Fundamental contempla atividades dos eixos estruturantes Números, 

Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística, de modo a 

“permitir uma visão ampla da Matemática, de acordo com as possibilidades dos 

estudantes, levando em conta a sua faixa etária” (SÃO PAULO, 2017, p. 77). 

Por esta razão, além dos objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, as atividades matemáticas dos Cadernos Trilhas de Aprendizagem 

também contemplam as ideias fundamentais da Matemática. 

 

 

 

 

 

A publicação “O ensino de Matemática: apontamentos para discussão e implementação 

do Currículo da Cidade- Volume 1” amplia e aprofunda aspectos do currículo, entre 

esses: eixos estruturantes, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e ideias 

fundamentais da Matemática. 

Para saber mais sobre os eixos estruturantes e as ideias 

fundamentais da matemática: 

Currículo de Matemática, páginas 65, 66, 77 e 78. 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/cc-ef-matematica.pdf
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A seleção das atividades matemáticas também considera os desempenhos dos 

estudantes da RMESP, conforme relatórios publicados no Sistema Educacional de 

Registro e Aprendizagem (SERAP) da Secretaria Municipal de Educação (SME). 

 

2. A articulação de princípios teóricos e metodológicos do Currículo 

de Matemática nas atividades matemáticas dos Cadernos Trilhas de 

Aprendizagem: 

Na medida do possível, as atividades matemáticas articulam diversos aspectos do 

Currículo de Matemática, entre eles: Eixos Estruturantes; Eixos Articuladores; Objetos 

do Conhecimento; Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento; Ideias Fundamentais 

da Matemática e Diversidades de estratégias no ensino de Matemática. 

 

2.1. As atividades Matemáticas dos Cadernos Trilhas de Aprendizagem e a 

resolução de problemas: 

Diversas atividades matemáticas dos Cadernos Trilhas de Aprendizagem contemplam 

aspectos significativos da resolução de problemas: 

  

Alguns apontamentos sobre o 

Currículo da Cidade: 

Matemática............................. 11  

Alguns mitos do senso comum 

sobre a Matemática e suas 

consequências para o ensino ...21 

 Sobre Objetivos de Aprendizagem 

e Desenvolvimento e ideias 

fundamentais da Matemática .. 31  

Tipos de raciocínio matemático e 

ideias fundamentais................ 43  

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/O-ensino-de-Matematica.pdf
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2.1.1. A percepção sobre as operações que resolvem determinado problema: 

Trilhas de Aprendizagens – 6º ano 
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2.1.2 - O estabelecimento de relações entre os dados, as condições e a pergunta do 

problema: 

Trilhas de Aprendizagens – 5º ano 

 

2.1.3- A existência de problemas com excesso ou falta de dados, sem soluções ou com 

muitas soluções: 

Trilhas de Aprendizagens – 5º ano 
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2.1.4 - Problemas de lógica: 

Trilhas de Aprendizagens – 6º ano 
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2.1.5 - A importância de verificar, após a resolução de um problema, se a resposta 

soluciona esse problema: 

Trilhas de Aprendizagens – 5º ano 

 

2.1.6 - Problemas do campo aditivo com dados organizados em tabelas: 

Trilhas de Aprendizagens – 8º ano 
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2.1.7 -Problemas com dados organizados em coordenadas cartesianas: 

Trilhas de Aprendizagens – 9º ano 

 

 

2.2. As atividades Matemáticas dos Cadernos Trilhas de Aprendizagem e as tarefas 

investigativas: 

Algumas atividades envolvem aspectos típicos de tarefas avaliativas, entre eles, o 

reconhecimento e a formulação de conjecturas, seguidas da realização de testes e 

argumentação: 

 

2.2.1 - No eixo estruturante Álgebra: 

Trilhas de Aprendizagens – 5º ano 
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Trilhas de Aprendizagens – 7º ano 
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2.2.2 - no eixo estruturante Grandezas e Medidas: 

Trilhas de Aprendizagens – 6º ano 

 

2.2.3 - no eixo Geometria: 

Trilhas de Aprendizagens – 6º ano 
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Trilhas de Aprendizagens – 8º ano 

 

 

2.3. As atividades Matemáticas dos Cadernos Trilhas de Aprendizagem, o sistema 

de numeração decimal e procedimentos de cálculo: 

A relação entre os princípios do sistema de numeração decimal, as propriedades das 

operações, procedimentos de cálculo (mental, papel e lápis, calculadora) exato ou 

aproximado, foi considerada na seleção das atividades Matemáticas: 

Trilhas de Aprendizagem – 4º ano 
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Trilhas de Aprendizagem – 5º ano 
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Trilhas de Aprendizagens – 4º ano 
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Trilhas de Aprendizagens – 6º ano 

 

 

Prezado(a) professor(a), esta publicação é o início de uma conversa que continua por 

meio de outras ações formativas organizadas pela equipe de formadores de Matemática 

da DIEFEM e das DIPEDs. 

Desejamos a todos um excelente trabalho neste período de isolamento social. 


