
SOBRE A OBRA
Acreditamos que a Matemática deve servir como um meio 
facilitador para a estruturação e o desenvolvimento do 
pensamento do(a) aluno(a) e para a formação básica de 
sua cidadania. Isso signi�ica falar na inserção no mundo do 
trabalho, das relações sociais e da cultura. Por isso, essa obra 
estabelece conexões das diferentes áreas da Matemática com 
as demais áreas do conhecimento, como História, Geogra�ia, 
Sociologia, Ciências Biológicas, entre outras.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
• Eliminação do ensino mecânico da Matemática.
• Prioridade para a resolução de problemas.
• Conteúdo como meio para desenvolver ideias matemáticas 
fundamentais (proporcionalidade, equivalência, igualdade, 
inclusão, função, entre outras).
• Ênfase ao ensino da Geometria.
• Introdução de noções de estatística e probabilidade 
e estimativa.
• Organização dos conteúdos em espiral e não em forma 
linear, desprivilegiando a ideia de pré-requisitos como 
condição única para a organização dos mesmos.
• Uso da história da Matemática como auxiliar na 
compreensão de conceitos matemáticos.
• Revigoramento do cálculo mental, em detrimento da 
Matemática do ‘’papel e lápis’’.
• Uso de recursos didáticos (calculadoras, computadores, 
jogos e simuladores).
• Ênfase ao trabalho em pequenos grupos em sala de aula.
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Projeto
gráfico

Elementos
O titulo da coleção 
aparece sempre 
no topo da página, 
do lado direito.

A série a qual se destina o 
volume é indicada sempre 
no topo esquerdo da página.

Os boxes marcam o tipo de informação que está sendo 
transmitida, dando a orientação necessária para que o aluno 
desenvolva a atividade corretamente.

Esse box contém dicas de 
�ilmes relacionados ao tema, 
ampliando o repertório 
cultural do aluno e explorando 
as possibilidades de intertexto.

O Quadro Negro indica o material 
que vai ser usado na atividade.

Ele também é usado para explicações mais 
detalhadas, funcionando como um lembrete 
do conteúdo que já foi estudado.

A sinalização de páginas possui 
um acabamento simples para não 
interferir na leitura.

Box

Salgado Pizza

15 4 ?

• O intervalo (Δ) em anos até a data desejada;
• Quantas vezes aconteceu o dia 29 de feve-reiro entre essas datas (B);
• O total de dias que se passaram entre as 

datas (D);
• D = 365 x Δ + B

• A correção (C) a ser subtraída do dia da semana para datas passadas ou adicionada para datas futuras.

Cinemateca

no topo esquerdo da página.

6oano



A obra também conta com os boxes de apoio e comunicados:

A Galeria da Fama 
contextualiza, de forma 
leve e lúdica, a biogra�ia 
dos grandes teóricos e 
pensadores.

A inovação �ica por conta da 
inclusão de QR codes que 
proporcionam interação e in�initas 
possibilidades de atualização, 
pois o livro continua vivo na 
plataforma digital da Eureka. 

PENSE E RESPONDA! Colocações de questionamentos com 
a função de provocar a re�lexão e a 
mudança de perspectiva.

CURIOSIDADES
Informações complementares e 
fatos curiosos relacionados ao tema, 
garantindo a interdisciplinariedade 
intrínseca da obra.

ATENÇÃO!! !! Avisos importantes para o 
desenvolvimento das atividades.

RELEMBRANDO
Resumos curtos para situar 
conceitualmente o aluno.

Informações complementares que 
oferecem olhares diferentes e mudanças 
de perspectivas. Faz a ponte da disciplina 
com as demais áreas do conhecimento.

PARA SABER MAIS



Conheça os personagens Cores

Vermelho

Azul
Turquesa

Por seu caráter dinâmico e expressivo, o vermelho é a cor principal. 
Sua função é estimular a leitura e aguçar os sentidos.

Levando em consideração o 
impacto visual do vermelho, 
o azul turquesa entra como 
contrapeso, para prender 
a atenção e proporcionar 
conforto simultaneamente.

O livro apresenta diversas cores, mas leva duas cores principais como 
identidade do projeto.

Para tornar a leitura e o desenvolvimentos das atividades e experimentos 
mais agradável e lúdico, contamos com personagens divertidos e 
simbolicamente ligados ao universo da Matemática e da Tecnologia.

O vermelho é muito 
utilizado para des-
tacar títulos, aler-
tas e informações 
importantes.

Pi pode ser considerado 
o mais extrovertido da 
turma. Por ser bastante 
comunicativo é ele 
quem introduz os temas 
e oferece explicações 
mais detalhadas.

Arroba também atua 
como assistente de Pi, 
fazendo perguntas e 
direcionando a leitura.

XY é um mascote muito esperto que 
dá diversas dicas importantes ao 
aluno. Às vezes ele faz perguntas que 
as pessoas têm vergonha de fazer 
por parecerem tolas mas que são 
sempre muito pertinentes!

QR é nosso smartphone. 
É ele quem garante o 
dinamismo da obra, que 
permanece em processo 
contínuo de atualização por 
meio dos QR codes.

Sigma atua como 
um assistente, 
sua participação é 
fundamental, pois é ele 
quem passa todas as 
informações necessárias 
para que a atividade 
seja desenvolvida 
adequadamente.

Σ(Sigma)

π(Pi)

@(Arroba) XY QR



Tangram
Desenvolve noções de geometria 
plana e raciocínio lógico.

No início não havia nada além do 
Caos Primordial, o “Vazio”. A partir 

desse Caos um ovo foi chocado por 18 mil 
anos. O Céu, a Terra e Pan Ku coexistiram em 

um estado de unidade dentro deste ovo negro. 
Ao romper o ovo, Pan Ku cria o universo, dando 
origem ao Céu e a Terra. Separando o Yin Yang 
com um golpe de machado. Yin , o mais pesado, 

afunda e torna-se a Terra, enquanto o Yang, 
mais leve, eleva-se para formar o céu. Pan Ku 

permaneceu entre eles sustentando o Céu. 
Após 18 mil anos, Pan Ku descansou.

De acordo com a 
mitologia chinesa, 

o dragão foi um dos 
quatro animais sagra-
dos convocados por 
Pan Ku para partici-
parem na criação do 

mundo.

O que é Tangram e como surgiu?
O Tangram é um quebra-cabeça chinês formado de sete peças: um quadrado, um 
paralelogramo, dois triângulos isósceles congruentes maiores, dois triângulos me-
nores também isósceles e congruentes e um triângulo isósceles médio. As sete peças 
formam um quadrado. Surgiu há mais de 2000 anos e seu nome original (Tchi Tchiao 
Pan) signi�ica “Sete Peças da Sabedoria”. Seu objetivo é conseguir montar uma deter-
minada forma, usando as sete peças.

TAOÍSMO
O Taoísmo, também chamado Daoísmo 
e Tauísmo, é uma tradição �ilosó�ica e 
religiosa originária da China que enfatiza 
a vida em harmonia. O termo chinês "Tao" 
signi�ica "caminho", "via" ou "princípio", 
e também pode ser encontrado em outras 
�iloso�ias e religiões chinesas. No taoísmo, 
especi�icamente, o termo designa a fonte, 
a dinâmica e a força motriz por trás de 
tudo que existe.

Representação do "Tao", o conceito funda-
mental do taoísmo, na escrita chinesa.

Hoje, o Tangram é utilizado no mundo todo, especialmente por professores 
no ensino da geometria, matemática, psicologia e, principalmente, na pe-
dagogia. Apesar de passar uma simplicidade no manuseio, ele se revela um 
jogo de di�ícil resolução por exigir muito raciocínio lógico.
Existem várias lendas sobre o surgimento do Tangram. A principal e mais 
difundida diz que no século XII um monge taoísta deu ao seu discípulo 
um quadrado de porcelana, um rolo de papel de arroz, pincel e tintas e 
disse para ele viajar pelo mundo e anotar tudo que visse de belo e depois 
voltasse. O discípulo �icou tão emocionado com a tarefa que deixou cair o 
quadrado de porcelana partindo-o em 7 pedaços; tentando reproduzir o 
quadrado, percebeu uma imensidão de belas e conhecidas �iguras feitas a 
partir das 7 peças. Assim, concluiu que não precisava mais correr o mundo, 
pois tudo que era belo poderia ser formado pelas 7 peças do Tangram.
Dizem que é possível montar mais de 5000 �iguras!
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Cada atividade é explorada em seu caráter universal, 
falar sobre sua origem e curiosidades permitem 
relacionar a Matemática com as demais disciplinas.

Valorizamos os aspectos 
práticos das atividades, 
por isso a teoria sempre 
irá trazer histórias e 
formas de aplicação que se 
aproximem a experiência 
do aluno.

Alguns conceitos �ilosó�icos 
são convocamos ao longo 
do texto, exatamente 
para demonstrar 
que a construção do 
conhecimento é um 
fenômeno multifacetado.



Todas as propostas 
apresentam instruções 
precisas a respeito de seu 
desenvolvimento.

Por meio dos QR codes 
garantimos a atualização 
contínua da obra, de 
modo que apresente 
sempre conteúdos novos e 
diferenciados.

Priorizamos atividades que vão ao encontro da 
realidade do aluno, proporcionando novos olhares 
para questões corriqueiras.

Este experimento apresenta 
maneiras de se descobrir o 
dia da semana de qualquer 
data do calendário grego-
riano, no passado ou futuro. 
Com ele você vai entender e 
aplicar algoritmos, além de 
revisar o uso das operações 
básicas.

A MATEMÁTICA 
DOS CALENDÁRIOS

Há muito que o homem se preocupa em registrar de forma empírica o pas-
sar do tempo. O dia e o ano, por exemplo, podem ser observados por qual-
quer pessoa, já que suas de�inições se baseiam em considerações astronô-
micas. No entanto, as de�inições de semana e mês são muito dependentes 
da cultura de cada povo ao longo da história.
No caso do calendário contemporâneo, o Gregoriano, temos as informa-
ções do dia da semana escondidas nas datas. Por exemplo, para recuperar 
em que dia da semana aconteceu 27 de maio de 1962, basta recorrer a um 
algoritmo. Por mais simples que pareça, o assunto de calendário é rechea-
do de conhecimento e de cultura acumulados.

Procedimento

Você já deve ter visto na televisão alguém que tenha dito ter uma 
super memória ou um grande dom para adivinhar coisas, como o 
dia da semana em que alguém da plateia nasceu. 
Não é errado a�irmar que existem pessoas com capacidades inte-
lectuais bastante aguçadas, porém, di�icilmente há alguém que te-
nha memorizado quando caíram todos os dias do ano de todos os 
anos que já se passaram.
É bem mais prudente a�irmar que estas pessoas conhecem bem o 
funcionamento de nosso calendário e este conhecimento aliado a 
um pouco de treino resultou na habilidade de calcular qual foi dia 
da semana em que certo dia do ano caiu.

Por que temos 
anos bissextos?

QR
code: 
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Embora o foco da obra 
não seja a teoria em si, 
explicações e lembretes 
são inseridos sempre que 
houver necessidade de 
reforço.

As atividades podem 
apresentar questões 
pontuais que visam a 
direcionar a linha de 
raciocínio do aluno.

O recurso grá�ico do Quadro Negro é uma forma lúdica 
de fazer da leitura algo mais dinâmico.

28001987 16 8 1928
2

2100

Correção do 
Calendário Gregoriano

Anos bissextos
As regras vão um pouco além do famoso “de quatro em quatro 
anos”, veja:

Qual dos anos abaixo é bissexto?

• Anos múltiplos de 4 são bissextos 
(acrescentando 1 dia em fevereiro);

• Anos múltiplos de 100 não são bissextos (mesmo 
que todo múltiplo de 100 também é múltiplo de 4);

• Porém, se o ano for múltiplo de 400, a regra ante-
rior não valerá e o ano será considerado bissexto.

Você sabe dizer também quantos anos foram bis-
sextos desde o ano de seu nascimento?
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A Terra demora 365,242190419 dias 
para dar a volta completa em torno do 
Sol, portanto, de alguma maneira, te-
mos que corrigir isso para que não faça 
frio no verão depois de alguns anos.

A duração do ano não é um número natural 
de dias. Como podemos perceber, a duração 
do ano precisa ser representada em forma 
de fração. Justamente essas frações de dias 
causaram problemas históricos nas constru-
ções de calendários -alguns tinham 365 dias 
apenas ou, pior ainda, tinham 360 dias, e as 
diferenças iam se acumulando a cada ano, o 
que, depois de alguns anos, faziam com que 
as datas usualmente associadas às estações 
estivessem completamente erradas. Por 
esse motivo o papa Gregório estabeleceu o 
procedimento que seguimos atualmente.

Quanto é 365,242190 em dias, horas, minutos e segundos?

PENSE E RESPONDA!



No início de cada atividade estão indicadas 
as habilidades e competências que serão 
desenvolvidas. A elaboração das práticas 
seguem as premissas da Base Nacional 
Curricular (BNCC).

Os diálogos entre as 
personagens proporcionam 
identi�icação e oferecem 
um recurso didático 
poderoso em sala de aula.

ARCO CAPAZ 
E NAVEGAÇÃO

Neste experimento você terá o desa�io de localizar um ponto no mapa 
com auxílio de régua, compasso e transferidor, sabendo apenas a lo-
calização de três pontos de referência e os ângulos formados entre 
eles. A proposta pode ser usada como aplicação ou como uma intro-
dução, dependendo do seu conhecimento sobre construções com ré-
gua e compasso.

Theatrum Orbis Terrarum (Teatro do Globo Terrestre) de Abraham Ortelius, publicado em 1570 em An-
tuérpia. É considerado o primeiro atlas moderno, resultado das intensas explorações marítimas.

Mas como os grandes 
navegantes se localiza-
vam no meio do oceano 
na época das Grandes 
Navegações? 

Isso dependia de vários fatores: as informações 
disponíveis (um céu estrelado ou uma carta náu-
tica), os instrumentos disponíveis (um par de ré-
gua e compasso ou alguma engenhoca mecânica 
para medir as posições das estrelas) e o conheci-
mento dos que estavam presentes no barco.

Nesta atividade você será 
desa�iado a resolver um 
problema desse tipo, com 
base em uma carta náutica 
e algumas informações so-
bre pontos de referência.
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