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Para fazer as intervenções em sala de aula, nesse semestre, eu normalmente uso 2 livros que a escola usa 
com seus alunos. Que são:  

 Novo olhar matemática. Volume 2.
 Matemática: Contextos & Aplicações. Volume 2. 

Ambos os livros têm 320 páginas. 

Novo olhar matemática é mais direto ao assunto, mais exercícios, não explica muito a história do conteúdo, 
mas sim a utilização do conteúdo.  

Já Contextos e Aplicações, como o nome diz, contextualiza bem os assuntos, explica de onde tal matéria 
surgiu e como surgiu. Eu gosto mais desse, ele “conversa” mais com o aluno, orienta a fazer o exercício em 
dupla ou sozinho, tem bastante exercícios.

Ambos são bem ilustrados e com conteúdo bem explicado. 
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Para fazer as intervenções em sala de aula, nesse semestre, eu normalmente uso 2 livros que a escola usa 

Novo olhar matemática. Volume 2. 
Matemática: Contextos & Aplicações. Volume 2.  

Novo olhar matemática é mais direto ao assunto, mais exercícios, não explica muito a história do conteúdo, 

Já Contextos e Aplicações, como o nome diz, contextualiza bem os assuntos, explica de onde tal matéria 
como surgiu. Eu gosto mais desse, ele “conversa” mais com o aluno, orienta a fazer o exercício em 

dupla ou sozinho, tem bastante exercícios. 

Ambos são bem ilustrados e com conteúdo bem explicado.  
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