
MATEMÁTICA DA MINHA VIDA 2o ANO

Recorte os 12 coelhinhos de pelúcia para o trabalho da página 130.

Recorte os cartões para montar uma nova frase matemática na página 130.
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DESCOBRINDO UMA NOVA FRASE MATEMÁTICA



MATEMÁTICA DA MINHA VIDA 2o ANO

 Gabriela tem uma coleção com uma dúzia de coelhinhos de pelúcia. 
Para guardá-los, ela dividiu estes coelhinhos em grupinhos de 4 e 
colocou cada grupinho numa prateleira do seu armário.

Leia, pense e resolva colando os coelhinhos que você recortou. 

Desenhe o armário com as prateleiras necessárias e divida os coelhinhos 
colando 4 em cada prateleira. Faça as F.M. correspondentes.

Responda: 
a) Quantos coelhinhos você tinha, ao todo, para colar? ___________________
b) Você dividiu os coelhinhos em grupinhos de __________________________.
c) Quantas prateleiras você ocupou? _________________________________
Podemos dizer que:

Doze
divididos 

em
grupos de

Quatro é igual a
.
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Ao todo são _____  flores.
Vamos dividi-las colocando cinco 
em cada vaso (         ).

Usamos _________ vasos.

Ao todo temos 21 lapiseiras. 
Vamos dividi-las colocando 3 em 
cada estojo (            ).

Desenhamos _________ estojos.

Ao todo são 8 peixes.
Vamos dividi-los, colocando dois 
em cada aquário (         ).

Usamos _________ aquários.

F.M.     

                   8 ÷ 2 =

F.M. 

         21 ÷          =

Ao todo são _____  dados.
Vamos dividi-los colocando 4 dados 
em cada saco (       ).

Usamos _________ sacos.

F.M. 

F.M. 

(+):
(x):
(÷):

(+):
(x):
(÷):

(+):
(x):
(÷): 

(+):
(x):
(÷):

LEMBRE. 
o sinal da divisão é !÷
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2 + 2 + 2 + 2 =
4 x 2 =

VAMOS RESOLVER?
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1) Alice fez 16 rosquinhas de milho para vender 
no bar da escola. Ela dividiu-as, colocando 
duas em cada saco. Quantos sacos ela usou 
para guardar as rosquinhas? _____________
_____________________________________

ESPAÇO PARA CÁLCULOS

ESPAÇO PARA CÁLCULOS

ESPAÇO PARA CÁLCULOS
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2) Lúcia tinha 20 flores para enfeitar a festa 
de aniversário de sua filha. Ela dividiu-as, 
colocando 4 em cada vaso. Quantos vasos 
Lúcia usou para enfeitar com as flores? ____
____________________________________
____________________________________

3) Camila e Cristina levaram 48 morangos 
para o piquenique da escola. No caminho, elas 
comeram 12 morangos. Quantos morangos 
restaram para repartir com os colegas no 
piquenique? __________________________
_____________________________________

VAMOS RESOLVER PROBLEMAS?


