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Caros professores e professoras,

Como professor de matemática, tem sido possível observar que alguns estudantes apresentam 
muitas dificuldades e receio quando se deparam com exercícios que envolvem frações, 
especificamente, adição e subtração. Muitas vezes, eles nem tentam resolver o exercício e já 
afirmam não saber ou não ser capaz de realizá-lo. Uma frase recorrente e habitual de alguns 
estudantes é que não gostam de trabalhar com frações por ser muito difícil, pois nunca 
aprenderam direito. Percebe-se, então, que eles veem frações como algo impossível de ser 
dominado.

Muitas vezes, há uma preocupação nossa, de professores, em apresentar o conteúdo e cumprir 
com o planejamento elaborado, por nós, no início do ano. Dessa forma, ao tratar de um assunto 
tão delicado, neste caso, fração, ensinamos de forma muito rápida e não damos a atenção que 
o conteúdo merece e, frequentemente, acabamos focando mais em algoritmos e regras do que 
na exploração do conceito. Assim, nota-se que os estudantes estão cada vez mais ignorando 
esse conteúdo.

Pensando em melhorar minha prática, participei do processo seletivo do programa de pós-
graduação da UFMG – Promestre – e meu desafio foi trabalhar com o ensino de equivalência 
de frações para compreensão das operações de adição e subtração. 

De acordo com minha experiência em sala de aula, acredito que se, nós, professores, explorarmos 
mais equivalência de frações e, como recurso didático, utilizarmos de materiais manipuláveis, 
nossos alunos terão maior facilidade para fazer as operações de adição e subtração. 

Em nossa1 pesquisa, foi possível constatar que o kit de frações no quadriculado, a ser apresentado 
neste livro, ajudou a maioria dos estudantes a compreender e se apropriar dos conceitos 
matemáticos desenvolvidos. Além disso, notamos que os estudantes que compreenderam o 
processo de equivalência de frações tiveram maior facilidade para realizar as operações de 
adição e subtração, pois souberam relacionar esse processo com essas operações. Com isso, 
constatamos a importância de se trabalhar bem o conceito de equivalência de frações, pois ele 
se reflete nessas operações.

Nossa pesquisa teve, como foco, estudantes do 7º ano do ensino fundamental II, porém, a 
sequência didática, apresentada neste Recurso, pode ser adaptada para os demais anos. Com 
isso, convidamos vocês, professores e professoras, a ler a dissertação, pois, nela, apresentamos 
com mais detalhes nossa análise de dados e descrevemos o percurso da nossa pesquisa. Nas 
referências, indicaremos o caminho para ter acesso a nossa dissertação. 

APRESENTAÇÃO

1 Neste texto, o uso da primeira pessoa do singular refere-se ao autor do texto; o uso da primeira pessoa do plural, ao autor e ao professor 
orientador da pesquisa.
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Esse livro está dividido em quatro tópicos. No primeiro, faremos uma breve discussão sobre o 
ensino e a aprendizagem de frações. Citaremos alguns autores que discutem sobre o assunto e 
relevam a importância de lidarmos com esse conteúdo cuidadosamente.

No segundo tópico, abordamos o uso de materiais manipuláveis no ensino de frações e, em 
seguida, apresentaremos o nosso kit de frações no quadriculado. Indicaremos onde o material 
pode ser encontrado, sugestões de como adaptá-lo e alguns cuidados caso o professor opte em 
fazer a montagem com os estudantes.

No terceiro tópico, será apresentada a nossa sequência didática utilizada em nossa pesquisa. 
Será informado o objetivo de cada tarefa, tempo de duração e sugestão de como aplicar. 

Por fim, expressaremos algumas considerações baseadas em nossa experiência com a pesquisa.

Antecipamos nossos agradecimentos à atenção de todos e todas, na expectativa de que 
apreciem o nosso material, pois foi produzido e pensado com muito carinho a fim de inspirar 
professores e professoras que, assim, desejem trabalhar.

Boa leitura!!!

Com carinho, Gesiel Alisson Martinho
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O ENSINO E A APRENDIZAGEM 
DE FRAÇÕES

O processo de ensino e aprendizagem de frações, de acordo com Maranhão e Igliori (2003), tem 
sido alvo de várias pesquisas da Educação Matemática. Os autores relatam que “as implicações 
da não acessibilidade de um aluno ao conceito de número racional podem acarretar graves 
prejuízos à aprendizagem dos diversos ramos da matemática.” (p. 57). Acreditamos que as 
implicações da não compreensão do conceito pelo estudante são prejuízos ao longo de sua 
vida acadêmica. Ou seja, se o estudante não tem uma clareza dos conceitos fundamentais/
básicos de frações, terá, então, dificuldades à compreensão de novos conceitos matemáticos.

O ensino de frações é cercado por dificuldades, tais como, a rejeição dos estudantes por 
acreditarem que fração é um “bicho de 7 cabeças”; o despreparo do professor para lidar com o 
tema, pouco abordado em sua formação; e, muitas vezes, a forma como o assunto é abordado 
em livros didáticos. A falta de recursos didáticos pode prejudicar ainda mais esse processo. 
Para Loyola (2013), de fato, esse assunto tem orientado muitos educadores a pesquisarem o 
tema, sem que seja apontado um caminho conclusivo. 

Moreira e David (2007) afirmam que: 

Ao longo do processo de formação matemática do professor, o conjunto dos racionais é visto como 
um objeto extremamente simples, enquanto as pesquisas mostram que, em termos da prática 
docente, a sua construção pode ser considerada uma das mais complexas operações da Matemática 
escolar (p. 59-60).

Assim, muitas vezes, o docente, ao abordoar frações em sala de aula, não está preparado para 
enfrentar as dificuldades apresentadas pelos estudantes, pois, no processo de sua formação, 
esse tema pode ter sido considerado simples de se ensinar, porém, não é um tema cujo 
aprendizado seja simples ou trivial. 

Quando o ensino de frações é iniciado – no 4º ano –, Pelissaro (2011) relata que os estudantes 
até compreendem, pois conseguem associar com os números naturais que estão mais 
familiarizados, geralmente utilizam, como recurso, a ideia de divisão. A autora exemplifica 
que, o professor, ao trabalhar com fração, inicialmente, poderá levar uma pizza e dividi-la na 
metade, na quarta parte e, por fim, na quantidade de estudantes da turma. Com base nisso, 
questiona os estudantes, perguntando que parte da pizza cada um comeu, como eram as partes 
e, assim, constrói o conceito parte-todo. 

Para Garcez (2013), ensinar frações envolve diversos desafios e um deles é o conceito de 
medida, já que os números naturais com os quais os estudantes estão habituados são bastante 
intuitivos e concretos e, por isso, não oferecem os mesmos desafios dos números racionais. 
Outro desafio, para o ensino e a aprendizagem de frações, é a sua própria escrita. Não é tão 
trivial a associação de uma quantidade a dois números (inteiros) “separados” por um pequeno 
traço e escritos na vertical.
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Assim, Behr (1983) ressalta que,

A ênfase exagerada nos procedimentos e algoritmos, para operar com os números racionais, tem 
sido apontada como um dos principais motivos das dificuldades das crianças em aprenderem e 
aplicarem os conceitos de números racionais (BEHR, 1983, p.60, apud DAVID e FONSECA, 
1997). 

Nesse sentido, Garcez (2013) relata que alguns professores, ao tentar facilitar o entendimento 
por parte dos estudantes, acabam limitando o ensino de frações à memorização de regras, 
alcançando, justamente, o contrário do pretendido, comprometendo a compreensão do tema. Ao 
optar pelo ensino por meio de regras, ainda, conforme o autor, o professor impede o estudante 
de vivenciar várias etapas – como a experimentação, a manipulação de materiais didáticos, 
a formulação e a verificação de conjecturas em um ambiente em que o professor e estudante  
discutem sobre o assunto abordado – que são importantes e conduzem à compreensão do 
conceito.

Desse modo, no âmbito da educação matemática, observamos a importância de serem 
utilizadas metodologias diferenciadas que possibilitem um melhor aprendizado por parte dos 
estudantes. Umas das metodologias que os autores, Bordin (2011), Vale e Barbosa (2014), Santos 
(2014), Lorenzato (2006), Matos e Serrazina (1996), Smole e Diniz (2016) entre outros, defendem 
e, também, corroboramos é a utilização de materiais manipulativos e jogos para esse ensino. 
Entendemos que, para haver um aprendizado utilizando essa metodologia, o material não 
poderá ter apenas uma função ilustrativa ou tornar um mero brinquedo na mão do estudante, 
pois, conforme enfatiza Santos (2014), não podemos afirmar que é possível contextualizar os 
conhecimentos matemáticos apenas por meio do material didático manipulável. 

Assim, utilizando dessa metodologia, é necessário que o professor prepare bem sua aula, deixe 
esclarecidos todos os objetivos e, além disso, para obter uma aprendizagem significativa, o 
estudante precisa ser participativo – mais autônomo – tornando-se, assim, o principal ator por 
sua aprendizagem. Dessa forma, recomendamos que o professor utilize materiais didáticos 
manipuláveis e oriente atividades de modo participativo na sala de aula.

Para Santos (2014), o ensino de maneira lúdica parece ser bem aceito pelos estudantes, 
principalmente quando sentem que o professor se empenhou para preparar uma aula que 
condiz com a realidade deles, com o objetivo de aproximar os dois mundos: a matemática e a 
diversão pedagógica, importando-se, realmente, com o aprendizado individual.  

No entanto, esse tipo de ensino requer, dos professores, uma dedicação maior na preparação 
das aulas, introduzindo novas formas de abordagem do conteúdo direcionadas a um melhor 
aprendizado pelos estudantes. Isso significa tempo de planejamento e formação na jornada de 
trabalho.
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O USO DE MATERIAIS 
MANIPULÁVEIS 
NO ENSINO DE FRAÇÕES

O QUE É UM MATERIAL MANIPULÁVEL?

Antes de fazer a apresentação do kit de frações no quadriculado, primeiramente faremos uma 
breve definição sobre o que é um material manipulável e o porquê utilizar em nossas aulas 
para ensinar fração.

Lorenzato (2006, p. 18) define materiais didáticos manipuláveis “como qualquer instrumento 
útil ao processo de ensino e aprendizagem”. Neste sentido, uma calculadora, um quebra cabeça, 
um jogo, dentre outros materiais, podem ser considerados materiais didáticos manipuláveis se 
o professor os utilizar como recurso didático para o ensino e a aprendizagem. 

Para o autor, não basta o professor ter um bom material manipulável como recurso didático, 
pois, mais importante que o material, é saber utilizá-lo corretamente para objetivar uma 
aprendizagem específica. Lorenzato (2006, p.3) ainda acrescenta que “um dos elementos que 
dificulta a aprendizagem com base em materiais manipuláveis diz respeito a sua não relação 
com os conceitos que estão sendo trabalhados”. Baseando-nos nessa informação, podemos 
enfatizar a importância de o professor, antes de trabalhar com qualquer material manipulável, 
preparar com prudência sua aula e se certificar se, realmente, o material que deseja trabalhar 
vai ao encontro do conteúdo que se pretende ensinar.

Apesar de algumas dificuldades que o ensino de frações possa apresentar, acreditamos que, 
com a utilização de materiais manipuláveis, esse ensino possa facilitar o aprendizado dos 
estudantes. De acordo com Bordin (2011), a utilização de materiais manipuláveis pode se 
tornar significativa no ensino, caso o professor seja um efetivo mediador das atividades, ou 
seja, é necessário que os objetivos das atividades estejam bem definidos e esclarecidos antes 
da utilização do material manipulável, pois, caso contrário, o material poderá tornar-se um 
brinquedo cujo objetivo não tenha fundamento pedagógico, o que poderia fugir do escopo da 
aula. Esse autor ressalta que:

o material manipulável não pode ser visto apenas como um “brinquedo” ou “escada”, adequados 
em determinados momentos do processo de ensino aprendizagem e passíveis de serem retirados 
pelo professor quando ele acha adequado. O aluno, após manusear várias vezes os objetos e concluir 
as relações necessárias entre o que estava sendo mostrado com o material e o conteúdo matemático 
propriamente dito, deve sentir-se seguro para abrir mão desse suporte para seu crescimento e, 
então, optar por trabalhar sem esse auxílio (BORDIN, 2011, p. 20).

Nesse sentido, Nacarato (2005, p. 4) afirma que “o uso não apropriado ou, ainda, pouco 
exploratório de qualquer material manipulável pouco ou nada contribuirá para a aprendizagem 
matemática”. Desse modo, podemos inferir que o problema não está na utilização desses 
materiais, mas na maneira como eles são planejados e trabalhados.
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Segundo Santos (2014, p. 22), “o conceito de números fracionários é bastante complexo e difícil 
de ser abstraído, havendo a necessidade de o aluno manipular materiais didáticos para facilitar 
o entendimento.” Em consonância com essa autora, acreditamos que o estudante, ao utilizar 
materiais manipuláveis para aprender fração, terá a oportunidade de construir conceitos, 
compreender regras e, além disso, perceber a aplicação desse conteúdo em algumas situações 
do seu dia a dia.  

Conforme relata Scolaro (2008, p. 4), “o uso destes objetos reais, nomeados de materiais 
didáticos manipuláveis, que leva o aluno a tocar, sentir, manipular e movimentar, acabam por 
tornarem-se representação de uma idéia”. Ou seja, podemos considerar que a manipulação 
desses materiais proporciona, ao estudante, a materialização de ideias que, algumas vezes, 
eles têm acesso apenas por meio de teorias, excessivamente, abstratas. 

Uma das dificuldades no ensino de frações, de acordo com Santos (2014), é a pouca aplicabilidade 
do conteúdo nas situações práticas dos estudantes. Nessa direção, Bigode (2014, p. 38) afirma:

Com o rápido desenvolvimento e a popularização das tecnologias digitais, o uso de frações no dia a 
dia está se tornando cada vez mais raro. Calculadoras, computadores, balanças digitais, painéis de 
automóveis e máquinas em geral usam a notação decimal para expressar números e medidas que 
não são inteiros, conhecidos como “números quebrados”.

Nesse sentido, o referido autor afirma que o ensino de frações está se tornando cada vez mais 
difícil para o professor ensinar, pois as frações, diante do exposto pelo autor, perdem valor 
utilitário nas atividades cotidianas e profissionais, mas, por outro lado, esse ensino continua 
tendo relevância nos currículos de Matemática.

Compreendemos que essa não é uma situação fácil de se resolver, mas, assim como, Santos 
(2014), Scolaro (2008) e Soares e Silva (2018), acreditamos que uma metodologia possível de 
ser utilizada pelo professor, para ensinar esse conteúdo, é o uso de materiais manipuláveis, 
pois esse recurso didático possibilita auxiliar os estudantes no entendimento desse conceito 
matemático, ou seja,   facilitando, talvez, esse ensino. Conforme relata Scolaro (2008), com base 
na visualização, os estudantes têm a oportunidade de ir mais além e compreender melhor o 
conteúdo, nesse caso, fração, ou seja, há a possiblidade de eles perceberem algumas aplicações 
do conteúdo em situações, por eles, vivenciadas fora da sala de aula.

Para Soares e Silva (2018, p. 5), 

considerando as dificuldades dos alunos em relação ao conceito fração, no que tange a assimilação 
e abstração, a utilização de materiais manipulativos tem se constituído como uma relevante forma 
de ensino em Matemática que pode contribuir para a compreensão desse conteúdo ao possibilitar 
uma maior interação dos educandos com o assunto e permitir a visualização dos conceitos que, 
várias vezes, não ficam claros na exposição do professor em sala de aula.

Entendemos que os benefícios e as contribuições que o uso do material manipulável oferece 
aos estudantes não estão nos materiais em si, mas nas ações que esses materiais podem 
proporcionar, como a concretização de seus pensamentos que favorece elaborar hipóteses e 
estratégias mais consistentes para uma melhor compreensão do conceito.
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Assim, acreditamos que a utilização de materiais manipuláveis para ensinar frações tende a 
beneficiar tanto o estudante quanto o professor. Nessa direção, Soares e Silva (2018) relatam que, 
para o estudante, o material manipulável possibilita aguçar a sua curiosidade e despertar um 
interesse maior pelo conteúdo, além de essa interação com o material promover a criatividade 
e melhorar seu raciocínio rumo à aprendizagem.

Pensando no professor, Vale e Barbosa (2014, p. 7) mencionam que “há vantagens para os 
professores quando lhes são dadas oportunidades para explorar uma variedade de estratégias 
de ensino e recurso didático”, pois, o professor tem a oportunidade de aprender mais. Em 
uma aula em que o professor utilize de materiais didáticos como recurso, é possível surgir 
várias perguntas por parte dos estudantes; perguntas que, às vezes, são surpresas, perguntas 
inesperadas, que conduzem o professor, cada vez mais, a reflexões, resultando, assim, em um 
grande aprendizado em relação ao modo como os estudantes aprendem Matemática, pois, 
cada aula terá novidades diferentes a serem estudadas e pensadas. 

Assim, apresentamos, a seguir, o kit de frações no quadriculado, utilizado como recurso 
didático em nossa pesquisa, que pode auxiliar o estudante a melhor compreender esse conceito.

2.1 O KIT DE FRAÇÕES NO QUADRICULADO

O kit de frações no quadriculado, é de autoria da Professora Marli Esteves Guimarães, 
fundadora da MMP Materiais Pedagógicos2. O Material é formado por peças retangulares e 
suas respectivas divisões em diversas cores e direções. Por ser quadriculado, algumas divisões 
podem ser feitas em dois sentidos, por isso, temos duas representações de meios, quartos e 
sextos, mas apenas uma representação de terços, oitavos, doze avos e vinte e quatro avos. O 
kit contém 72 peças em EVA, das quais serão ilustradas a seguir.

 

Figura 1: Kit de frações no quadriculado
Fonte: Acervo do autor

2 A MMP Materiais Pedagógicos é uma fábrica direcionada a materiais pedagógicos de matemática, localizada na Vila Pires, Santo André, 
São Paulo. Acesso pelo site: https://mmpmateriaispedagogicos.com.br/.



12

1 placa quadriculada (6x4) com 24 quadradinhos ‒ Azul – A peça representa 1 inteiro

2 peças (3x4) e 2 peças (2x6) – Verde – Cada peça representa 1/2

3 peças (2x4) – Rosa ‒ Cada peça representa 1/3
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4 peças (3x2) e 4 peças (1x6) – Laranja ‒ Cada peça representa 1/4

6 peças (2x2) e 6 peças (1x4) – Vermelho ‒ Cada peça representa 1/6

8 peças (1x3) – Lilás ‒ Cada peça representa 1/8
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12 peças (1x2) – Amarelo ‒ Cada peça representa 1/12

24 peças (1x1) – Cinza ‒ Cada peça representa 1/24

O kit pode ser adquirido na MMP Materiais Pedagógicos, onde fizemos a aquisição do 
material para a pesquisa. É um material de boa qualidade com longa duração, dependendo 
dos cuidados do usuário. 

Caso o (a) professor (a) tenha interesse em construir as peças com os estudantes, é uma ótima 
oportunidade para desenvolver uma familiaridade com o material. É muito fácil, porém, ao 
fazer essa escolha, o (a) professor (a) precisa estar ciente de que necessitará de tempo para 
a construção. Acreditamos que duas aulas de 50 minutos serão o suficiente para fazer a 
reprodução do material com os estudantes e, além disso, é necessário ter alguns cuidados no 
momento da reprodução, como cortes irregulares, pois poderão gerar resultados indesejáveis 
no momento de fazer a troca das peças.
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A seguir, citaremos algumas recomendações, caso o (a) professor (a) opte em fazer a construção 
do material, e o molde para reprodução está disponível no apêndice A.

RECOMENDAMOS

• Utilizar papel cartão;

• Folha couchê com gramatura de 300g;

• EVA;

• Precisão na hora dos cortes das peças, pois cortes irregulares poderão atrapalhar no 
momento de fazer a sobreposição das peças.

• Cobrir as peças com papel adesivo contact, pois trará uma durabilidade maior para o 
material.

NÃO RECOMENDAMOS

• Um material frágil, por exemplo: folha de papel A4 comum, folha de revistas, cartolina 
e similares.

• Material com gramatura muito pesada, como: Papelão paraná, PVC, madeira e similares, 
pois são materiais que, para fazer o corte, é necessário utilizar estiletes ou similares.

Com base nos moldes que estão disponíveis no final deste livro, para impressão, é possível 
fazer a reprodução de todas as peças do kit. Não é necessário seguir, rigorosamente, as cores 
originais do kit, porém é fundamental que toda a turma esteja trabalhando com as mesmas 
cores.

Para a utilização do material, é interessante cada estudante ter o seu kit, para manuseá-lo, 
porém, entendemos que o custo pode ser alto. Com isso, sugerimos um kit para no máximo 
dois estudantes trabalharem juntos, pois, mais do que dois estudantes, pode dificultar a 
exploração do material. Para a nossa pesquisa, cada dupla de estudantes recebeu um kit e foi 
possível fazer um bom trabalho.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Neste tópico, apresentaremos as tarefas da pesquisa com sugestões de como aplicá-las. 
Vale ressaltar que todas as tarefas foram testadas, em nossa pesquisa, e foram efetuadas as 
modificações que consideramos necessárias após a realização da pesquisa. 

Os conteúdos abordados são: equivalência de frações, comparação de frações e adição e 
subtração de fração.

3.1 TAREFA 1: 
MANIPULAÇÃO DO KIT DE FRAÇÕES NO QUADRICULADO

DICA: Caso opte por construir o kit junto com os estudantes, vá direto 
para os questionamentos.

METODOLOGIA

Entregar, para cada estudante ou dupla de estudantes, um kit de frações no quadriculado. O 
primeiro contato dos estudantes com o material tem por finalidade deixá-los “mais à vontade” 
durante uns 5 a 10 minutos, pois farão o reconhecimento das peças. 

No momento do reconhecimento das peças, solicite aos estudantes que anotem, no caderno, 
a representação fracionária de todas as peças e, após essa etapa, faça questionamentos, como:

• Se vocês estiverem com uma peça que representa 1/2 , é possível trocá-la por outra peça? 
(lembrando-se de que, para a troca, as peças precisam sobrepor à peça de 1/2)

• Se é possível fazer a troca, as peças trocadas são todas da mesma cor?

• Qual a fração que as peças trocadas representam?

• Poderia ser outro tipo de peça? Se sim, qual a fração que essa peça representa?

• O que podemos concluir a respeito da peça 1/2 com as outras que foram trocadas?

Faça esses questionamentos utilizando, como exemplo, outras frações. 

A seguir, apresentamos três questões como sugestão para fazer as discussões acima.

TEMPO ESTIMADO Duas aulas de 50 minutos

OBJETIVO
• Reconhecer as peças do kit de frações no quadriculado
• Representar uma fração de várias formas
• Fazer comparação de frações

MATERIAL Kit de frações no quadriculado
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QUESTÃO 1

Complete o quadro abaixo com a representação fracionária de cada uma das peças do kit de 
frações no quadriculado.

QUESTÃO 2

Complete os quadros abaixo de acordo com cada uma das informações.

Uma peça verde é possível ser trocada por qual outra peça? Analise as possibilidades, 
lembrando-se de que é necessário sobrepor uma peça à outra para fazer a troca.

QUADRO PARA REGISTRO

PEÇAS REPRESENTAÇÃO FRACIONÁRIA 
EM RELAÇÃO À PEÇA AZUL

Uma peça azul Um inteiro = 1

Uma peça verde  

Uma peça rosa  

Uma peça laranja  

Uma peça vermelha  

Uma peça roxa  

Uma peça amarela  

Uma peça cinza  

Fonte: Elaborado pelo autor – jan. 2019

Peças Azul Rosa Laranja Vermelho Roxo Amarelo Cinza

Quantidade 
necessária 
para troca

      

Representação 
fracionária do 
total de peças 

trocadas

       

Fonte: Elaborado pelo autor – jan. 2019
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Uma peça rosa é possível ser trocada por qual outra peça? Analise as possibilidades, 
lembrando-se de que é necessário sobrepor uma peça à outra para fazer a troca.

Uma peça vermelha é possível ser trocada por qual outra peça? Analise as possibilidades, 
lembrando-se de que é necessário sobrepor uma peça à outra para fazer a troca.

Peças Azul Verde Laranja Vermelho Roxo Amarelo Cinza

Quantidade 
necessária 
para troca

      

Representação 
fracionária do 
total de peças 

trocadas

       

Fonte: Elaborado pelo autor – jan. 2019

Peças Azul Verde Rosa Laranja Roxo Amarelo Cinza

Quantidade 
necessária 
para troca

      

Representação 
fracionária do 
total de peças 

trocadas

       

Fonte: Elaborado pelo autor – jan. 2019

DICA: Faça o preenchimento desses quadros junto com os estudantes, questionando-
os o tempo todo. Se achar que esses três quadros não foram suficientes para a 
compreensão dos estudantes, utilize outras peças como exemplo.
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QUESTÃO 3

Como observamos, podemos escolher uma peça e efetuar sua troca por outras peças, desde 
que uma sobreponha à outra. Por que podemos fazer esse tipo de troca? Explique.

DICA: Oriente o estudante a perceber que é possível fazer esse tipo de troca porque as 
frações são equivalentes. Isto é, têm a mesma parte do todo envolvido. 

Faça demonstrações utilizando as peças do kit.

3.2 TAREFA 2: COMPARAÇÃO DE FRAÇÕES

TEMPO ESTIMADO Uma aula de 50 minutos

OBJETIVO Comparar frações com denominadores iguais e diferentes

MATERIAL Kit de frações no quadriculado

METODOLOGIA

Para trabalhar a comparação de frações, basta o estudante pegar as peças correspondentes à 
fração dada e fazer a comparação dessas peças para verificar qual é maior ou menor, porém, 
é interessante ir além. A seguir, sugerimos como trabalhar comparação de frações utilizando 
o kit.

• Inicialmente, peça que o aluno faça a comparação de frações com numeradores iguais, 
por exemplo 1/2 e 1/3 ou 2/3 e 2/4.

• Depois, trabalhe com frações que têm denominadores iguais, por exemplo, 1/4 e 2/4 ou 
2/6 e 3/6.

Após ter efetuado algumas comparações, oriente o estudante a perceber que, ao comparar 
duas frações com numeradores iguais, para saber qual é a maior, basta verificar em quantas 
partes essa fração foi dividida, ou seja, analisar o denominador da fração. Quanto menos partes 
a fração for dividida, maior é a fração, ou seja, quanto menor for o número que representa o 
denominador da fração, significa que essa fração é a maior. 

Faça questionamentos, como a seguir, para concluir a situação acima:

• A peça que representa 1/2 foi dividida em quantas partes? E a que representa 1/3, foi 
dividida em quantas partes? Qual dessas peças é a maior ou menor?

• A peça que representa 2/3 foi dividida em quantas partes? E a que representa 2/4, foi 
dividida em quantas partes? Qual dessas peças é a menor?

• Então, o que podemos concluir quando duas frações tem o mesmo numerador?



21

QUESTÃO 1

Juliana e Rebeca ganharam um armário de sua mãe para guardar material escolar. O armário 
tem duas portas de mesmo tamanho, conforme a figura abaixo.

Analogamente, essa discussão pode ser efetuada para frações que têm o denominador igual.

A seguir, apresentamos três questões como sugestões para trabalhar a comparação de frações. 
Utilize uma aula para efetuar os questionamentos sugeridos acima, e outra aula para efetuar 
as questões abaixo.

DICA: Oriente o estudante a perceber que quanto mais partes o todo for 
dividido, menores são as partes. Ou então, quanto menos partes o todo 
for dividido, maiores são as partes desse todo.

O espaço que ficou para Juliana estava dividido em 4 partes iguais, e ela poderia utilizar 
apenas duas dessas partes. Rebeca ficou com o outro espaço que estava dividido em 3 partes 
iguais, e, também, poderia utilizar somente duas dessas partes. Quem ficou com o menor 
espaço? Explique como você chegou a essa conclusão.
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QUESTÃO 2

Frederico e Gustavo ganharam, de seus pais, um kit de frações no quadriculado e estavam 
brincando de fazer comparação de frações.

QUESTÃO 3

Se a representação fracionária das peças de Frederico fosse 1/4 e a do Gustavo fosse 1/8 , qual 
teria uma representação fracionária maior? Como você chegou a esta conclusão? Explique.

Qual das duas frações é maior? Justifique seu raciocínio.

A representação fracionária
das minhas peças  é

A representação fracionária
das peças que peguei é 3

8
5
8

DICA: Oriente o estudante a perceber que, para comparar frações com 
numeradores iguais, devemos verificar o denominador das frações. Isto 
é, quanto maior o denominador, menor é a fração.

DICA: Oriente o estudante a perceber que para comparar frações com 
denominadores iguais, basta verificar a quantidade de partes tomadas. 
Isto é, quanto mais partes forem tomadas, maior é a fração.



23

DEFINIÇÃO: Frações equivalentes são frações que representam a 
mesma parte de um todo.

3.3 TAREFA 3: EQUIVALÊNCIA DE FRAÇÕES

METODOLOGIA

Para trabalhar com frações equivalentes, há várias possibilidades de explorar o material. 
Apresentamos, a seguir, nossa sugestão: 

• Pegue uma peça laranja, por exemplo, e solicite que o (a) estudante encontre peças no 
kit que possa sobrepor à peça escolhida. Peça que ele (a) faça trocas, usando uma só cor, 
quando for possível. 

• Pergunte qual a representação fracionária da peça escolhida por você, e das peças que 
foram trocadas pelo (a) estudante. 

• Peça que o (a) estudante anote, em seu caderno, as frações encontradas e faça discussões 
sobre essas frações, por exemplo:

• O que podemos dizer sobre essas frações?

• 1/4 e 2/8 representam a mesma parte do todo? Se sim, o que podemos concluir sobre 
essas duas frações?

• E as outras frações encontradas, também representam a mesma parte do todo?

• O que podemos concluir sobre essas frações?

Nas discussões, oriente o (a) estudante a perceber que essas frações encontradas são frações 
equivalentes. E, por fim, concluam que frações equivalentes são frações que representam a 
mesma parte do todo. 

A seguir, apresentamos, como sugestão, seis questões que possibilitam explorar a equivalência 
de frações. Sugerimos ainda que sejam trabalhadas três questões, no máximo, em uma aula de 
50 minutos, pois, mais do que isso, a aula pode se tornar cansativa.

TEMPO ESTIMADO Duas aulas de 50 minutos

OBJETIVO Identificar frações equivalentes

MATERIAL Kit de frações no quadriculado
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QUESTÃO 1

Vamos fazer algumas trocas? Registre cada um dos fatos abaixo:

Obs.: Pode haver mais de uma maneira de recobrir a peça solicitada. 
Portanto, escreva todas as formas possíveis que vocês conseguirem encontrar.

• Pegue 1 peça rosa. De quantas maneiras, usando uma só cor, podemos recobrir essa 
peça?

Escreva a representação fracionária de cada uma das trocas efetuada por você.

• Pegue 1 peça laranja. De quantas maneiras, usando uma só cor, podemos recobrir essa 
peça?

Escreva a representação fracionária de cada uma das trocas efetuada por você.

QUESTÃO 2

Vimos que o nosso kit de frações no quadriculado tem limitações, ou seja, não contém todas 
as representações fracionárias possíveis. Como você faria para representar 1/5 de formas 
diferentes? Faça a representação de, pelo menos, três formas diferentes.

QUESTÃO 3

Gustavo e Frederico estavam brincando de fazer comparações de frações com o kit de frações 
no quadriculado que ganharam de seus pais. No decorrer da brincadeira, Gustavo perguntou 
a Frederico:
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Frederico ficou na dúvida e não soube responder a Gustavo.

Como você faria para ajudar Gustavo e Frederico a identificarem qual das duas frações é 
maior?

DICAS: As questões 2 e 3 possibilitam verificar se os estudantes são capazes 
de encontrar frações equivalentes sem a utilização do kit de frações. 
Isto é, se já conseguem perceber alguma relação para encontrar frações 
equivalentes.

Faça discussões utilizando as peças do kit de frações e oriente os estudantes 
a perceberem, por exemplo, que, se multiplicarem o numerador e o 
denominador da fração dada, pelo mesmo número, a fração encontrada é 
equivalente à fração dada.

OBS.: EM MOMENTO ALGUM INFORME ESSA RELAÇÃO AOS ESTUDANTES.

Além disso, na questão 3, o estudante precisa fazer a comparação de frações 
com numeradores e denominadores diferentes. Utilizando o kit de frações, 
mostre que, para comparar frações com numeradores e denominadores 
diferentes, primeiramente precisamos igualar as partes das frações ou 
partes tomadas. Faça algumas discussões, conforme a seguir:

2/3   e   1/2

• Pegue as peças que representam a fração 2/3. Qual a cor da peça?

• Pegue a peça que representa a fração 1/2. Qual a cor da peça?

• Qual é a maior?

• Se não tivesse o kit de frações, como faríamos essa comparação?

• Já sabemos fazer a comparação de frações com numeradores e 
denominadores iguais. Vamos igualar o numerador ou denominador 
dessas frações para fazermos a comparação?

• Qual a sugestão?

Neste momento, deixe os estudantes fazerem sugestões e, sempre que 
possível, direcione a discussão para toda a turma. Por fim, oriente-os a 
perceberem que, para comparar frações com numeradores e denominadores 
diferentes, uma das possibilidades é igualar suas partes ou partes tomadas.
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QUESTÃO 4

Vimos que é possível representar uma fração de várias formas diferentes. Utilizando o kit de 
frações no quadriculado, faça, pelo menos, cinco representações diferentes de 1/2.

QUESTÃO 5

Veja o exemplo que apresenta uma possível dieta.

Comecei a fazer um regime, comia 6 pedaços de pizza, agora como só 3

1. Vamos considerar que essas pizzas têm todas o mesmo tamanho. Ao deixar de comer 
seis fatias de pizza e comer somente três fatias, conforme mostra a figura acima, essa 
pessoa comerá menos pizza do que antes? Explique o que pensou.

2. Represente as duas pizzas inteiras na forma de fração. 

3. Suponhamos que essa pessoa coma duas fatias da pizza que está dividida em 6 pedaços. 
Represente a fração correspondente da pizza que essa pessoa comeu.

4. Se essa mesma pessoa comer apenas uma fatia da pizza que foi dividida em 3 pedaços, 
que fração de pizza ela comeu? 

5. A que conclusão podemos chegar a respeito das frações representadas nos itens (3) e (4)? 
Justifique sua resposta.
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QUESTÃO 6

João e Elisabete estavam jogando um jogo de videogame. Para vencer o jogo, era necessário 
tentar capturar todo o tesouro disponível. João conseguiu capturar 1/3 do tesouro, e Elisabete, 
5/9 do tesouro.

1. Quem capturou mais tesouro até o momento?

2. Juntos, que fração do tesouro, João e Elisabete capturaram?

DICA: Reforce com os estudantes que, para comparar frações com 
numeradores e denominadores diferentes, primeiramente, precisamos 
igualar suas partes ou partes tomadas. Faça algumas discussões utilizando 
o kit de frações.

DICAS: Neste momento mostre aos estudantes que, para somar frações com 
denominadores diferentes, primeiramente, precisamos igualar suas partes. 
Faça discussões como:

2/3 + 1/2

• Pegue as peças que representam a fração 2/3. Qual a cor da peça?

• Pegue a peça que representa a fração 1/2. Qual a cor da peça?

• Se eu juntar as duas peças rosas e a peça verde, posso falar que tenho 
três peças rosas?

• Então, posso falar que tenho três peças verdes?

• Se não, o que preciso fazer para juntar essas peças?

Oriente o estudante a perceber que, para juntar todas as peças, elas precisam 
ter a mesma cor. Ou seja, é necessário igualar as partes das frações.
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3.4 TAREFA 4: JOGO PAPA TODAS DE FRAÇÕES

TEMPO ESTIMADO Duas aulas de 50 minutos

OBJETIVO

• Auxiliar os estudantes a compreender o conceito de frações
• Comparar frações com diferentes denominadores
• Ter noção de equivalência de frações
• Fazer a leitura e a representação de frações

MATERIAL • Um baralho de frações com 32 cartas
• Uma tabela com tiras de frações

METODOLOGIA

Organizar os estudantes em grupos de três ou quatro, distrubuir as cartas igualmente para 
cada um, entregar uma tabela com tiras de frações e explicar a regra do jogo. As regras devem 
estar bem definidas antes de iniciar o jogo. 

Orientações quanto às regras.

• Todas as cartas do baralho serão distribuídas entre os jogadores, que não veem suas 
cartas. Cada jogador coloca suas cartas em uma pilha com os números virados para 
baixo, como suporte ao jogo. 

• A tabela com as tiras de frações é colocada no centro da mesa, de modo que todos a 
vejam. 

• Os jogadores combinam, entre si, um sinal ou uma palavra. Dado o sinal, todos os 
jogadores viram a carta de cima de sua pilha ao mesmo tempo e comparam as frações. 
O jogador que tiver a carta representando a maior fração vence a rodada e fica com 
todas as cartas, ou seja, “papa-todas”. 

• As cartas que o jogador ganha em uma rodada não podem ser utilizadas nas rodadas 
seguintes.

• A tabela de tiras de frações pode ser usada, se necessário, para que as comparações 
sejam feitas. 

• Se houver duas cartas de mesmo valor, todas as cartas ficam na mesa e, na próxima 
rodada, o jogador com a maior carta “papa-todas”, inclusive aquelas que ficaram na 
mesa. 

• O jogo termina quando as cartas acabarem. 

• O jogador com o maior número de cartas vence o jogo.

Para acompanhar o que os estudantes estão fazendo e se estão fazendo as comparações 
corretamente, a seguir, apresentamos um quadro, como sugestão, para que os estudantes 
preencham durante o jogo. A cada rodada, peça que circulem a maior fração. As cartas e a 
tabela com tiras de frações encontram-se anexas.
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TEMPO ESTIMADO Uma aula de 50 minutos

OBJETIVO

• Auxiliar os estudantes a compreender o conceito de frações
• Comparar frações com diferentes denominadores
• Ter noção de equivalência de frações
• Efetuar a resolução de problemas que envolvam frações

MATERIAL • Uma tabela com tiras de frações
• Kit de frações no quadriculado

METODOLOGIA

Propor três problemas após o jogo “Papa Todas de frações”. Organizar a turma em grupos 
para que possam discutir os problemas propostos. Além disso, entregar o kit de frações no 
quadriculado e a tabela com as tiras de frações para que os estudantes os utilizem como recurso 
(caso tenham necessidade). É interessante que todos os problemas sejam questionados antes 
de uma conclusão final.

Em nossa pesquisa, utilizamos três problemas propostos pelas autoras do jogo, que 
apresentamos a seguir e, além disso, no Anexo B, sugerimos mais três questões elaboradas 
pelas autoras.

Nome
RODADA

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

      

       

Fonte: Elaborado pelo autor – jan. 2019

3.5 TAREFA 5: EXPLORAÇÃO DO JOGO PAPA TODAS DE FRAÇÕES

INFORMAÇÕES: O jogo Papa Todas de Frações é de autoria de Kátia Stocco Smole, 
Maria Ignez Diniz e Patrícia Cândido e encontra-se no livro Cadernos de Mathema 
Volume 1. Porto Alegre: Artmed, 2007.

As cartas e a tabela com tiras de frações estão disponíveis no Anexo A.
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QUESTÃO 2

Durante o jogo, os alunos organizaram uma tabela com as frações que cada um tirou.

QUESTÃO 3

Em uma rodada, Paulo, Ana e Renato tiraram as seguintes cartas: 1/2 , 4/8 e 3/6.

Eles começaram a discutir sobre quem conseguiu a maior carta. Se você estivesse presente 
nessa discussão, como os ajudaria a tomar a melhor decisão sobre qual das três cartas tem a 
maior fração representada?

Observando a tabela acima, responda:

• Quem ganhou o jogo após quatro rodadas? 

• Quais as cartas que contêm frações equivalentes a 1 inteiro? 

• E maiores do que 1 inteiro?

Jogador
RODADA

1ª 2ª 3ª 4ª

Júlia 2/4 1/2 8/6 7/3 

Paulo 10/10 1/4 3/6 4/10 

Luis 4/4 1/3 6/8 3/9

Bia 1/5 1/10 2/8 3/2

QUESTÃO 1

Helena tirou 1/2 , Ellen tirou 4/8, Pedro tirou 7/7 e Aline ganhou a partida. Qual a carta que 
ela pode ter tirado?

DICA: Observe que há aqui um problema com mais de uma solução possível.

Copie, no quadro, cada uma das soluções apresentadas pelos estudantes e oriente-os a 
compreender que uma fração é maior que um inteiro quando o numerador é maior do 
que o denominador.
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3.6 TAREFA 6: ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE FRAÇÕES

TEMPO ESTIMADO Duas aulas de 50 minutos

OBJETIVO • Somar frações com diferentes denominadores
• Subtrair frações com diferentes denominadores

MATERIAL Kit de frações no quadriculado

DICA: Recomenda-se fazer cada questão em uma aula diferente.

QUESTÃO 1

A professora de Júlio, Paulo, Rafael e Bruna propôs uma pequena mudança na regra do jogo 
“Papa Todas de Frações”.

Ela distribuiu quatro cartas para cada um deles e, com as cartas viradas sobre a mesa, 
solicitou que escolhessem duas cartas. Após a escolha, pediu que somassem as duas cartas e 
dissessem o resultado. Quem obtivesse o maior resultado ficaria com todas as cartas. Abaixo, 
está a tabela com as cartas que Júlio, Paulo, Rafael e Bruna escolheram para efetuarem a 
soma. 

Faça a soma das duas cartas de cada jogador.

Quem ganhou essa rodada?

Nome Carta 1 Carta 2 Soma

Júlio 6/3 3/6 

Paulo 3/4 6/8

Rafael 5/10 2/5

Bruna 3/2 8/6

Fonte: Elaborado pelo autor – maio 2018

METODOLOGIA

Entregar, para cada dupla de estudantes, o kit de frações no quadriculado caso necessitem 
de utilizá-los para efetuar as operações. Em seguida, entregar a tarefa para cada estudante e 
propor que resolvam sem a intervenção do professor, porém, sugerir que discutam entre eles. 
Neste momento, o professor deve ser o mediador das discussões. Após todos resolverem a 
tarefa, discutir em conjunto.
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QUESTÃO 2

A professora de Júlio, Paulo, Rafael e Bruna, após ter mudado a regra do jogo “Papa Todas 
de Frações”, resolveu desafiar seus alunos mais uma vez, porém, utilizando outra regra.

A nova regra seria: Escolher duas cartas e subtrair a de maior valor pela a de menor valor. 
Quem obtivesse o maior resultado ganharia todas as cartas.

Abaixo, está a tabela com as cartas que Júlio, Paulo, Rafael e Bruna escolheram para efetuarem 
a subtração. 

Faça a subtração das duas cartas de cada jogador.

Quem ganhou essa rodada?

Nome Carta 1 Carta 2 Diferença

Júlio 5/3 2/6 

Paulo 6/3 6/9

Rafael 7/3 3/9

Bruna 2/4 2/8

Fonte: Elaborado pelo autor – maio 2018

DICA: Para a tarefa 6, sugerimos que seja aplicado o jogo “Papa Todas de frações” 
realizando a modificação das regras como fizemos no enunciado das questões. Assim, 
os estudantes terão mais oportunidade de interagir e dialogar entre seus pares, a fim de 
que pensem, concluam e encontrem resultados que possam ser debatidos antes de um 
parecer final. Além disso, a tarefa será mais desafiadora e pode conduzir o estudante a 
uma compreensão melhor sobre o assunto.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Caro professor e professora, o objetivo principal deste Recurso Educacional foi apresentar, 
a vocês, a nossa sequência didática de acordo com a experiência vivida em nossa pesquisa. 
Esperamos que o material, apresentado neste Recurso, possa servir como mais uma alternativa 
de trabalho e contribuir para a sua prática docente. 

Ressaltamos que a nossa pesquisa teve como objetivo central investigar como a ideia de 
equivalência de frações, com o apoio de materiais manipuláveis, pode contribuir para a 
compreensão das operações de adição e subtração, em estudantes do 7º ano do Ensino 
Fundamental II. E, de acordo com os nossos resultados, foi possível constatar que o kit de 
frações no quadriculado ajudou que a maioria dos estudantes compreendesse e se apropriasse 
dos conceitos matemáticos desenvolvidos. Gradativamente, esses estudantes conseguiram 
estabelecer uma relação entre as peças e as tarefas propostas, o que os instigou a abstrair 
as operações de adição e subtração de frações. Para a ocorrência da construção desse 
conhecimento, foi necessário fazer as devidas intervenções e criar questionamentos pertinentes 
que estimulassem a curiosidade dos estudantes, a fim de que eles formulassem hipóteses e 
conclusões a respeito do conceito trabalhado. 

 No entanto, compreendemos que todo o material manipulável tem suas fragilidades e limitações 
e não é o material em si que promoverá o aprendizado para o estudante, pois depende muito da 
forma como o professor ou professora conduz a tarefa. Nesse sentido, concordamos com Vale 
e Barbosa (2015) quando ressaltam que é de suma importância o professor ter conhecimento 
sobre o potencial – fragilidades e limitações ‒ do material manipulável antes de introduzi-lo 
em sala de aula. Pois, dessa forma, é possível “desenvolver tarefas matematicamente ricas e 
desafiantes para a sua utilização, de acordo com os objetivos pretendidos” (ibid., p. 7- 8).  

Reforçamos que não é o material em si que constrói o conhecimento, mas a ação dos estudantes 
sobre esse material. Além disso, é necessário atentar-se para efetuar as intervenções quando 
necessárias.

Assim, para a aplicação das tarefas, nossa orientação é de que, constantemente, você, professor 
ou professora, seja um (a) mediador (a) do conhecimento, questionando cada pensamento/
ideia dos estudantes e solicitando sempre para que argumentem suas respostas antes de chegar 
a qualquer conclusão. As tarefas podem ser realizadas em grupos ou individualmente, porém 
acreditamos que, em grupos, há uma possiblidade maior de interação estudante/estudante, 
estudante/professor e professor/estudante. Entretanto, fica a critério de cada professor ou 
professora, a forma como irão aplicar as tarefas. Qualquer alteração ou adaptação pode ser 
efetuada livremente de acordo com a necessidade de cada turma.

Mais uma vez, convidamos a ler a nossa dissertação de mestrado, onde encontrará mais 
detalhes sobre as informações apresentadas neste Recurso. A indicação onde encontrá-la está 
em nossa referência. Agradecemos a sua leitura!!!
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APÊNDICE B: TAREFA 1: 
MANIPULAÇÃO DO KIT DE FRAÇÕES NO QUADRICULADO

QUESTÃO 1

Complete a tabela abaixo com a representação fracionária de cada uma das peças do kit de 
frações no quadriculado.

QUADRO PARA REGISTRO

PEÇAS REPRESENTAÇÃO FRACIONÁRIA 
EM RELAÇÃO À PEÇA AZUL

Uma peça azul Um inteiro = 1

Uma peça verde  

Uma peça rosa  

Uma peça laranja  

Uma peça vermelha  

Uma peça roxa  

Uma peça amarela  

Uma peça cinza  

Fonte: Elaborado pelo autor – jan. 2019

QUESTÃO 2

Complete os quadros abaixo de acordo com cada uma das informações.

Uma peça verde é possível ser trocada por qual outra peça? Analise as possibilidades, 
lembrando-se de que é necessário sobrepor uma peça à outra para fazer a troca.

Peças Azul Rosa Laranja Vermelho Roxo Amarelo Cinza

Quantidade 
necessária 
para troca

      

Representação 
fracionária do 
total de peças 

trocadas

       

Fonte: Elaborado pelo autor – jan. 2019
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Uma peça rosa é possível ser trocada por qual outra peça? Analise as possibilidades, 
lembrando-se de que é necessário sobrepor uma peça à outra para fazer a troca.

Uma peça vermelha é possível ser trocada por qual outra peça? Analise as possibilidades, 
lembrando-se de que é necessário sobrepor uma peça à outra para fazer a troca.

Peças Azul Verde Laranja Vermelho Roxo Amarelo Cinza

Quantidade 
necessária 
para troca

      

Representação 
fracionária do 
total de peças 

trocadas

       

Fonte: Elaborado pelo autor – jan. 2019

Peças Azul Verde Rosa Laranja Roxo Amarelo Cinza

Quantidade 
necessária 
para troca

      

Representação 
fracionária do 
total de peças 

trocadas

       

Fonte: Elaborado pelo autor – jan. 2019

QUESTÃO 3

Como observamos, podemos escolher uma peça e efetuar sua troca por outras peças, desde 
que uma sobreponha à outra. Por que podemos fazer esse tipo de troca? Explique.
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APÊNDICE C: TAREFA 2: 
COMPARAÇÃO DE FRAÇÕES

QUESTÃO 1

Juliana e Rebeca ganharam um armário de sua mãe para guardar material escolar. O armário 
tem duas portas de mesmo tamanho, conforme a figura abaixo.

O espaço que ficou para Juliana estava dividido em 4 partes iguais, e ela poderia utilizar 
apenas duas dessas partes. Rebeca ficou com o outro espaço que estava dividido em 3 partes 
iguais, e, também, poderia utilizar somente duas dessas partes. Quem ficou com o menor 
espaço? Explique como você chegou a essa conclusão.
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QUESTÃO 2

Frederico e Gustavo ganharam, de seus pais, um kit de frações no quadriculado e estavam 
brincando de fazer comparação de frações.

Qual das duas frações é maior? Justifique seu raciocínio.

QUESTÃO 3

Se a representação fracionária das peças de Frederico fosse 1/4 e a do Gustavo fosse 1/8 , qual 
teria uma representação fracionária maior? Como você chegou a esta conclusão? Explique.

A representação fracionária
das minhas peças  é

A representação fracionária
das peças que peguei é 3

8
5
8
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APÊNDICE D: TAREFA 3: EQUIVALÊNCIA DE FRAÇÕES

QUESTÃO 1

Vamos fazer algumas trocas? Registre cada um dos fatos abaixo:

Obs.: Pode haver mais de uma maneira de recobrir a peça solicitada. 
Portanto, escreva todas as formas possíveis que vocês conseguirem encontrar.

• Pegue 1 peça rosa. De quantas maneiras, usando uma só cor, podemos recobrir essa 
peça?

Escreva a representação fracionária de cada uma das trocas efetuada por você.

• Pegue 1 peça laranja. De quantas maneiras, usando uma só cor, podemos recobrir essa 
peça?

Escreva a representação fracionária de cada uma das trocas efetuada por você.

QUESTÃO 2

Vimos que o nosso kit de frações no quadriculado tem limitações, ou seja, não contém todas 
as representações fracionárias possíveis. Como você faria para representar 1/5 de formas 
diferentes? Faça a representação de, pelo menos, três formas diferentes.

QUESTÃO 3

Gustavo e Frederico estavam brincando de fazer comparações de frações com o kit de frações 
no quadriculado que ganharam de seus pais. No decorrer da brincadeira, Gustavo perguntou 
a Frederico:

Frederico ficou na dúvida 
e não soube responder a 
Gustavo.

Como você faria para 
ajudar Gustavo e Frederico 
a identificarem qual das 
duas frações é maior?
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QUESTÃO 4

Vimos que é possível representar uma fração de várias formas diferentes. Utilizando o kit de 
frações no quadriculado, faça, pelo menos, cinco representações diferentes de 1/2.

1. Vamos considerar que essas pizzas têm todas o mesmo tamanho. Ao deixar de comer 
seis fatias de pizza e comer somente três fatias, conforme mostra a figura acima, essa 
pessoa comerá menos pizza do que antes? Explique o que pensou.

2. Represente as duas pizzas inteiras na forma de fração. 

3. Suponhamos que essa pessoa coma duas fatias da pizza que está dividida em 6 pedaços. 
Represente a fração correspondente da pizza que essa pessoa comeu.

4. Se essa mesma pessoa comer apenas uma fatia da pizza que foi dividida em 3 pedaços, 
que fração de pizza ela comeu? 

5. A que conclusão podemos chegar a respeito das frações representadas nas letras “c” e 
“d”? Justifique sua resposta.

QUESTÃO 5

Veja o exemplo que apresenta uma possível dieta.

Comecei a fazer um regime, comia 6 pedaços de pizza, agora como só 3
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APÊNDICE E: TAREFA 6: ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE FRAÇÕES
QUESTÃO 1

A professora de Júlio, Paulo, Rafael e Bruna propôs uma pequena mudança na regra do jogo 
“Papa Todas de Frações”.

Ela distribuiu quatro cartas para cada um deles e, com as cartas viradas sobre a mesa, 
solicitou que escolhessem duas cartas. Após a escolha, pediu que somassem as duas cartas e 
dissessem o resultado. Quem obtivesse o maior resultado ficaria com todas as cartas. Abaixo, 
está a tabela com as cartas que Júlio, Paulo, Rafael e Bruna escolheram para efetuarem a 
soma. 

Faça a soma das duas cartas de cada jogador.

Quem ganhou essa rodada?

Nome Carta 1 Carta 2 Soma

Júlio 6/3 3/6 

Paulo 3/4 6/8

Rafael 5/10 2/5

Bruna 3/2 8/6

Fonte: Elaborado pelo autor – maio 2018
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QUESTÃO 2

A professora de Júlio, Paulo, Rafael e Bruna, após ter mudado a regra do jogo “Papa Todas 
de Frações”, resolveu desafiar seus alunos mais uma vez, porém, utilizando outra regra.

A nova regra seria: Escolher duas cartas e subtrair a de maior valor pela a de menor valor. 
Quem obtivesse o maior resultado ganharia todas as cartas.

Abaixo, está a tabela com as cartas que Júlio, Paulo, Rafael e Bruna escolheram para efetuarem 
a subtração. 

Faça a subtração das duas cartas de cada jogador.

Quem ganhou essa rodada?

Nome Carta 1 Carta 2 Diferença

Júlio 5/3 2/6 

Paulo 6/3 6/9

Rafael 7/3 3/9

Bruna 2/4 2/8

Fonte: Elaborado pelo autor – maio 2018
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ANEXO

ANEXO A: 
TABELA DE TIRAS DE FRAÇÕES E CARTAS DO JOGO 
PAPA TODAS DE FRAÇÕES
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ANEXO B: TAREFA 5: 
EXPLORAÇÃO DO JOGO PAPA TODAS DE FRAÇÕES

QUESTÃO 1

Helena tirou 1/2 , Ellen tirou 4/8, Pedro tirou 7/7 e Aline ganhou a partida. Qual a carta que 
ela pode ter tirado?

Procure observar que há, aqui, um problema com mais de uma solução possível.

QUESTÃO 2

Durante o jogo, os alunos organizaram uma tabela com as frações que cada um tirou.

Observando a tabela acima, responda:

• Quem ganhou o jogo após quatro rodadas? 

• Quais as cartas que contêm frações equivalentes a 1 inteiro? 

• E maiores do que 1 inteiro?

Jogador
RODADA

1ª 2ª 3ª 4ª

Júlia 2/4 1/2 8/6 7/3 

Paulo 10/10 1/4 3/6 4/10 

Luis 4/4 1/3 6/8 3/9

Bia 1/5 1/10 2/8 3/2

QUESTÃO 3

Em uma rodada, Paulo, Ana e Renato tiraram as seguintes cartas: 1/2 , 4/8 e 3/6.

Eles começaram a discutir sobre quem conseguiu a maior carta. Se você estivesse presente 
nessa discussão, como os ajudaria a tomar a melhor decisão sobre qual das três cartas tem a 
maior fração representada?
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QUESTÃO 4

Em uma rodada, Fabiana tirou  1/5 , Alisson tirou 4/8 , Olívia tirou e 3/3 e Raquel 5/10 .
Quem ganhou o jogo? Explique seu raciocínio.

QUESTÃO 5

Em uma rodada, Juliano virou  2/4 , Flávia virou 4/8 , Beto virou e 3/6 e Arthur virou 1/3 .
Quem venceu a partida? Explique seu raciocínio.

QUESTÃO 6

Use a tabela com as tiras de fração e compare as semelhanças e as diferenças entre os 
seguintes pares de fração:

2/4  e 4/2   ,   3/5  e 5/3   ,  9/6  e 6/9

O que podemos dizer quando o numerador de uma fração é maior do que o denominador?

Fonte: Adaptado de Smole et. al. 2007

FRAÇÕES SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

2/4  e 4/2

3/5  e 5/3

9/6  e 6/9
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