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1. Tema:  
Construção da Tabuada, do dois ao nove, em um cartaz para exposição em sala de aula. 

2. Justificativa da intervenção: 

O objetivo dessa intervenção é que os alunos possam desenvolver o seu conhecimento 

em matemática de forma eficaz, pois sabemos que muitos alunos ainda não tem o domínio 

da tabuada. Além disso, para que possamos ter sucesso nas próximas intervenções, é 

necessário que os estudantes tenham um conhecimento maior em relação a tabuada.  

3.  Objetivos gerais: 

A intervenção é importante pois auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico e 

também a um domínio maior de conteúdos matemáticos. 

 

4. Objetivos específicos: 
(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia 

de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, 

utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável. 

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação 

e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo. 

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de 

cálculo.  

 

5. Conteúdos estudados: 
       ●    Multiplicação. 

 

6. Materiais utilizados: 
 Papel pardo; 

 Canetão. 

 

7. Desenvolvimento da intervenção: 
Em sala de aula, os alunos confeccionaram a tabuada do dois ao nove em um papel pardo, 

com auxílio de um canetão. Após, os cartazes foram expostos na sala.  



         

8. Considerações sobre os resultados da intervenção: 
A intervenção foi exitosa, pois os alunos colaboraram na construção e, ao mesmo tempo, 

adquiriram mais domínio sobre a tabuada.  
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