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Pauta  ATPC – Anos Iniciais 
 

Sistema de Numeração Decimal (Parte 3)  
 

 
 

Contextualização: 

 

Esta pauta formativa é continuidade da contribuição da equipe do Núcleo Pedagógico 

Anos Iniciais para subsidiar a formação realizada pela escola em ATPC, sobre o “Sistema de 

Numeração Decimal”, utilizando atividades do EMAI e propiciando assim uma reflexão 

aprofundada sobre esta Unidade Temática. 

 

 

Objetivos desta Pauta Formativa: 

 

● Discutir estratégias e possibilidades do trabalho com as Fichas Sobrepostas para 

auxiliar os estudantes  a avançarem em suas hipóteses numéricas. 

 

 

Materiais e recursos necessários para desenvolver esta pauta: 

 
● Material do EMAI. 

 
 

 
 
Atividades: 

 

Analisando propostas de trabalho: FICHAS SOBREPOSTAS. 

 

Encaminhamento: 

Neste momento, os professores terão como desafio pensar nas práticas nas quais o 
Sistema de Numeração Decimal é o tema central. 
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Para tal, faremos a análise de algumas atividades do volume 1 do EMAI, observando a 
progressão das mesmas. 

Para isso, retomaremos as pautas anteriores na quais discutimos como a criança tem 
contato com Sistema de Numeração decimal em seu cotidiano, a construção das escritas 
numéricas e o uso do quadro numérico como apoio para esta compreensão. 

No segundo momento, realizaremos as análises das atividades do EMAI e 
posteriormente a socialização e discussão. 

1º Momento: Preencher o quadro, refletindo sobre os aspectos necessários para o 
trabalho com o Sistema de Numeração Decimal com os estudantes. 

Sistema de Numeração Decimal  

1.    Como a criança tem contato com o Sistema de Numeração Decimal em seu 

cotidiano?  

 

2.    Por que ensinar Sistema de Numeração Decimal? O que ensinar de Sistema de 

Numeração Decimal? 

 

3.    Como ensinar Sistema de Numeração Decimal? 
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2º Momento: Analise as atividades do EMAI e identifique as condições didáticas que estão 

propostas para o desenvolvimento das atividades. 

Quais condições didáticas precisam ser garantidas pelo professor no desenvolvimento das 

atividades:  

ANTES: No planejamento da atividade. 

DURANTE: No desenvolvimento da atividade. 

DEPOIS: Na avaliação sobre a atividade realizada com a turma.  

 
 

Questões para discussão Reflexão sobre as Atividades 

Identifique as condições 
didáticas que estão propostas 
para o desenvolvimento das 
atividades. 

Atividade 10.2 1° ano - Antes: Estudo da 
Atividade para planejamento da aula, 
verificando materiais necessários para  
aplicação e os objetivos propostos. 

Durante: Realizar a conversa inicial 
retomando o uso das fichas sobrepostas e a 
utilização de coleções para apoio a 
contagem caso seja necessário, realizando 
as intervenções necessárias por meio de 
“boas perguntas” que gerem reflexão sobre 
a construção do SND, (vide pág. 98  livro do 
professor 1º ano). 

Depois: Analisar como discorreu o 
desenvolvimento da atividade verificando 
como os estudantes responderam às 
intervenções, se avançaram em suas 
hipóteses e conhecimentos sobre a 
construção do SND e se há necessidade de 
retomada das fichas sobrepostas, 

http://decentrooeste.educacao.sp.gov.br/


 

       Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
      DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO CENTRO-OESTE 
Avenida Rio Branco, nº 1.260 – Campos Elíseos - São Paulo - SP – CEP: 01206-001 
   Telefones: (011) 3866-3510   Site: http://decentrooeste.educacao.sp.gov.br 
                                      E-mail: decto@educacao.sp.gov.br 

 

 

diversificando com jogos e ampliando a 
utilização das mesmas. 

 

Atividade 11.5 - 2° ano - Antes: Estudo da 
Atividade para planejamento da aula, 
verificando materiais necessários para  
aplicação e os objetivos propostos. 

Durante: Realizar a conversa inicial 
utilizando a ficha sobreposta como recurso 
para explorar a composição e a 
decomposição de números para realização 
de cálculos. Orientar para a  escrita das 
decomposições em forma de adição 
utilizando os símbolos matemáticos 
adequados. Realize as intervenções 
necessárias por meio de “boas perguntas” 
que gerem reflexão sobre a construção do 
SND, (vide pág. 138 a 141  livro do professor 
2º ano). 

Depois: Analisar como discorreu o 
desenvolvimento da atividade verificando 
como os estudantes responderam às 
intervenções, se avançaram em suas 
hipóteses e conhecimentos sobre a 
construção do SND e se há necessidade de 
retomada das fichas sobrepostas, 
diversificando com jogos e ampliando a 
utilização das mesmas. 

 

Atividade 1.2 - 3° ano - Antes: Estudo da 
Atividade para planejamento da aula, 
verificando materiais necessários para  
aplicação e os objetivos propostos. 

Durante: Realizar a conversa inicial 

utilizando a ficha sobreposta como recurso 

para explorar a composição, construção e 

comparação de números. Modelizar o 
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procedimento de compor e decompor os 

números com a mesma quantidade de 

dígitos e mesmo números, (por ex. 45; 54). 

lembre-se de utilizar o material anexo no 

final do livro.  

Realize as intervenções necessárias por meio 
de “boas perguntas” que gerem reflexão 
sobre a construção do SND, (vide pág. 19 a 
21- livro do professor 3º ano). 

Depois: Analisar como discorreu o 
desenvolvimento da atividade verificando 
como os estudantes responderam às 
intervenções, se avançaram em suas 
hipóteses e conhecimentos sobre a 
construção do SND e se há necessidade de 
retomada das fichas sobrepostas, 
diversificando com jogos e ampliando a 
utilização das mesmas. 

 

Atividade 2.3 - 3° ano - Antes: Estudo da 
Atividade para planejamento da aula, 
verificando materiais necessários para  
aplicação e os objetivos propostos. 

Durante: Realizar a conversa inicial 
utilizando a ficha sobreposta como recurso 
para explorar a composição, construção e 
comparação de números. Modelizar o 
procedimento de compor e decompor os 
números com 3 algarismos.  Lembre-se de 
utilizar o material anexo no final do livro.  

Realize as intervenções necessárias por meio 
de “boas perguntas” que gerem reflexão 
sobre a construção do SND, (vide pág. 29 e 
30- livro do professor 3º ano). 

Depois: Analisar como discorreu o 
desenvolvimento da atividade verificando 
como os estudantes responderam às 
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intervenções, se avançaram em suas 
hipóteses e conhecimentos sobre a 
construção do SND e se há necessidade de 
retomada das fichas sobrepostas, 
diversificando com jogos e ampliando a 
utilização das mesmas. 

 

Atividade 6.1 - 4° ano - Antes: Estudo da 
Atividade para planejamento da aula, 
verificando materiais necessários para  
aplicação e os objetivos propostos. 

Durante: Realizar a conversa inicial  
retomando a exploração da composição e a 
decomposição de números para realização 
de cálculos. Promover a discussão da 
realização da adição por meio do uso das  
fichas.  

Realize as intervenções necessárias por meio 
de “boas perguntas” que gerem reflexão 
sobre a construção do SND, (vide pág. 59 e 
60  livro do professor 4º ano). 

Depois: Analisar como discorreu o 
desenvolvimento da atividade verificando 
como os estudantes responderam às 
intervenções, se avançaram em suas 
hipóteses e conhecimentos sobre a 
construção do SND e se há necessidade de 
retomada das fichas sobrepostas, 
diversificando com jogos e ampliando a 
utilização das mesmas. 

Solicitar que os estudantes  registrem as ações 

que realizam com o material, pois, assim, 

percebem relações numéricas importantes e que 

subsidiarão a compreensão e o estabelecimento 

de estratégias de cálculo mental, contribuindo 

para entenderem o algoritmo da adição. 
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Observação: Professor Coordenador, no momento de análise das  atividades 
selecionadas, destaque  a progressão do uso das fichas sobrepostas para ampliação 
do conhecimento sobre SND. 
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