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São Paulo, 29 de outubro de 2020

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Esclarecemos o item 03 da atividade 02 do caderno Aprender Sempre Matemática
do 5º ano (pág. 03).
Considerando a importância de estabelecer a relação entre os dados de uma
questão para a sua compreensão e, portanto, sua resolução, informamos que é solicitado na
atividade 02 do material Aprender Sempre de Matemática que os estudantes analisem os
textos. Dessa forma, há a proposta de que as crianças leiam os problemas, identifiquem as
informações e verifiquem se são possíveis de serem resolvidas, retirando ou acrescentando
dados que tornem os problemas passíveis de resolução e reescrevendo-os.
A atividade em questão visa ao desenvolvimento da habilidade (EF05MA07):
Resolver e elaborar situações-problema de adição e subtração com números naturais e com
números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas
como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos, previsto no Currículo Paulista.
No item 1, para que seja possível calcular quantos livros cada escola recebeu,
espera-se que o estudante reescreva a questão, estabelecendo a quantidade total ou a
quantidade recebida por uma das escolas.
No item 2, para determinar quantos quilômetros Júlia anda por dia, as informações
referentes ao seu irmão Francisco são desnecessárias. Portanto, espera-se que o estudante
reescreva a questão excluindo essas informações.
No item 3, para que seja possível determinar a quantia paga pelo lanche, espera-se
que o estudante reescreva a questão, estabelecendo a quantidade paga pelo ingresso do
cinema. Além disso, a informação sobre o horário em que Gustavo sai de casa e o horário de
início do filme são desnecessárias para a resolução da situação e poderiam ser excluídas na
reescrita da questão.
No item 4, para determinar a quantia total a ser paga pelas canetas, a informação de
quanto Patrícia tinha inicialmente é irrelevante. Portanto, espera-se que o estudante
reescreva a questão excluindo essa informação ou acrescentando dados que possibilitem a
resolução do problema.
Diante do exposto, é importante considerar que a proposta da atividade se refere a
leitura, compreensão, escrita e resolução de situações problema.
Coordenadoria Pedagógica - COPED
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