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O que é a Escala Cuisenaire? 

A Escala Cuisenaire é um material criado pelo professor 

belga Èmile Georges Cuisenaire Hottelet (1891-1980) 

depois de ter observado o desespero e as dificuldades de 

um aluno na aprendizagem dos conceitos básicos de 

matemática em uma de suas aulas. 

Èmile Georges Cuisenaire Hottelet  

(1891-1980) 

O professor decidiu criar um material que o ajudasse no 

ensino dos conceitos básicos e cortou algumas réguas de 

madeira em 10 tamanhos diferentes e pintou cada peça de 

uma cor. Assim surgiu a Escala de Cuisenaire. Somente 

depois de 23 anos de sua criação é que foi difundido com 

enorme êxito em diversas partes do mundo. 



O que é a Escala Cuisenaire? 

Feita originalmente de madeira, a Escala Cuisenaire 

é constituída por 241 barras (modelos de prismas 

quadrangulares), com alturas múltiplas das do cubo, 

representando os números do 1 ao 10, em 10 alturas 

proporcionais, sendo que cada tamanho corresponde 

a uma cor específica. 

Como ensinar as crianças a compreender e 

utilizar a Escala para a construção dos conceitos 

matemáticos? 



A Escala Cuisenaire na construção do conhecimento matemático 

Contato inicial com o Material – Comparando as barrinhas 

Para saber o tamanho de cada barrinha, ou seja, quantas 

unidades equivale cada uma, temos como referência: o cubinho 

(a unidade). Então, é necessário contar quantos cubinhos ou 

quantas unidades cabem em cada barrinha para que possamos 

descobrir seu valor. 

Como trabalhar com o material? 

Conceitos Matemáticos 

- Valor posicional do número: Construção da noção do número, com o 

auxílio da régua (coloca-se cada barrinha na quantidade sinalizada) – 

Relação do número com a sua quantidade. 

- Identificar quantidades; Reconhecimento dos números; Relação de 

Maior/Menor; Noções de par/ímpar; Manipulação das operações 

numéricas; Múltiplos e Divisores de um número inteiro; Simetrias; 

Frações e números decimais; Perímetros; Áreas e Volumes. 

A princípio, a criança deve manipular a 

escala, aprender suas cores, perceber seus 

tamanhos, começar a formar figuras... 



A Escala Cuisenaire na construção do conhecimento matemático 

Como trabalhar com o material? 

Contato inicial com o Material – Comparando as barrinhas 

Primeiro, separar os cubinhos em quantidades... Após, comparar as demais peças aos 

cubinhos empilhados. 

Construção da Ideia de Número com o auxílio da régua numerada de 1 a 10 e do 1 ao 20 

Construir a relação do número com sua quantidade: coloca-se cada barrinha na 

quantidade sinalizada. 

Desafio: De quantas formas diferentes podemos montar o número 5? 

5 + 0 = 5 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 

1 + 1 + 1 + 2 = 5 

1 + 1 + 3 = 5 

1 + 4 = 5 

2 + 3 = 5 

Análise: Desenvolvimento da  sucessão de 

números naturais e a decomposição de uma 

adição em diferentes parcelas. 



Contando as Dezenas  

Construção no Papel Milimetrado – Vamos Construir juntos! 

A Escala Cuisenaire na construção do conhecimento matemático 

Como trabalhar com o material? 



A Escala Cuisenaire na construção do conhecimento matemático 

Decomposição dos números: Introduzindo o conceito de Adição 

Jogo dos Comboios 



A Escala Cuisenaire na construção do conhecimento matemático 

Decomposição dos números: Introduzindo o conceito de Adição 

Jogo dos Comboios 

Refletindo sobre a construção: 

A nossa estação é verde. Quais são os 

comboios que podem passar nessa 

estação? 

Ex.: Uma peça amarela ligada a uma peça  

branca fazem um comboio para a estação 

verde escuro. 

Se amarelo equivale a 5 e a branca 

corresponde a 1, então a peça verde possui 

o valor de 6. Logo: 5+1=6 

 

OBS: Podemos trocar Estação por 

Rodoviária e Comboio por Ônibus 



https://www.youtube.com/watch?v=3rQxGcS2
mjM 

1) Que peças posso juntar para 

formar a peça preta? Faça todas as 

combinações possíveis com duas 

peças, depois com três. 

 

Por exemplo: 

(Uma verde clara com uma lilás) 

 

2) Escreva uma sentença numérica 

para cada solução do item (1). 

 

Por exemplo: (4 + 3 = 7) 

Conceito de Adição 

https://www.youtube.com/watch?v=3rQxGcS2mjM
https://www.youtube.com/watch?v=3rQxGcS2mjM


A Escala Cuisenaire na construção do conhecimento matemático 

Introduzindo o conceito de Subtração 

Jogo Dez de Ouro 



Jogo Dez de Ouro 



Jogo Dez de Ouro 

Sorteou uma ficha, pegou o nº 2 



Jogo Dez de Ouro 

Sorteou uma ficha, pegou o nº 3 

Sorteou uma ficha, pegou o nº 2 

Sorteou uma ficha, pegou o nº 2 



Conceito de Subtração 

Se colocarmos a barra preta e sobre ela a lilás, qual barra irá completar o 

tamanho da preta? 

 

 

Solução: 7 – 4 = 3   

E a azul sobre a laranja? 

 

 Solução: 10 – 9 = 1 



É possível colocarmos a azul sobre a marrom? 

Solução: 5 – 2 = 3 

Solução: 8 – 9 = - 1  

Conceito de Subtração 

Se colocarmos a barra amarela e sobre ela a vermelha, 

qual barra irá completar o tamanho da amarela? 
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Multiplicação 

Divisão 

Frações 

Próximo Encontro – 30/08/2019 
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Escala Cuisenaire 

Construindo conceitos matemáticos 

No encontro anterior, a ideia foi explorar a Escala Cuisenaire, conhecendo as 

possibilidades de construção da noção do número, com o auxílio da régua 

(coloca-se cada barrinha na quantidade sinalizada) – Relação do número com a 

sua quantidade; Identificar quantidades; Reconhecimento dos números; Relação 

de Maior/Menor; Noções de par/ímpar; Manipulação das operações de adição e 

subtração.   

Hoje, vamos construir juntos a Escala Cuisenaire e 

explorar as operações de Multiplicação e Divisão 

no jogo: Corrida do Cuisenaire! 



A Escala Cuisenaire na construção do conhecimento matemático 

Como trabalhar com o material? 

Contando as Dezenas: Vamos construir juntos! 

Fabricação da Escala Cuisenaire com Papel Cartão 

OBS: É possível construir 

também em EVA. 



Escala Cuisenaire 

Construindo o Conceito de Multiplicação 

Utilizando a Escala, vamos calcular a seguinte multiplicação: 

4 𝑥 8 =? 

Logo, serão 3 peças laranjas (10) e 1 pela vermelha (2) = 32 



Escala Cuisenaire 

Construindo o Conceito de Multiplicação 

6 𝑥 5 =? 

9 𝑥 4 =? 

5 𝑥 3 =? 



Escala Cuisenaire 

Construindo o Conceito de Divisão 

Utilizando a Escala, vamos calcular a seguinte Divisão: 

35 ÷  5 =? 

Primeiro, vamos representar o nº 35 com a Escala: 

Percebemos quantas peças amarelas cabem nesse espaço: 7 



Escala Cuisenaire 

Construindo o Conceito de Multiplicação 

49 ÷  7 =? 

12 ÷ 2 =? 

42 ÷ 3 =? 



Jogo: 

Corrida do Cuisenaire 

1. Vamos dividir a turma em dois grupos; 

2. Cada grupo receberá caixas com o material Escala Cuisenaire; 

3. O percurso da Corrida estará entre os dois grupos. 

4. Cada grupo deverá escolher um representante, que irá colocar 

as barrinhas em sequência. 

5. Não é permitido utilizar materiais para anotação, apenas a 

Escala Cuisenaire para realizar os cálculos; 

 

 



Regras do Jogo: 
 

- Cada grupo irá sortear uma ficha para o outro grupo que irá 

efetuar a operação, utilizando a Escala Cuisenaire; 

- O resultado do cálculo, será a barrinha que representa o 

caminho percorrido no percurso de corrida; 

- Haverão divisões não exatas, portanto, o resto será indicativo 

para subtrair o valor da última barrinha. 

- Ganha o jogo quem ultrapassar a linha de chegada! 

Jogo: 

Corrida do Cuisenaire 
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