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Governo do Estado de São Paulo  
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

21/07/2022 

 

REDE Nº 104      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: DISPONIBILIZAÇÃO DA CURADORIA DO PROJETO APRENDER JUNTOS 
 

Conforme informado na 3ª formação de recuperação e aprofundamento, a COPED disponibilizou, 

para acesso, os cadernos de Experiências Matemáticas da curadoria do projeto Aprender Juntos, 

cujo objetivo é auxiliar os professores no planejamento de atividades diferenciadas para cada 

nível de aprendizagem. Os arquivos, em PDF, seguem como anexos a esta rede, conforme segue: 

 

 

EXPERIÊNCIAS MATEMÁTICAS 

Cadernos do professor, Encarte do estudante e Material Ampliado: 

 

Volume 1: Números naturais - características e operações  

Volume 2: Sistema numérico - no cotidiano 

Volume 3: Multiplicação, Divisão e introdução à geometria: jogos, desafios e situações problema 

 

 

Todos os cadernos possuem a versão do professor e o encarte do estudante (neste, há apenas 

as atividades para serem impressas caso se julgue necessário). E para favorecer o trabalho 

pedagógico de professores e estudantes com baixa visão, há também a versão ampliada dos 

cadernos. 

 

O material foi dividido em 3 volumes que variam com relação à complexidade das habilidades a 

serem trabalhadas pelas atividades sugeridas: 

 

• O volume 1 contém atividades que têm por objetivo apoiar os estudantes no desenvolvimento 

das habilidades de matemática relacionadas aos números naturais, suas características e 

operações; 

• O volume 2 contém atividades que tem por objetivo apoiar os estudantes no desenvolvimento 

das habilidades de matemática relacionadas à aquisição do sistema numérico no cotidiano; 
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• O volume 3 contém atividades que têm por objetivo apoiar os estudantes no desenvolvimento 

das habilidades de matemática relacionadas à multiplicação dos números, divisão e introdução 

a geometria. 

 

Conforme orientações da COPED, presentes no Boletim Semanal Subsecretaria nº 29, de 20 de 

julho de 2022, a escola poderá, conforme suas prioridades, utilizar os recursos do PDDE Paulista 

- Manutenção para impressão, lembrando que para este fim, não será permitida a solicitação de 

suplementação ou o uso do PDDE Paulista - Novo Ensino Médio. Entretanto, orientamos que 

sejam seguidas as regras do Manual do Programa, com o intuito de evitar gastos irregulares. 

 

 

 

Anexo 1: 01 - Experiências matemáticas - Números naturais - características e operações - Encarte do 

estudante (1) 

Anexo 2: 01 - Experiências matemáticas - Números naturais - características e operações 

Anexo 3: 02 - Experiências matemáticas - Sistema numérico no cotidiano - Encarte do estudante 

Anexo 4: 02 - Experiências matemáticas - Sistema numérico no cotidiano 

Anexo 5: 03 - Experiências matemáticas - Multiplicação, Divisão e introd. à geometria jogos, desafios e 

situações-problema - Encarte 

Anexo 6: 03 - Experiências matemáticas - Multiplicação, Divisão e introd. à geometria jogos, desafios e 

situações-problema 

Anexo 7: Ampliado - 01 - Número naturais - características e operações 

Anexo 8: Ampliado - 02 - Sistema numérico no cotidiano 

Anexo 9: Ampliado - 03 - Multiplicação, Divisão e introdução à geometria jogos, desafios e situações-

problema 
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