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Caro(a) professor(a), 

 

O conteúdo de frações tem representado um grande desafio de aprendizagem para 

nossos alunos, visto que amplia o entendimento sobre números e em muitas escolas este 

conteúdo tem sido abordado em meio ao excesso de regras e propriedades, muitas vezes sem 

compreensão. Na dinâmica de sala de aula, observa-se que o aluno da EJA mantém o caderno 

em dia copiando a matéria e resolvendo as atividades, por meio de tentativas ou simplesmente 

por cópia, para cumprir, muitas vezes, a proposta de distribuição de pontos bimestrais. Porém, 

na retomada deste assunto, muitas são as interrogações, dúvidas ou questionamentos frente às 

dificuldades de fazer associações bem como em aplicar o que apreendeu nos exercícios 

propostos. 

Neste sentido, pensamos que uma reflexão sobre nossas práticas acerca do ensino de 

frações na EJA seja importante para analisarmos propostas e apoiar o professor na elaboração 

de alternativas.  

O objetivo deste trabalho é possibilitar a elaboração de um espaço reservado para o 

questionamento de aspectos referentes à prática de ensino das frações, mostrando o 

desenvolvimento de atividades com os equívocos e acertos, o que em alguns momentos deu 

certo e outros não. 

Apresentamos um material didático para uso dos professores, a partir da experiência 

de um educador. Nessa trajetória, tentamos discutir que a dificuldade de contextualizar é 

própria do ensino da fração, mas ainda assim é possível. Então, vamos tentar mostrar a fração 

em uso social. 

Em síntese, realizamos uma experiência que descreveremos a seguir, que irá mostrar 

aspectos negativos e positivos. Depois, buscamos desenvolver um trabalho integrado ao 

contexto social e cultural dos alunos da EJA, ao planejar aulas/atividades de matemática que, 

em nossa leitura, se aproximam da realidade vivida por eles, de maneira que se sintam 

estimulados e disponíveis a aprender. 

 Na nova proposta que elaboramos, decidimos empregar como metodologia a 

Resolução de Problemas, pois tínhamos como pressuposto que essa abordagem possibilitava 

explorar o espaço da sala de aula como um ambiente ligado às realidades socioculturais dos 

sujeitos envolvidos nas atividades. Também com esta metodologia o aluno se envolve mais na 

aula e com isto esperamos incentivá-lo a participar. 
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 Nossa intenção é provocar momentos de questionamentos e, com isso, levar os alunos 

a exporem e discutirem suas ideias, hipóteses, noções, práticas e saberes matemáticos que 

podem estar vinculadas às atividades de ensino e aprendizagem em matemática. 

 Sob esse aspecto, a própria proposta da EJA permite quebrar certas barreiras que a 

sociedade impõe a esse público. Queremos valorizar a proximidade, a colaboração e o 

comprometimento entre os próprios educandos e deles com o conhecimento, gerando uma 

força coletiva que realmente crie diferenciação, visto que a dinâmica da EJA é “um dia de 

cada vez”. 

É nesse contexto que nos dispusemos a trabalhar com este material didático na EJA, 

preparando os estudantes não apenas para uma coleção de habilidades, mas para o 

desenvolvimento de situações que, posteriormente, serão fundamentadas ao buscar associação 

em necessidades diárias. Elas visam conectar os conceitos tanto de um ponto de vista 

pedagógico quanto de um ponto de vista prático. 

 

 

José Erildo Lopes Júnior 
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Ensinar não é transferir  

conhecimento, mas criar 

 as possibilidades 

 para a sua própria  

produção ou a 

 sua construção. 

(FREIRE, 2000, p.52) 
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1. INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA EJA 

 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA – é uma modalidade da Educação Básica 

ofertada nas etapas do Ensino Fundamental e Médio. A EJA é uma política pública de 

educação direcionada a alunos e alunas acima de quinze anos de escolarização básica 

incompleta ou nem iniciada. Esses jovens e adultos, em sua maioria, buscam novamente, em 

algum momento de suas vidas, o sistema escolar na intenção de recuperar os anos de 

escolarização interrompidos por reprovações e/ou por evasão, ou, para vivenciar pela primeira 

vez o direito à Educação Básica, garantida constitucionalmente a todas as pessoas que vivem 

no país. 

As propostas de EJA no Brasil têm introduzido sugestões de ensino que visam à troca 

de experiências entre alunos e professores na produção do conhecimento através de uma 

metodologia diferenciada (material didático específico, atividades que envolvam a todos). 

Também introduzem desenvolvimento de projetos e a construção de um currículo flexível 

com o objetivo de atender aos alunos e às alunas da EJA nos seus mais variados contextos de 

vida e experiências escolares, com isso incentivando o acesso dessas pessoas ao saber escolar, 

favorecendo a permanência na sala de aula, minimizando a desistência e a evasão.  

De uma maneira mais alargada, o processo de interrupção da escolarização desses 

Jovens e Adultos da vida escolar não pode ser visto como um acontecimento isolado de 

reprovação ou de evasão, individualizando esses momentos em cada um desses sujeitos. É 

necessário considerar o processo de exclusão social e cultural a que são submetidos por 

diversos fatores. Assim, é certo afirmar que a EJA é, em sua quase totalidade, voltada aos 

excluídos. 

Em razão das especificidades dos sujeitos que frequentam a EJA, é necessário pensar 

uma escola diferente em seus currículos, conteúdos programáticos e nas ações que visam à 

construção do conhecimento, no nosso caso o conhecimento matemático, em sala de aula. 

Acreditamos que, com metodologias de ensino sustentadas pelo diálogo e pelo 

incentivo à descoberta, e não pela repetição e memorização, será possibilitada uma 

aprendizagem mais prazerosa e satisfatória propiciando, dessa forma, segurança no conteúdo. 

           Assim, visando enriquecer o ensino e melhorar as aprendizagens, é fundamental que, 

ao propor atividades, nós professores pensemos nos conteúdos e em propostas de ensino que 

trazem 
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uma análise da relevância social do conhecimento matemático, como 

também enfatizam a responsabilidade das escolhas pedagógicas que devem 

evidenciar essa relevância na proposta de ensino de matemática que se vai 

desenvolver, contemplando-se problemas significativos para os alunos, ao 

invés de situações hipotéticas, artificiais e enfadonhamente repetitivas, 

forjadas tão-somente para o treinamento de destrezas matemáticas 

específicas e desconectadas umas das outras e, inclusive, de seu papel na 

malha do raciocínio matemático. (FONSECA, 2002, p. 50)  

 

 

É a Educação Matemática que articula a Matemática ao ensino e à formação em geral 

em todos os níveis da escolarização, que possibilita a criação de novas metodologias, o 

entendimento dos sujeitos que estão aprendendo e a adaptação de metodologias de ensino que 

melhor se adequem.  

 

Atualmente, as questões de ensino da Educação Matemática se conformam 

especialmente ao movimento de universalização da educação básica, onde se 

coloca a perspectiva de se propiciar uma “matemática para todos”. Como a 

disciplina Matemática na escola se deu em espaços e características próprias, 

com uma história social e cultural identificada com processos de seleção e 

classificação, recaem hoje sobre ela fortes tensões. Tais tensões têm 

interrogado professores, estudiosos, gestores e também a sociedade em geral. 

(ZAIDAN e outros, verbete Educação Matemática, Gestrado, FAE UFMG) 

 

 

Nesse sentido, vários grupos de educadores em todo o país se voltam para a escola 

básica, seu público, estudando as dificuldades que historicamente se vinculam à aprendizagem 

dessa área. Nesse conjunto, a EJA tem sido tratada com as especificidades de seus alunos e os 

seus contextos de vida, mostrando que a experiência social deve se vincular à escola e com 

isto dar sentido às aprendizagens dos conceitos científicos. 

 

 

2. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO UMA PROPOSTA 

METODOLÓGICA  

 

A resolução de problemas é uma metodologia de ensino que busca motivar o aluno na 

tentativa de se obter a melhor estratégia de solucionar uma situação desafiante; desenvolve o 

raciocínio, desafia o pensar, torna o indivíduo mais competitivo e curioso em aprimorar e 

exercitar novas técnicas, melhora a leitura e interpretação das questões; permite ao aluno 
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perceber que, se ele não entende o que o problema pede, dificilmente chegará ao caminho 

solicitado. Pais (2006) afirma que: 

 

um dos objetivos de trabalhar com a resolução de problemas é, de maneira 

geral, contribuir no desenvolvimento intelectual do aluno, no qual diz 

respeito aos aspectos específicos do saber matemático. Além do mais, 

através dessa estratégia é possível interligar a Matemática com outras 

disciplinas ou com situações do mundo vivenciado pelo aluno. Nem sempre 

o interesse principal é o domínio de um conteúdo em si mesmo; a própria 

interpretação objetiva do enunciado revela uma dimensão educativa 

importante, pois sem ela fica inviável obter a solução esperada. (PAIS, 2006, 

p.131) 
 

 

A resolução de problemas como metodologia de ensino pode se dar de diversas 

maneiras. Assim, pode ser um problema que aparece no início para introduzir um conteúdo, 

representando um desafio para aprendê-lo. Pode ser o desenvolvimento do assunto somente 

com problemas que o professor apresenta e, aos poucos, o conteúdo vai sendo resumido no 

quadro. Pode ser para fixar um conceito que foi ensinado e também pode ser através de 

problemas elaborados pelos próprios alunos que, ao resolvê-los, aprenderão a propor uma 

questão e a pensar sobre situações que estão em suas próprias vidas. 

Pensando também assim, apresentamos uma proposta baseada nessa metodologia, 

descrevendo as possibilidades e as dificuldades, esperando que possa apoiar o(a) professor(a) 

para o ensino de frações. 

A fração torna possível a representação dos números que não representam um inteiro, 

ou seja, as frações podem ser utilizadas sempre que se pretende considerar parte de um inteiro 

contínuo ou descontínuo, que foi dividido em partes iguais; afinal, como quantidade, a 

matemática pretende que seja sempre possível a representação numérica.  

Assim, nos acontecimentos aparentemente corriqueiros do dia a dia, sua representação 

pode ser fundamental, seja na explicação de parte de um salário, no número de pessoas de um 

recinto, sejam para ilustrar uma compra, enfim, nos mais variados contextos.  

Trazendo para o cenário contemporâneo, os números fracionários vêm sendo 

discutidos e trabalhados em nossas escolas e nos livros didáticos com exemplos e exercícios 

que não contemplam, na maioria das vezes, a realidade dos alunos ou questões práticas do 

dia-a-dia. Essa abordagem e o excesso de regras tornam as frações um conteúdo enfadonho e 

mecânico, muitas vezes impedindo que os alunos tenham curiosidade e interesse neste 

conteúdo.   
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A esse respeito é fundamental que criemos exercícios contextualizados, que 

possibilitem aos alunos buscarem estratégias de resolução e que os desafios sejam 

motivadores. Essa prática de criar exercícios contextualizados aponta para os cuidados que os 

professores e as professoras devem ter ao tratar desse assunto nas salas de aulas, além de 

chamarem a atenção para a complexidade em se promover o diálogo entre as ideias da fração 

e a vida prática, ou seja, a dificuldade de contextualizar esse assunto a partir de seus usos nas 

atividades cotidianas. 

Em concordância com o exposto anteriormente, partimos do pressuposto que o 

conceito de Números Racionais compreende todo número que pode ser expressado na forma 

de uma fração, e também engloba as representações nas formas decimal e percentual. 

Contudo, nesse trabalho trataremos especificamente da representação de frações, com 

propostas e caminhos que visam facilitar sua abordagem e minimizar os obstáculos e/ou erros 

adquiridos com a transmissão e assimilação deste conteúdo.  

 

 

3. DISCUTINDO O ENSINO DE FRAÇÕES 

 

  Alguns estudos, como os que apresentamos abaixo, mostram as possibilidades e 

dificuldades que vem sendo enfrentadas pelos professores no ensino de frações. Vejamos 

então: 

 

a) Representação Simbólica 

As frações apresentadas como números que representam partes de um inteiro contínuo 

são mais compreensíveis para os alunos. Por exemplo, uma barra de chocolate partida ao meio 

terá cada parte representada pelo número 1/2. 

Segundo Campos (1995, apud Silva, M., 1997) “os alunos apresentam maior 

facilidade quando trabalham com frações unitárias. Além disso, é comum que representem o 

símbolo sem entender seu significado”. Nesse contexto, como as frações unitárias são as 

frações de numerador 1, elas podem ser decompostas em soma de duas frações unitárias. 

Exemplo: 1/12 = 1/24 + 1/24.  

 

 

b) A negação da necessidade das quantidades fracionárias  
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Em sala de aula, devido a falta de estímulo aos alunos em associar as frações com 

outras representações de “partes” que usamos no cotidiano (decimais, %,...) bem como a 

nossa própria moeda, a relação com estes números gera dificuldades de compreensão nos 

alunos. Silva, M. (1997) “se refere ao aluno que, em algumas situações, nega-se a aceitar os 

“números quebrados” como resultado, e essa negação ocorre provavelmente porque os alunos 

não são colocados diante de situações que os façam perceberem a necessidade desse tipo de 

número”. Dessa forma, os números decimais exatos correspondem a frações decimais. 

Exemplo: 2,016 = 2016/1000. 

 

 

c) Dificuldade em aceitar as frações como número 

Há situações relacionadas a medidas na vida real que o número natural, que é um 

número vinculado à contagem, não expressa o que se quer dizer. Contudo, a representação 

fracionária nem sempre é bem aceita, o que gera dificuldades no entendimento de muitas 

situações. Silva, M. (1997) relata que “a essência dessa dificuldade está no fato de o número 

fracionário não ser da mesma natureza dos números naturais, pois ele não surge de uma 

sequência e sim de uma partição do inteiro, o que leva o aluno a interpretar a fração como um 

par de números naturais e não como um número que representa uma quantidade”. Exemplo: 

Dos cinco lotes vagos próximos a minha residência, três foram vendidos e já começaram a ser 

construídos. Qual a fração que representa a quantidade de lotes vendido?  

 

 

d) Conhecimento dos naturais 

Na escola, a criança aprende primeiro a contagem, utilizando os números naturais, e 

quando chega no estudo de medidas, não mostra facilidade em ampliar o entendimento de 

números. Segundo Silva, M. (1997) “esse obstáculo está vinculado ao fato de o aluno ter um 

conhecimento numérico, que o leva a pensar que só os números naturais têm o status de 

número e quando as crianças iniciam os trabalhos com frações tentam aplicar os 

conhecimentos que já possuem, e acabam por tratar a fração como dois números naturais, um 

em cima do outro”. Exemplo: Não percebem 2/9 como um número, mas sim como uma 

combinação do 2 e 9, números independentes um acima do outro. A autora aponta, ainda, a 

permanência da dificuldade que os alunos possuem em aceitar situações em que o dividendo 

seja menor que o divisor, por exemplo, alegando que não dá para dividir 7 por 8, isso mesmo 

depois de ter recebido instruções sobre frações. Em razão disto, pode se afirmar que “o 
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conhecimento dos naturais constitui em si mesmo um obstáculo à aprendizagem dos números 

fracionários” (SILVA, 1997, p.29).  

 

 

e) Modelo de referência 

O número fracionário pode representar situações envolvendo inteiros contínuos 

(aqueles que partidos não se alteram, como um bolo por exemplo) ou descontínuos (também 

chamados discretos, são aqueles que não podem ser partidos porque se alteram, como um 

conjunto de bolas de gude, por exemplo), segundo definição de Marília Centurion (1994). 

Este obstáculo, segundo Silva, M., (1997), “encontra-se na passagem do discreto para o 

contínuo e o aluno, ao trabalhar com fração, que é introduzida a partir de um modelo contínuo 

com a concepção parte-todo, tem como modelo de referência o conjunto dos naturais, que é 

um modelo discreto”.  Exemplo: Numa pizza dividida em oito pedaços, sete foram comidos. 

Qual a fração que representa a quantidade consumida? 

Acreditamos que a compreensão de tais situações que envolvem o ensino e a 

aprendizagem de frações irá ajudar o(a) professor(a) a compreender as dificuldades que os 

alunos apresentam, de modo que uma proposta de ensino possa estar preparada para elas.  

Mesmo que de maneira não tão presente no cotidiano social, pois as formas decimal e 

as porcentagens são mais comuns, os números racionais na forma de fração são essenciais 

porque deles deriva a compreensão dos números racionais nas formas decimal e percentual.  

A seguir, procuraremos avançar em sugestões que podem ser seguidas ou adaptadas 

para o ensino de frações em turmas de EJA. Antes, porém, vamos trocar algumas ideias. 

 

 

 

3. 1. TROCANDO IDEIAS  

Professor, para elaborar seu plano de ensino de frações, você poderia começar com os 

seguintes questionamentos: 
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a) Dicas e/ou sugestões acerca das frações. 

 

 

 

Como 
representamos 

as frações? 

Em situações que 
envolvem salários? 

Há 
aplicabilidade 
no cotidiano? 

Estimule os 
alunos a pensar 

associando a 
necessidades 

diárias 

Comente outras 
representações de 

"partes" que usamos 
no cotidiano 

(decimais, %, etc) 

Não proponha 
atividades que 

provoquem 
ansiedade e 
insegurança 
dos alunos 

Enfatize a 
importância 
dos alunos 

associarem o 
conteúdo ao 

dia a dia 

Não se 
perca no 

excesso de 
modelos e 
fórmulas 
prontas 

Selecione 
atividades 
relevantes, 
críticas e 
criativas 

Permita aos 
alunos a  

motivação e 
independência 

do 
conhecimento 

Escolha 
questões 
próximas 
da cultura 
e saber dos 

alunos 

Sugira 
exercícios 
que não 
sejam 
muito 

abstratos 
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Tenha cuidado para 
não privar os 
educandos de 
partilhar suas 

experiências de vida 
na escola 

Permita-lhes a  
socialização com a 

participação e 
dinâmica de grupo 

Busque 
problematizações 

planejadas, trazendo 
figuras geométricas 
com representações 

fracionárias  

Estimule-os a entender 
com mais clareza a 

intencionalidade e o que 
estava sendo proposto 

nas questões 

Proponha questões que 
despertem nos alunos a 

busca de sentido e o 
interesse pelo conteúdo 

de frações 

Opte por 
problematizações que 

estimulem o 
desenvolvimento do 
raciocínio lógico ou 

matemático, a abstração 
e a criatividade 

Traga problemas que 
permitam às pessoas a 

exposição de seus 
conhecimentos, 
fazendo leitura e 

associação ao mundo 
do trabalho 

Faça com que os 
alunos percebam que 
as questões permitem 
leitura, interpretação e 
associação a algo feito 
de forma semelhante 

Leve os alunos a 
interpretar o enunciado 

da questão que lhe é 
posta e a estruturar a 

situação que lhe é 
apresentada 

Proporcione conexões entre as questões não 
selecionando problemas que sejam impostos 
como "obrigação escolar sem sentido" 

Diversifique enunciados que possibilitem a 
utilização dos conhecimentos prévios como 
ponto de partida, motivando-os a busca pelo 
saber. 

Desenvolva problematizações claras, sem 
ambiguidades e que permitam aos alunos a 
compreensão do que estão fazendo. 
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4. APRESENTA NDO E DISCUTINDO UMA PROPOSTA PARA O 

ENSINO DE FRAÇÕES  

 

Professor e Professora!  

Nessa seção apresentamos as atividades que foram desenvolvidas com um grupo de 

alunos da EJA. Além de apresentarmos essas atividades, os convidamos a ler e a refletir sobre 

as nossas análises dos trabalhos desenvolvidos. 

Diante da dificuldade na abordagem e assimilação do conteúdo de frações, percebidas 

em nossas práticas em sala de aula, pensamos em atividades que se diferenciem das aulas que 

eles têm normalmente e assim se motivem para a sua realização.  

Convidamos um grupo de alunos para participar da experiência. A intenção da nossa 

primeira atividade era a de verificar se o conteúdo frações havia sido apreendido por eles e 

perceber as dificuldades. Para tanto, entregamos as questões e optamos por não interferir 

durante a sua realização. No transcorrer da atividade os alunos ficaram impacientes e 

entregaram praticamente em branco as questões propostas. 

 Analisamos que a primeira proposta não atingiu o que desejávamos e assim tomamos 

a iniciativa de planejar outras atividades, agora com um novo modelo de questões, com ênfase 

em problemas, visto que os alunos já haviam se prontificado em contribuir novamente.  

Na segunda atividade decidimos então apresentar as questões contendo problemas 

matemáticos que, também, possibilitassem discussões acerca dos mais variados temas como: 

décimo terceiro salário, dengue, prática de exercícios físicos, despesas no mês, etc, e aqui 

apresentamos algumas delas. Nossa intenção era provocar uma discussão em relação ao 

contexto que envolvia os problemas e que isso proporcionasse uma maior disposição e 

espontaneidade por parte dos alunos em trabalhar com as questões, tanto em relação ao tema, 

como com a matemática. 

Nessa direção, pensamos problematizações que não privilegiassem modelos e 

fórmulas decoradas, mas que os participantes buscassem na discussão e na tentativa, 

caminhos para darem conta da proposta nas problematizações. Entre essas problematizações 

planejadas, a maioria trazia figuras geométricas com representações fracionárias, pois 

acreditávamos que assim eles entenderiam com mais clareza a intencionalidade e o que estava 

sendo proposto. É importante realçar que tínhamos a clareza que, mesmo propondo questões 

que provocassem os alunos, isso no ensino de frações muitas vezes é difícil. 
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   Desse modo, nessa seção propomos uma discussão acerca das duas atividades que 

foram desenvolvidas com alunos da EJA em sala de aula. A primeira atividade traz uma série 

de questões que estão descontextualizadas e a segunda propõe a resolução de problemas, 

buscando situações da vida cotidiana. A intenção é que, você professor, veja a diferença entre 

as duas propostas desenvolvidas e faça conosco uma análise crítica e algumas reflexões. 

Acreditamos que, assim como foi para nós, que o contato e compreensão das propostas possa 

te apoiar para aplicar em sua sala de aula, com as adaptações necessárias. Esperamos que a 

discussão dessas atividades ajude a construir caminhos para o ensino de frações.  

 

4.1 Segunda Atividade: Explorando as Noções Básicas de Frações 

Nesta segunda atividade, buscamos explorar situações da vida cotidiana com a 

metodologia Resolução de Problemas. É importante iniciar com alguns problemas e não 

grandes listas, de modo que sejam resolvidos em pequenos grupos na aula. Os problemas 

podem ir se tornando mais complexos, podem abordar ao mesmo tempo em situações as 

possibilidades diferenciadas que envolvem o conceito de fração. Quando da resolução dos 

problemas, essas diferenciações podem ser explicitadas pelo professor, registrando no quadro. 

Uma dúvida sempre fica para nós, professores, quando do trabalho com a sala em 

grupos de alunos e com resolução de problemas: quando dar a matéria? Como explicar a 

matéria?  

Ocorre que nessa metodologia, a matéria já é dada com as atividades propostas, 

porque não são matérias novas para os alunos ou se são novas, elas dizem respeito a situações 

conhecidas e podem representar desafios para a resolução, o que torna a aprendizagem mais 

interessante. 

Então, chamamos a atenção para que não haja frustração do próprio professor, pois 

nessa metodologia os assuntos já conhecidos ou desconhecidos serão apresentados com 

pequenas atividades feitas em grupo e provocando discussões entre os alunos e que, quando 

corrigidas coletivamente, pelos alunos ou pelo professor, possam ter os seus conteúdos 

sistematizados. 

Entendemos que a sistematização dos conteúdos é uma ação docente, aproveitando-se 

de situações em sala de aula ou de atividades propostas, registrando e mostrando a linguagem 

típica da Matemática. 

Vejamos, então, algumas possibilidades para essa linha de ação. 
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Questão 1: Em nosso país, os trabalhadores recebem dois salários mínimos em dezembro: o 

salário normal e o 13º salário. Perguntamos: 

1. Você sabe o que é o 13º salário?  

2. Você recebe o 13º salário?  

3. Se a pessoa trabalhou os 12 meses do ano, os dois salários serão iguais. Se a pessoa 

trabalhou uma fração do ano, o 13º salário corresponderá a essa fração do salário 

normal. Se o salário normal de uma pessoa é 1.200 reais e ela trabalhou dois meses 

nesse ano, quanto ela vai receber de 13º salário? 

 

 

Discutindo a questão 1 

 

Prezado professor, neste problema os alunos podem entender que o salário de R$ 

1.200,00 é o todo e que dividindo em doze partes, duas destas partes seriam os dois meses 

trabalhados correspondendo à parte a ser recebida. Portanto, iriam receber R$ 200,00 de 

décimo terceiro. Trazer questões que estejam inseridos no dia a dia dos alunos favorece o 

entendimento e o interesse pelos problemas.  

 Professor faça uma análise crítica dos pontos favoráveis e desfavoráveis da 

elaboração desse problema para o ensino da Fração na sala de aula da EJA. 

 Desenvolva uma proposta de atividade nessa linha, para a sua turma de EJA. 

 

 

 

Questão 2: Reflita sobre as seguintes questões e depois responda. 

1. O dia tem quantas horas?  

2. Qual a metade do dia? Por que você sabe que é metade do dia?  

3. Quantas horas você trabalha? Isso representa que parte do dia?  

a) Quantos minutos têm  3/4 de uma hora? 

b) Quantos gramas há em 3/5 de um quilograma? 

c) Quantos metros há em 1/4 de um quilômetro? 

d) Quantos segundos têm 1/5 de um minuto? 

e) Quantos dias representam 72 horas? E 122 horas? 
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Discutindo a questão 2 

 

Prezado professor, nesta atividade nossos alunos utilizaram os conhecimentos prévios 

como ponto de partida e buscaram as relações entre as unidades de tempo, capacidade, massa 

e suas subunidades.  Nossos alunos optaram por transformar em minuto ou grama, ou seja, 

pegar o inteiro e tornar a dividir em mais partes a medida de 60 minutos ou 1.000m. 

  Em sua análise esta foi a melhor solução ou existem outras possibilidades melhores? 

Ao relacionar horas/minutos e minutos/segundos, eles também lembraram que uma 

hora é igual a sessenta minutos e que um minuto é igual a sessenta segundos. Ainda nessa 

questão, a estimativa da distância entre a casa onde cada um residia e a escola foi estimada 

usando como referência o tempo, ou seja, ser longe ou perto dependia da idéia de como chega, 

o meio de transporte que eles usam para se deslocar até a escola e ao tempo gasto no 

deslocamento.   

 Em sua opinião, por que a distância em metros não foi considerada na estimativa? 

 As estratégias utilizadas motivaram a busca pelo saber? 

 

 

 

Questão 3: Na campanha de prevenção da Dengue, uma equipe de agentes de saneamento 

ambiental tem como objetivo de trabalho visitar as 12.000 residências de uma certa cidade.  

1. Você está ciente das consequências que esse mosquito traz para o ser humano? Você 

sabia que a contaminação desse mosquito pode trazer sequelas irreversíveis e 

ocasionar até a morte? Como você tem ajudado na conscientização de sua família e de 

seus vizinhos?  

No primeiro mês da campanha as equipes conseguiram visitar 5/6 do total das residências. 

Para completar o trabalho, falta visitar:  

a) 300 residências. 

b) 800 residências. 

c) 1.500 residências. 

d) 2.000 residências. 

e) 3.000 residências. 
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Discutindo a questão 3 

 

Prezado professor, abrir espaço para discussão em sala de aula sobre questões da 

realidade, tal com a Dengue, é fundamental para que os alunos se conscientizem dos 

acontecimentos que estão a sua volta, além de ser uma questão de cidadania. Buscar 

contextualizar os problemas com temas atuais pode ser um fator determinante para minimizar 

a resistência diante da matemática. Ao resolver esse problema é possível ao aluno perceber o 

impacto que este “mosquito” provoca na vida das pessoas e o quanto é necessário termos 

consciência do nosso papel para não permitir que esta doença vire uma epidemia. Em relação 

à matemática envolvida na atividade, os alunos perceberam que do total de seis partes em que 

foram divididos o conjunto de residências teríamos que considerar cinco dessas partes e que 

assim teríamos com a parte restante a quantidade de residências que faltava visitar 

 Em sua análise você acha que este modelo de problema permite aos alunos da EJA 

contemplar essas características citadas anteriormente? 

 Há múltiplas possibilidades para sua resolução? Você sugere alguma alteração para 

esse formato de problema? 

 

 

 

Questão 4: Temendo um tempo de crise financeira, Mariana resolveu guardar em seu 

cofrinho as moedas que recebia.  

1. Será que a postura de Marina em guardar dinheiro foi realmente adequada?  

2. Você tem o hábito que gastar tudo que recebe ou guarda sempre uma quantia para 

eventual necessidade?  

Certo dia resolveu abrir seu cofrinho com 120 moedas e separou-as: 

– 1 real: 1/4 das moedas 

– 50 centavos: 1/3 das moedas 

– 25 centavos: 2/5 das moedas 

– 10 centavos: as restantes 

Mariana totalizou a quantia contida no cofre em 

a) R$ 62,20. 

b)  R$ 52,20. 
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c)  R$ 50,20. 

d)  R$ 56,20. 

e) R$ 66,20. 

 

 

Discutindo a questão 4 

 

Prezado professor, neste problema observamos que o caminho para a solução não era o 

domínio essencialmente dos conceitos, mas a aplicabilidade de estratégias, hábitos e 

conhecimentos de mundo. Esses elementos podem ser fundamentais para a resolução do 

problema. Aqui não bastava encontrar a quantidade de moedas, mas relacionar a quantidade 

encontrada a fim de descobrir a quantidade contida no cofre. Diante disto, você acha que este 

tipo de questão possibilita um bom engajamento dos alunos em relação à fração? 

 Há um caráter mais lúcido do que prático nestes problemas? 

 O enunciado está de acordo com o público de sala de aula da EJA? 

 Qual sua crítica em relação à questão? 

 

 

 

Questão 5: A figura mostra duas barras idênticas de chocolate que foram divididas, cada uma 

delas em partes iguais, sendo que a área destacada representa a quantidade de chocolate 

consumido por uma pessoa. 

 

 

 

A quantidade total de chocolate consumido, indicado na figura, pode ser representada por um 

número racional na forma fracionária ou na forma decimal, respectivamente, como 

a) 15/8 ou 1,875 

b) 7/4 ou 1,75 

c) 13/8 ou 1,625 

d) 11/8 ou 1,375 

e) 9/8 ou 1,125 

http://i2.wp.com/3.bp.blogspot.com/-gt5BxQhP_UE/UkaBvfERGTI/AAAAAAAABpM/bKhoIYXH388/s1600/Opera%C3%A7%C3%B5es+com+fra%C3%A7%C3%B5es+-+08.png?resize=320,44
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Ao final, pense: como poderíamos representar 5/4 de chocolate? E que frações representaria 

uma caixa com 3 chocolates divididos cada um em 5 partes? 

 

Discutindo a questão 5 

 

Prezado professor, neste problema os alunos buscaram usar o conhecimento já 

adquirido na escola, relacionando o inteiro e a parte. Depois de várias tentativas e discussões, 

entre eles, perceberam que cada dois pedaços do primeiro desenho correspondem a um 

pedaço do segundo desenho e que o total de partes coloridas representa o numerador (parte) e 

que o total de partes divididas representa o denominador (inteiro). Aqui a relação entre as 

duas figuras era imprescindível. 

 Professor será que esse modelo de questão permite aos alunos a ampliação do 

repertório de conhecimento sobre fração? 

 Você acha importante inserir em seu planejamento ou faria algumas 

alterações/adaptações? 

 Em sua análise é possível que o aluno da EJA perceba o objetivo dessa questão? 

 

 

 

4.1.1 - REFLEXÕES FINAIS ACERCA DA SEGUNDA ATIVIDADE  

 

Prezado professor, nesta proposta, trouxemos parte da atividade que foi realizada em 

sala em nossa experiência, onde a nossa intenção foi propor problemas que estimulassem os 

alunos a refletir sobre temas do cotidiano e aprender frações. A proposição era de possibilitar 

a discussão do tema antes da resolução matemática, desafiando-os. Com isso, tínhamos a 

expectativa de perceber quais os conhecimentos prévios que os alunos possuíam sobre o que 

ocorre no seu cotidiano e teríamos como manter um equilíbrio entre a formalização e a 

contextualização das questões, pois os alunos teriam a oportunidade de externalizar suas 

ideias, exporem seus pontos de vista, questionar as dúvidas, discutir em grupo, escutar as 

estratégias dos outros. Nesse contexto e diante da relevância do assunto de frações, 

conseguimos a participação e a espontaneidade da turma nas discussões, visto que a dinâmica 
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de grupo motiva os alunos à partilha de seus conhecimentos e experiência de vida. Contudo, 

percebemos que essas práticas descritas nos problemas ainda se caracterizavam como 

exemplos escolares e não com práticas genuínas do uso de frações na realidade, embora 

permitissem diálogos entre eles e estimulassem os alunos a ficarem mais dispostos para a 

atividade. Novamente caímos no obstáculo de aprendizagem modelo de referência, pois 

fixamos todo o contexto das questões na concepção de parte-todo. Esquecemos de generalizar 

e caracterizar outros problemas que explorassem as ideias de frações. 

 

4.2 – ATIVIDADE 3: As frações em seu contexto 

Nessa seção, propomos ao professor uma sequência de atividades a serem desenvolvidas com 

seus alunos da EJA, em sua sala de aula. Nestas atividades, os números fracionários aparecem 

também na forma decimal e como porcentagem, pois assim esperamos ampliar o 

entendimento dos estudantes no sentido de que são representações de mesmas quantidades e 

medidas, já que são de uso social.  

 

Sugerimos que, ao final do desenvolvimento dessas atividades, o professor possa fazer uma 

análise crítica das possibilidades dessas questões em relação à sua realidade e ao ensino de 

fração na EJA.  

 

ATIVIDADES 

1 – A comunidade da Igreja está programando uma excursão à cidade Aparecida, em SP. Será 

alugado um ônibus que comporta 48 pessoas. A terça parte dos viajantes é de idosos e eles 

pagarão cada um R$47,00 que é a metade do preço da tarifa. Quanto custará o aluguel do 

ônibus? 

Resolução  

A terça parte de 48 é  
  

 
   . 

Pode também ser feita como  
 

 
       →  logo são 16 os idosos 

48 – 16 = 32, logo este é o número dos demais que estarão no ônibus. 

Se 47 reais é a metade da tarifa, cada uma dessas 32 pessoas pagará o dobro de 47 

47 x 2 = 94,00 

16 pessoas pagarão R$ 47,00, totalizando R$752,00 

32 pessoas pagarão R$ 94,00, totalizando R$ 3.008,00 

Finalizando, o ônibus ficará em R$ 3.760,00. 

 

Comentários 

O problema proposto traz uma questão que pode fazer parte da vida das pessoas, o que seria 

bom porque elas se identificariam mais com a sua resolução; com ele, pretende-se fazer 
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operações com números na forma fracionária e decimal; pode ser um bom problema para 

treinar os cálculos. 

 

 

2 – Se o Brasil tem cerca de 200.000.000 de habitantes, sendo que um pouco mais da metade 

é constituída de mulheres. Que números podem representar aproximadamente as mulheres e 

homens do país? 

 

Resolução 

A metade de 200.000.000 é 100.000.000 (duzentos milhões e cem milhões). 

Se o número de mulheres é um pouco mais, deverá ser um número acima de 100milhões, logo 

pode ser 101 milhões ou 110milhões ou 120 milhões ou.... 

Os termos “um pouco a mais” não esclarece muito bem o valor, mas dá para entender que é 

mais da metade, mas não é muito mais da metade. 

Logo, é uma informação imprecisa, mas para muitas situações ela serve, como por exemplo 

para dizer que o número de mulheres é maior que o de homens. 

O número de homens será a diferença, podendo ser 99milhões ou 90 milhões ou 80 milhões, 

diante dos dados acima utilizados. 

 

Comentários 

O problema acima mostra uma situação social muito constante, porque apresenta dados não 

muito precisos, servindo apenas para indicar uma informação, não sendo necessário obter o 

número exato. 

A anotação do número pode ser diferenciada, como acima. 

O professor pode se referir ao todo da população como sendo 100% e indicar que a maioria 

será a partir de 51% ou ainda, mais da metade. 

É uma atividade que pode proporcionar uma análise de uma situação social que aparece 

sempre, indicando uma maioria. Também pode favorecer a interpretação e o reconhecimento 

de como o número pode transmitir informações socialmente importantes. 

Na sala, ainda pode surgir uma conversa sobre a condição da mulher na sociedade, mesmo 

sendo maioria tem menos direitos e está submetida a certas situações ainda degradantes. 

 

 

3 – Complete e analise: 

 

 Em nossa sala hoje temos ______________ alunos, logo esse número representará para nós 

100%, em fração ____. 

O número de mulheres é ___________ e representa em fração _____ 

O número de homens é _____________ e representa em fração _____ 

 

Resolução 

Aqui a resolução depende do número de alunos na sala, mas digamos que tenhamos 27 

alunos, sendo 17 mulheres, assim 

100% representam 27/27, o total de número de alunos da sala 

17/27 representa o número de mulheres 

10/27 representa o número de homens 
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Comentários 

É uma atividade apenas para usar o sentido de denominador como sendo o total das partes 

consideradas (que representa 100%) e com isto representar as outras partes desejadas, no 

numerador. Poderiam ser incluídos outros itens, como cor de cabelo, cor dos olhos, destros e 

canhotos, quem trabalha em casa ou fora de casa, aposentados e não aposentados, etc. 

Pode ainda proporcionar uma descontração na sala, favorecendo entrosamento e maior 

reconhecimento uns dos outros. 

 

 

4 – D. Jussara foi ao sacolão com R$100,00. Seguindo sua lista de compras, levou para casa 

Um saquinho com 2k de chuchu, abóbora e cenoura por R$ 1,98 o quilo 

Um saquinho com pepino e vagem por R$ 2,50 

Um pente de ovos por R$ 4,90 

Um saquinho com verduras por R$ 7,10 

Um saquinho com tomates por R$ 1,98 

Um saquinho de carne por R$ 54,56. 

 

Quanto D. Jussara gastou? 

Que porcentagem do que D. Jussara levou foi gasto na compra? 

Que fração representa esta parte? 

 

Resolução 

Os gastos de D. Jussara foram 

1,98 x 2 = 3,96 + 2,50 + 4,90 + 7,10 + 1,98 + 54,56 = 75,00 

Isso representa quanto de 100? 

75/100 = 75% 

75/100= ¾ 

 

Comentários 

Trata-se este de um problema de cálculo usando números decimais, cálculos esses muito 

presentes no dia a dia e que é sempre feito com as calculadoras dos sacolões. Nesse caso, os 

estudantes podem utilizar calculadora, o que pode ser um bom treinamento. 

Importante é conseguir fazer os cálculos e chegar a uma relação na forma de porcentagem e 

fração. 

 

 

5 – Observe as informações contidas na receita da Torta de ricota e responda. 
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Para a realização de 12 tortas são necessárias quantas xícaras de?  

 manteiga? 

 açúcar? 

 farinha? 

 

Resolução 
 

 
    

  

 
               

 

 
    

  

 
               

 

 
    

  

 
    

 

Portanto, são necessárias 4 xícaras de manteiga, 3 xícaras de açúcar e 6 xícaras de farinha. 

 

 

Comentários 

Esta questão contextualiza o conteúdo de frações com os ingredientes necessários para a 

realização de uma receita. Relaciona as quantidades utilizadas para fazer uma torta com a 

eventual necessidade de adaptação da receita para criação de 12 tortas.  

Seria bom explorar a ideia de 1/3 de (fração de) como multiplicação, ou seja, essa 

nomenclatura indica uma parte de e a multiplicação favorece o resultado, pois divide o inteiro 

pelo denominador (que são as partes indicadas) e multiplica o resultado pelo numerador (que 

é a parte que se quer tomar). 

 

A questão pode ser também mais explorada, conforme a turma e o momento do estudo. Por 

exemplo: E se fosse para fazer meia receita?  

 

 

6 – Num certo país o Congresso Nacional tem 450 membros. Eles elaboram: 

1. Leis complementares (que não mudam a atual constituição). 

2. Emendas à constituição (que a modificam). 

Uma lei complementar é aprovada quando recebe mais da metade dos votos dos membros do 

Congresso, ou seja, maioria simples. 
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Aprovar uma emenda é mais difícil, ela precisa obter dois terços dos votos dos membros do 

Congresso. Calcule o número mínimo de votos necessários para se aprovar: 

a) Uma lei complementar; 

b) Uma emenda à constituição. 

 

Resolução 

Dizer mais da metade dos votos para uma lei complementar ser aprovada, significa dizer a 

metade dos votos mais um. Como, segundo o problema, o Congresso Nacional tem 450 

membros, basta efetuar a divisão                  Logo, para uma lei 

complementar ser aprovada neste país, segundo o problema, é necessário 226 votos.  

 

Já para a emenda à constituição é preciso obter dois terços dos votos, isto é, 
 

  
     

   

 
 

   . Portanto, são necessários 300 votos dos 450 votantes. 

 

Comentários 

É uma atividade que busca relacionar o conteúdo de frações com as situações problema do dia 

a dia, uma vez que para fiscalizarmos se houve fraude ou não no processo de aprovação de 

uma lei complementar ou emenda constitucional é preciso termos clareza de como ocorre esse 

funcionamento. 

 

 

7 – Em um colégio foi feita uma pesquisa no 6º ano A com o objetivo de verificar a idade dos 

alunos deste ano. A sala tinha 36 alunos. 

 

 

 

a) Quantos alunos têm 12 anos? 

b) Quantos alunos têm 13 anos? 

c) Quantos alunos têm 14 anos? 

 

Resolução 
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Portanto, a faixa etária dos 36 alunos desta sala fica distribuída da seguinte forma: 12 alunos 

possuem 12 anos; 15 alunos possuem 13 anos e 9 alunos possuem 14 anos. 

 

Comentários 

O problema em questão destaca a importância e a necessidade da interpretação dos gráficos 

nos mais variados tipos de questões. Neste, especificamente, trata-se de um gráfico de barras 

horizontal relacionado a frações a partir do número total de alunos de um ano específico. O 

objetivo é determinar a faixa etária desses alunos fazendo uso das operações de multiplicação 

e divisão. 

 

 

 

8 – Observe o gráfico e resolva. 

 

 

 

a) Quantos eleitores responderam à pesquisa? 

b) Qual a porcentagem dos eleitores pesquisados que: 

 não opinaram? 

 pretendem votar no candidato A? 

 pretendem votar no candidato B? 

 pretendem votar no candidato C? 

 

Resolução 

O total de eleitores que responderam à pesquisa foi                 
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Comentários  

A questão aborda os números fracionários na forma de porcentagem. Pode ser uma atividade 

que impulsione os alunos a interpretar o gráfico de setores extraindo as informações 

necessárias para obter êxito na resolução da questão. Aqui foi dividido a quantidade de 

pessoas que escolheram seu candidato (a, b ou c) bem como os que não opinaram e dividiu 

pelo número total de pessoas envolvidas nesta votação. Em seguida multiplicou-se por 100 

para obter o resultado na forma de porcentagem. 

 

 

9 – Pense nas informações contidas na tirinha e resolva. 

 

Fonte: Essa atividade foi retirada do site   

https://www.google.com.br/search?q=tirinha+matematica+sobre+fra%C3%A7%C3%A3o&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X

&ved=0ahUKEwi92vq49PLSAhUDg5AKHVTRDYsQsAQIGQ&biw=1600&bih=794&dpr=1#imgrc=IdZUgA0ZTVI0HM:              

Resolução 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   

 

 

 

Comentários 

Este problema visa relacionar o conteúdo de frações com questões do dia a dia permitindo 

constatar que a soma das partes forma o todo ou a unidade. Aqui o denominador representa 

como se pretende dividir o todo e o numerador representa as partes que se deseja tomar. Ao 

obter o todo, fica fácil perceber que é possível rachar a pizza meio a meio.  

 

 

 

10 – Coloque V(verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas. 
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(   ) Em duas frações de mesmo denominador, a maior é a que possui maior numerador. 

 

(   ) Em duas frações de mesmo numerador, a maior é a que possui menor denominador. 

 

(   ) Em duas frações de mesmo numerador, a maior é a que possui maior denominador. 

 

(   ) 
7

3

5

2

2

1
 .  

 

(   ) 200de%60  tem o mesmo valor que o triplo da quinta parte de 200. 

Resolução 

(V – V – F –F –V).  As questões acima serão justificadas através de exemplos.  

Em duas frações de mesmo denominador, a maior é a que possui maior numerador. 

(          
 

 
           

 

 
    ). Portanto, Verdadeiro. 

Em duas frações de mesmo numerador, a maior é a que possui menor denominador. 

(          
 

 
         

 

 
     ). Portanto, Verdadeiro. 

Em duas frações de mesmo numerador, a maior é a que possui maior denominador. 

(          
 

 
         

 

 
     ). Portanto, Falso. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
     é    Falso, pois 

 

 
 
 

 
 
   

  
 
 

 
 

 

 
  

   
     

     

   
       e     

   

 
         . Portanto, Verdadeiro. 

 

 
Agora, explique o que quer dizer 7/2? 

Como pode ser representado? 

 

Comentários 

Os três primeiros itens abordados nesta questão busca comparar frações utilizando a relação 

entre numerador e denominador. A ideia aqui é tentar entender o objetivo da questão através 

de exemplos e depois concluir se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Já no quarto item o 

objetivo é somar frações com denominadores diferentes e perceber que o processo de 

resolução que envolve soma de frações com denominadores diferentes não é o mesmo que 

com denominadores iguais. Aqui há a necessidade de resolvermos pelo processo do mínimo 

múltiplo comum. E o último item ilustra os números fracionários na forma de porcentagem. 

 

A pergunta final visa compreender as situações onde a fração também representa mais que um 

inteiro, podendo também ser exploradas as formas decimal e percentual onde  

7/2 = 3,5 ou 350% 

 

 

11 – Leia o texto abaixo e responda as questões. 
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a) O que significa o dado numérico 97%? Como se lê? 

b) 
 

 
 correspondem a quantos por cento da superfície da Terra? 

 

Resolução 

a) Significa que de um total de 100% da água do planeta, 97% é salgada.  

A forma como se lê é noventa e sete por cento. 

 

b) 
 

 
     

   

 
     

 

Comentários 

Esta questão tem por finalidade intensificar a ideia de fração a fim de ser capaz de generalizar 

este conteúdo nos mais variados contextos, entendo qual o símbolo que caracteriza a 

porcentagem e como a leitura numérica deve ser feita. A partir da leitura numérica, é possível 

inferir informações importantes como, neste caso, a quase totalidade de água do planeta é 

salgada, restando apenas 3% para consumo dos seres vivos. Pode-se explorar ainda a 

importância da preservação dos mananciais e rios. 

 

 

12 – Distribua as frações  
 

 
 
 

 
 
 

 
   

  

  
 
 

  
 de modo que a soma seja igual a 3 em cada lado do 

triângulo. Sugestão: transforme as frações em números decimais. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

0,6 

1,4

4 

1 

0,8 1,6   
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Resolução 

 

 

Para transformar as frações em números decimais, basta dividir o numerador pelo 

denominador, respectivamente. Então, temos que (       )   (       )   (    
   )   (         )   (        )   Depois, com os resultados em mãos, é pensar qual 

a possibilidade de encaixar todos os valores de modo que a soma seja igual a 3 em cada lado 

do triângulo. Dessa forma, temos que: 

                                                  
 

Comentários 

Este problema relaciona as frações com os números decimais permitindo ao leitor não só 

efetuar um cálculo matemático, mas pensar estrategicamente sobre o problema percebendo 

que não é qualquer solução que irá satisfazer a questão, mas a que melhor atenda ao objetivo 

proposto no enunciado. 

 

 

13 – Observe estas duas réguas: a de cima está graduada em centímetros e a de baixo, em 

polegadas. Nas medidas em polegadas, é comum o uso de valores como meia polegada, um 

quarto de polegada ou um oitavo de polegada.  

 

Veja, como exemplo, as medidas dos parafusos, em polegadas. O primeiro parafuso tem  
 

 
  

de polegada.  

a) Escreva a medida de comprimento dos outros parafusos. 

b) Desenhe em seu caderno um objeto cujo comprimento tenha duas polegadas e meia, 

ou seja,  
 

 
  de polegada. 

Resolução 

O segundo parafuso tem meia polegada, isto é,  
 

 
. Já o terceiro parafuso tem  

 

 
   de polegada. 

Quanto a um objeto pode-se desenhar: 
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Comentários 

Esta questão tem por objetivo intensificar o conteúdo de frações, visto que a medida em 

polegadas tem sua utilização, por exemplo, no comércio e nas indústrias. Aqui é abordada a 

definição de número misto bem como a representação de medidas. Veja que também é 

possível relacionar o nosso sistema de medidas em centímetros com o de polegadas. 

 

 

14 – Uma pessoa que já viveu um quarto de um século, um quinto de um ano, um terço de 

mês, dois sétimos de semana, quanto tempo, aproximadamente já viveu? 

 

Resolução 

Um século corresponde a 100 anos, um ano tem em média 365 dias, um mês tem em média 30 

dias e uma semana tem 7 dias. Diante disto, efetuando o cálculo temos: 

 
 

 

 
     

   

 
                              

 

 
     

   

 
             

 

 
 

 
    

  

 
                 

 

 
   

  

 
        

 

Com os resultados é só somar.                   dias 

 

Comentários 

Este problema busca associar o conteúdo de frações com a noção de tempo. Nele o ideal é 

converter século, ano, mês e semana em dias (porque é comum  a todos os dados) e efetuar a 

soma do tempo aproximado já vivido, conforme solicita a questão. 

Pode proporcionar ampliação do problema pedindo que cada um calcule o quanto já viveu 

aproximadamente e depois discutir entre eles através de uma exposição com a turma. 

O número final de dias pode ser transformado em anos novamente. 

 

 

 

15 – Curiosidade Matemática. 

A fração 
     

    
 é muito curiosa. Nela aparecem todos os algarismos de 1 a 9 e ao simplificá-la 

obtemos o número natural 2, isto é, 
     

    
  . 

Há outras frações com essa mesma característica. Por exemplo: 

     

    
                              

     

    
   

Que tal procurar uma dessas frações que ao simplifica-la dará 5? 

 

 

Resolução 
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Comentários 

Este problema relaciona a simplificação de frações com o pensamento lógico matemático, 

pois para obter a solução da questão o aluno deve testar as várias possibilidades até chegar na 

opção desejada. O que deve ser feito é procurar organizar os números de 1 a 9 de tal forma 

que ao dividir numerador e denominador o resultado seja o inteiro procurado. 

A ideia de divisão pode ser assim explorada, pois qualquer número colocado no denominador 

e multiplicado por 5 resultará no numerador procurado. 

Também pode-se apontar alguns critérios de divisibilidade, como os pares divisíveis por 2, os 

terminados em 0 e 5 divisíveis por 5. 

 

 

16 – Um alpinista levou duas horas e três quartos de hora para escalar uma montanha. Lá, ele 

descansou meia hora e, depois, gastou uma hora e um quarto de hora para descer a montanha. 

Quantos minutos ele levou para fazer a escalada e voltar? 

Resolução 

 

                                                          
  

 
 

 
    

   

 
       

 

 
    

  

 
    

 

                             
 

 

 

Comentários 

Esta questão tem por objetivo relacionar as frações com a noção de tempo insistindo para que 

o aluno saiba converter horas em minutos através das operações matemáticas necessárias. 

 

 

17 – Pense e responda. 

a) Qual é o dobro do triplo do quádruplo de 4? 

b) Qual é a terça parte da terça parte da terça parte de 81? 

Resolução 

Na questão a, calculamos            

Na questão b, temos que   
 

 
 
 

 
 
 

 
    

  

  
   ou efetuar a divisão por partes a partir de cada 

resultado obtido, tal como: 
  

 
   ; 

  

 
  ; 
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Comentários 

Os termos dobro, triplo ou quádruplo indica que você deve dobrar, triplicar ou quadruplicar 

alguma coisa, logo você multiplica a situação abordada por 2, 3 ou 4, respectivamente. 

Novamente temos a indicação de que “fração de” indica multiplicação. 

Já os termos que aparecem seguidos da palavra “parte” indica uma divisão já que particionar é 

dividir, isto é, terça parte (dividir por 3), quarta parte (dividir por 4) e assim por diante. 

Este problema busca abordar a ideia das operações com frações, especificamente 

multiplicação e divisão, a partir de expressões que representam estas operações. 

 

 

18 –  Um jogo de futebol tem dois tempos de 45 minutos cada. Diga quantos minutos do jogo 

já se passaram quando o locutor de rádio diz: 

a) – Atingimos a terça parte do primeiro tempo! 

b) – Atingimos a terça parte do segundo tempo! 

c) – Atingimos a terça parte do jogo! 

d) – Falta apenas a terça parte do segundo tempo! 

 

Resolução 

a) 15 minutos  c) 30 minutos  d) 45 minutos 

45 ÷ 3 = 15  (45 + 45) ÷ 3   Segundo tempo = 45 minutos 

    90 ÷ 3   45 ÷ 3 = 15 

b) 1 hora   30 minutos  45 - 15 = 30 

45 ÷ 3 + 45     Faltam apenas 30 minutos 

60 minutos(1 hora) 

 
 

Comentários 

Esta questão visa relacionar a noção de tempo com o futebol, visto que este esporte está no 

dia a dia de muitos estudantes. Na primeira alternativa como atingiu a terça parte do primeiro 

tempo e como cada partida tem dois tempos de 45 minutos, basta dividir 45 por 3. No 

segundo item para atingir a terça parte do segundo tempo tem que dividir os 45 minutos do 

segundo tempo por 3 e somar o resultado aos 45 minutos do primeiro tempo já transcorridos. 

Para o terceiro item, atingir a terça parte do jogo significa somar o tempo total normal de 

jogo, sem acréscimos e prorrogações, 45 minutos do primeiro tempo mais 45 minutos do 

segundo tempo e dividir o resultado por 3. E o último item ao afirmar que falta apenas a terça 

parte do segundo tempo, está pedindo para dividir os 45 minutos do segundo tempo por 3 e do 

resultado diminuir do tempo da partida do segundo tempo. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo nos permitiu compreender que as estratégias de aprendizagem 

direcionadas à melhoria do ensino de frações, se não forem bem selecionadas podem induzir 

os alunos a dúvida e ao erro, por não ter a clareza necessária e assim levá-los a sentirem-se 

incapazes de aprender tal conteúdo.  

Além disso, é fundamental selecionar atividades que sejam motivadoras, relevantes, 

que envolvam o dia a dia, que possibilitem a socialização do saber permitindo aos alunos a 

motivação e a independência do conhecimento numa dinâmica de estímulo ao 

desenvolvimento lógico ou matemático. É importante que os envolvidos façam leitura e 

associação a algo já feito de forma semelhante permitindo a compreensão do que estão 

fazendo. Para isso, é fundamental buscar problematizações planejadas, tendo o cuidado ao 

tentar adaptar as atividades para não comprometer os enunciados e os objetivos da questão.  

Acreditamos que a organização dos docentes na escola, com momentos de preparação 

de aulas, mostra-se essencial para alcançarmos boas práticas de ensino. Sendo isto possível, 

recolher materiais do contexto dos alunos (em supermercados, farmácias, contas de água-luz-

telefone, situações gerais como eleições, campeonatos futebolísticos, dados de câmbio, etc.) e 

elaborar desafios e problemas que coloquem em realidade os conteúdos a ensinar, entre eles o 

número racional nas formas de fração, decimal e percentual. Veja que o acúmulo dessa 

prática, compartilhada com colegas docentes, pode gerar um material didático que a escola 

poderá utilizar em conjunto. 

Assim, em síntese, na análise e seleção das questões não podemos deixar os alunos 

sem saber por onde começar, pela escolha de exercícios sem o cuidado de verificar se estão 

adequados. É fundamental termos clareza que problemas que envolvam frações devem ter a 

intenção de também motivar e provocar os alunos à produção do saber matemático. 
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