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1 UM CONVITE PARA FAZER UMA EXPERIÊNCIA 

 

Prezado e prezada colega de trabalho, 

É com grande satisfação e alegria que convidamos você a fazer a leitura e 

realizar com seus alunos as atividades deste recurso educativo que é resultado de 

uma pesquisa realizada numa escola pública da Rede Municipal de Belo Horizonte, 

M.G., por uma pedagoga que ensina matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, sem ser formada nessa disciplina.  

Suponho que esta deva ser a situação da maioria das professoras dos anos 

iniciais – somos a maioria nessa etapa do ensino – e acredito também que são muitos 

os desafios que enfrentamos para realizar nosso trabalho de forma a promover a 

construção do conhecimento que nossos alunos necessitam tanto para dar 

continuidade em sua vida escolar como para empregar em suas vivências cotidianas 

dentro e fora da escola. 

E é por ter passado pelos vários desafios de ensinar e aprender a ensinar – 

inerentes à nossa profissão – sem me acomodar, que busquei durante minha trajetória 

profissional formas de resolvê-los – você terá a oportunidade de saber fazendo a 

leitura da dissertação “Sequência didática com história infantil e jogo para o ensino de 

frações”.  

Preocupada com o ensino de frações, especialmente sua introdução nos anos 

iniciais, iniciei, em 2018, o Mestrado Profissional em Educação e Docência oferecido 

pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, onde tive a 

possibilidade refletir sobre o meu trabalho docente, adquirir novos conhecimentos 

além de aprofundar e ressignificar outros que já havia conquistado. Desenvolvemos 

também esta proposta de sequência didática com objetivo de favorecer o ensino e a 

aprendizagem sobre o assunto “fração” a partir da história infantil “O pirulito do pato”, 

de Nílson José Machado – que trabalha com a ideia parte-todo – e do Jogo da 

Memória das Frações – elaborado por nós. 

Como o público alvo dessa pesquisa são os professores e as professoras que 

ensinam matemática, mas não são, necessariamente, matemáticos, apresentamos, 

no decorrer da sequência didática – versão do(a) professor(a) – algumas elucidações 

teóricas que acreditamos serem pertinentes. Além disso, para cada atividade 
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proposta, destacamos o conteúdo trabalhado, os objetivos que se pretende alcançar 

e algumas orientações sobre a forma de realizá-la.  

Assim, para facilitar nossa comunicação, optamos por utilizar diferentes 

formatos de caixas de texto, cada uma com um objetivo. Dessa forma: 

 

Caixa de texto simples: 

 

 

 

 

                               Caixa de texto lateral: 

 

 

 

 

 

 

Caixa de texto com o formato de adesivo: 

  

 

 

 

 

  

Caixa de texto com o formato de um balão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem como objetivo apresentar orientações sobre a realização da atividade. 

Tem como objetivo mostrar 
comentários nossos, baseados 
na realização da sequência 
didática. 

Tem como objetivo 

fornecer esclarecimento 

teórico sobre o assunto 

tratado ao lado.  

 

Tem como objetivo 

apresentar comentários 

realizados pelos 

estudantes durante a 

realização da pesquisa. 
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Na versão do(a) aluno(a) você encontrará todas as atividades propostas para 

reproduzir integral ou parcialmente.  

Deixamos, anexo, modelo com as peças para a produção do Jogo da Memória 

das Frações, as regras do Jogo da Memória das Frações, o KIT PIZZAS – para ser 

utilizado na atividade “Que tal uma pizza?!” – e círculos divididos em duas até dez 

partes iguais. 

Lembramos ainda que as atividades propostas são sugestões que podem ser 

modificadas de acordo com a(s) necessidade(s) e/ou interesse do(a) professor(a) e 

dos(as) alunos(as) em suas turmas. 

Desejamos que esse material possa contribuir e auxiliar o seu trabalho com os 

Números racionais na forma fracionária, enriquecendo ainda mais suas aulas, além 

de promover a aprendizagem dos estudantes com os quais trabalha. 

Bom trabalho! 

A autora 
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2 PERSPECTIVAS LÚDICAS: Duas Abordagens para as aulas de matemática  

 

Este capítulo tem como objetivo identificar algumas abordagens lúdicas 

propostas para o ensino de matemática, considerando que elas são alternativas para 

ensinar e aprender os conteúdos matemáticos de forma mais significativa, por 

despertarem o interesse e a motivação nos estudantes na infância e valorizarem a 

construção do conhecimento.  

 Entre as atividades lúdicas pesquisadas por nós, abordaremos as histórias 

infantis e os jogos de regras, por considerá-los importantes aliados ao ensino, vistos 

como recursos pedagógicos que podem auxiliar o estudante a desenvolver a 

imaginação, a criatividade, a concentração e o raciocínio. Buscamos, assim, 

compreender um pouco mais os sentidos e significados das práticas lúdicas de ensino 

e suas relações com conteúdos matemáticos. 

 

2.1 As manifestações lúdicas e a educação matemática 

 

A ideia de ludicidade nos remete ao campo das brincadeiras, do jogo, da 

recreação. Assim, podemos inferir que as atividades lúdicas são aquelas que 

promovem o divertimento e o entretenimento das pessoas envolvidas; está 

relacionada ao brincar.  

Em uma atividade lúdica, temos a oportunidade de experimentar 

comportamentos que não seriam realizados em situações normais, como gritar, pular 

na sala de aula em comemoração por ter sido vencedor; tentar não seguir uma regra 

do jogo; fazer uma encenação com um(a) colega com o qual não se tem muita 

empatia; ter animais que falam e têm sentimentos, entre outros comportamentos.  

É importante destacar que as atividades lúdicas não estão ligadas apenas à 

infância; elas sempre estiveram presentes na vida dos seres humanos de diferentes 

idades e em diversos formatos, tais como: música, dança, jogos e brincadeiras. 

 Antigamente, as atividades lúdicas eram realizadas por crianças e adultos ao 

mesmo tempo, favorecendo para que houvesse o estreitamento dos laços de união 

entre as pessoas. Entretanto, o lúdico foi perdendo espaço na sociedade, e, 

consequentemente, no ambiente escolar e nas atividades escolares, só retornando, 

ao espaço da sala de aula, com o objetivo de propiciar a aquisição de conhecimentos 

escolares. 
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 Ampliando a ideia de lúdico, podemos dizer que é toda atividade que 

proporciona certo prazer e alegria, como cantarolar, desenhar, brincar, entre outras.  

As atividades lúdicas mais comuns realizadas nas escolas são: os jogos; as 

histórias; as dramatizações; as músicas, danças e canções; artes plásticas. A 

realização de um trabalho envolvendo atividades lúdicas pode propiciar o 

desenvolvimento de competências: físicas e motoras (destreza e força); intelectuais 

(raciocínio e saber expressar-se); emocionais (autoconfiança e senso crítico) e éticos 

(cooperação e respeito às regras). Podemos destacar ainda a oportunidade de 

participação dos estudantes e desenvolvimento de habilidades nas diversas áreas do 

conhecimento. 

Além disso, para cada uma das atividades lúdicas mencionadas, existem 

habilidades e atitudes específicas que poderão ser desenvolvidas na sua realização.  

Com a realização de atividades lúdicas na sala de aula, os estudantes deixam 

de ser meros assimiladores e acumuladores dos conhecimentos transmitidos pelo 

professor e passam a construir e compartilhar esses conhecimentos e saberes de 

forma que se tornem comuns a todos. 

 

2.2 Histórias infantis 

 

As histórias conseguem reportar o leitor ou o ouvinte para uma realidade 

diferente da que ele vivencia. Essa mudança mental de contexto permite, ao leitor ou 

ouvinte, ampliar sua vivência, agregando, a ela, novas informações, conhecimentos, 

sensações e emoções.  

No ambiente escolar, é possível que as atividades de leitura e contação de 

histórias sejam realizadas, também, com a finalidade de integrar conteúdos 

disciplinares; dar existência a novos contextos; promover “conflitos cognitivos” e 

possibilitar questionamentos ao longo da leitura do texto. Nesse caso, o objetivo se 

torna o de propiciar a construção de um determinado conhecimento.  

Dessa forma, a história poderá criar um contexto que seja comum ‒ a todos os 

leitores e/ou ouvintes ‒ às ideias trabalhadas no texto, sem, no entanto, deixar de lado 

as emoções e sensações que são vivências particulares de cada sujeito.  

Consideramos, também, importante a aproximação entre o ensino de 

matemática e de língua materna, em especial com as histórias infantis, pois o trabalho 
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com as histórias infantis integradas às aulas de matemática pode representar uma 

mudança significativa na forma de trabalhar a história e a matemática. Ou seja, 

trabalhar, concomitantemente, com as histórias infantis e os conteúdos matemáticos 

favorece para diminuir a ruptura entre as áreas de conhecimento, pois a aprendizagem 

acontece ao mesmo tempo, em um movimento circular. Aprende-se matemática ao 

explorar a história e explora-se a história ao realizar indagações matemáticas sobre o 

texto. 

Durante a leitura ou a audição de uma história infantil, o leitor ou o ouvinte é 

exposto a situações que podem provocar um movimento de ir e vir entre o mundo 

imaginário e o real na busca de compreensão ou novas experiências que geram outras 

percepções, experiências e conhecimentos. É com esse processo que a história pode 

contribuir para que as pessoas aprendam e façam matemática. 

Entretanto, nessa perspectiva de abordagem, não é suficiente que o(a) 

professor(a)  leia, conte histórias ou incentive os estudantes a lerem as histórias 

infantis; o trabalho com histórias infantis e matemática precisa ser realizado de forma 

desafiadora, de forma a poder contribuir no trabalho com a resolução de problemas, 

uma vez que estimula o leitor ou ouvinte a participar, a emitir opiniões e, ao mesmo 

tempo, incentiva-o a usar de diversas habilidades de pensamento, como classificação, 

ordenação, levantamento de hipóteses, interpretação e formulação de problemas. 

Além disso, ao explorar uma história infantil, é preciso ora destacar aspectos 

da linguagem, arte ou outro conhecimento disciplinar que a história desperta, ora 

destacar os conteúdos de matemática, sistematizando-os. 

As histórias infantis também preparam os estudantes para trabalharem com 

novas ideias e conceitos; no entanto essas ideias e conceitos precisam ser 

formalizados posteriormente, ou seja, é preciso realizar ações que organizem 

para/com o estudante aquilo que é o objeto de conhecimento da Matemática naquele 

contexto.  

A possibilidade de integração das diferentes áreas do conhecimento é outro 

fator que nos incentiva a apresentar as histórias infantis para além das aulas de língua 

materna. A integração que elas propiciam pode favorecer para que sejam percebidas 

as possíveis relações entre os diversos conteúdos disciplinares além da língua 

materna, proporcionando, também, a diminuição da compartimentação e do 

isolamento das disciplinas escolares.  
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No entanto, alertamos sobre o equívoco de levar as histórias infantis apenas 

como recurso pedagógico para subsidiar e/ou desenvolver um conteúdo didático no 

sentido utilitário, apenas com objetivos de contextualização de um determinado 

assunto, matemático ou de outra disciplina. O propósito pode ser múltiplo: 

tocar/despertar a sensibilidade dos nossos alunos; colaborar para sua formação 

integral; propiciar momentos de emoção, afetividade, criação, imaginação e  o 

surgimento de situações de discussão que poderão auxiliar na construção de diversos 

conhecimentos pelo estudante e, consequentemente, favorecendo para que sua 

aprendizagem possa ser mais humanizada e satisfatória, no sentido de ampliar as 

habilidades e práticas de leitura e escrita nas diversas áreas do conhecimento. 

 

2.3 Jogos de regras 

 

Definir o que sejam os jogos não é tarefa fácil. Para a construção desse texto, 

adotaremos a perspectiva de jogo proposta por Huizunga (2000, citado por Dohme, 

2008, p. 16), em que o jogo é:  

[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 
consciência de ser diferente da "vida quotidiana." (p. 16).  

 

Ou seja, o jogo é uma atividade que é realizada pela livre escolha dos 

jogadores; precisa ter tempo e espaço delimitados, regras definidas, aceitas e 

seguidas pelos jogadores, como um contrato, e ser acompanhada por sentimentos de 

apreensão e alegria, diferentemente daqueles que são comuns na vida de quem se 

propõe a participar. 

Ao mesmo tempo que o jogo é visto como uma atividade lúdica, é possível 

observar, nele, uma dimensão educativa, pois, ao jogar, surgem inquietações que, 

quando solucionadas, podem promover o desenvolvimento cognitivo e emocional dos 

sujeitos. 

Além disso, na realização de um jogo é possível verificar que diversas posturas, 

atitudes e emoções almejadas na aquisição do conhecimento escolar são 

manifestadas pelos estudantes/sujeitos enquanto jogam, tais como: participação, 

envolvimento na atividade de ensino, concentração, atenção, a elaboração de 

hipóteses, a forma de interação com o jogo (normas e regras) e com os desafios que 
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surgem durante sua realização , além de auxiliar no desenvolvimento da capacidade 

de comunicação de hipóteses, estratégias e solução de dificuldades.  Isto é, a 

participação em jogos pode auxiliar a desenvolver atitudes e habilidades escolares.  

As atividades com jogos também podem propiciar uma atitude mais reflexiva 

do estudante/jogador em relação ao erro, pois leva à busca de estratégias. Dizendo 

de outra forma, mediante uma ação/jogada equivocada, o estudante/jogador terá a 

oportunidade de repensá-la, criar e testar novas estratégias, além de discutir e 

conhecer diferentes formas de pensar para alcançar o mesmo objetivo. Essas ações 

poderão favorecer o processo de pensar e construir conhecimentos. 

Entretanto, apenas participar de um jogo não garante a aprendizagem do 

estudante em relação ao que se deseja que ele aprenda. O professor precisa planejar 

e propor atividades – reais ou hipotéticas – baseadas no jogo ou em situações que 

surgiram durante a sua realização. Elas precisam provocar o surgimento de reflexões 

capazes de favorecer e proporcionar a aprendizagem, pois o prazer e a motivação 

promovidos pelo jogo apenas iniciam o processo de construção do conhecimento. 

Esse deve prosseguir até sua sistematização, sem a qual não se pode adquirir 

conceitos significativos. 

Nas atividades com os jogos, a participação dos estudantes deve ser sempre 

ativa, seja durante ou após a sua realização. As discussões promovidas e mediadas 

pela professora podem proporcionar que os estudantes troquem ideias entre eles, 

analisem diversas situações, construam conhecimento pessoal e coletivo, além de 

possibilitar o desenvolvimento de competências de pensamento.  

Assim, estudantes e professores, na situação de trabalho coletivo após o jogo, 

teriam a oportunidade de ser construtores de um conhecimento mais amplo e 

significativo, pois têm a chance e o direito de explicitar sua opinião e/ou hipótese, ouvir 

a dos demais, concordar ou discordar dela, confrontar diferentes pontos de vista, 

justificar, negociar, compreender, reformular até chegar a uma construção coletiva. 

Construção essa que pode sofrer alterações após avaliação do grupo ou baseada em 

uma necessidade de adequação.  

Assim, podemos afirmar também que as atividades com jogos possibilitam 

oportunizar o exercício de socialização dos estudantes, pois, nas discussões com 

seus pares, o aluno tem a chance de desenvolver sua capacidade de participação, 

cooperação e respeito mútuo. 
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Ou seja, a participação em jogos pode promover tanto o desenvolvimento 

cognitivo ‒ baseado nas discussões, experimentações e informações; emocional: por 

meio da vivência de ganhar e perder; de atitudes: respeitando as regras, ouvindo o 

outro, aguardando sua vez de falar‒ como o de valores: jogando com honestidade, 

solidariedade e colaboração.  

Enfim, ao sugerir que as histórias infantis e os jogos de regras, também, façam 

parte das aulas de matemática, desejamos proporcionar situações em que o processo 

de pensar e construir conhecimento seja o mais próximo das características da 

infância, promovendo um trabalho que possa articular e integrar diferentes áreas do 

conhecimento, favorecer o desenvolvimento de um ensino que tenha significado para 

os estudantes e promover a cooperação com um objetivo comum: a aprendizagem de 

todos.  
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3 ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE OS NÚMEROS RACIONAIS  

 

Vamos apresentar alguns entendimentos sobre os números racionais visando 

à recordação do que já foi estudado por todas as professoras, esperando apoiar, ainda 

mais, a realização das atividades propostas. 

Os números racionais surgiram pela necessidade de os seres humanos 

realizarem medidas que remetiam a determinadas situações exigindo subdividir as 

partes inteiras em partes menores. As práticas de contagem e medida se sucederam 

na vida social ao longo da história, de muitas maneiras, até que se organizaram os 

sistemas para a contagem e a medida. 

Na história de nossa civilização, os seres humanos aprenderam a contar 

unidades e utilizaram diversos meios para quantificá-las. Recentemente e 

matematicamente afirmando, identificamos os números ‒ utilizados nos processos de 

contagem ‒ como Números Naturais. São eles representados por: 

N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...} 

Para as medições, contudo, os números naturais mostraram limitações porque 

nem sempre o número inteiro correspondia ao que se queria medir. Na vida cotidiana, 

sabe-se que, nos primórdios da humanidade, múltiplos objetos, inclusive partes do 

próprio corpo humano, eram utilizados para realizar medidas: o palmo, pé, dedo 

polegar, entre outras. Com o decorrer do tempo, a exemplo das situações de 

contagem, as medidas foram padronizadas para a maioria dos países, surgindo, 

atualmente, os números de medida, matematicamente, definidos como Números 

Racionais. Para efeito das trocas e organização social, a criação desses números 

proporcionou grandes avanços na vida social. Em organizações sociais localizadas, 

ainda se pode verificar outros processos de medida. 

De acordo com o matemático Bento Caraça (1998), medir consiste em 

“comparar duas grandezas da mesma espécie – dois comprimentos, dois pesos, dois 

volumes, etc.” (p.29). Isto é, usamos uma medida que já conhecemos para medir outra 

que não conhecemos, como é o caso do uso de uma fita métrica para medir tecidos 

ou a altura de pessoas. Esse procedimento, contudo, não é suficiente, pois é 

necessário que haja uma “unidade de medida da grandeza” (p.30), ou seja, para que 

pudesse haver comunicação, troca e compartilhamento social, foi preciso criar uma 

unidade de medida de comparação única para todas as grandezas de mesma espécie 
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– como o centímetro para os comprimentos, o grama para os pesos, o litro para os 

volumes.  

Além disso, é necessário que se exprima o número de vezes que a unidade 

escolhida “cabe” naquilo que se pretende medir, isto é, quantas vezes a medida 

conhecida “cabe” no que se quer saber – número –, e como ela pode ser representada 

– centímetros, gramas, entre outras. Assim, ainda, segundo o autor, pode-se 

identificar, nas situações de medida, “três fases e três aspectos distintos: a escolha 

da unidade”, considerando a praticidade, comodidade e economia; “a comparação 

com a unidade”, ou seja, a comparação entre o que se sabe com o que se quer medir; 

“a expressão do resultado da comparação por um número" (p.30). 

Entretanto, como se sabe na prática social, nas comparações realizadas em 

medidas, nem sempre são encontrados resultados inteiros, que podem ser expressos 

pelos números naturais. Quando isso acontece – encontrar uma medida que não 

representa o inteiro, podendo ser menor ou maior –, é necessário utilizar 

procedimentos específicos. Matematicamente afirmando, ao escolher um padrão de 

medida, ele deve conter subdivisões suficientes que possam ser utilizadas para 

precisar o que se quer medir. Desse modo, a representação das partes e subpartes 

para as medidas aparece caracterizada pelos Números Racionais. Lembremos 

quantas divisões tem uma fita métrica, por exemplo, de modo que, nela, conseguimos 

medir tamanhos variados. 

Quando uma professora mede, por exemplo, a altura dos estudantes de sua 

turma em metros, usando a fita métrica, geralmente, encontra, como resultado da 

medida, uma parte inteira e uma parte menor que o inteiro, por exemplo: 1,27m (um 

metro e vinte e sete centímetros). O centímetro, nesse caso, corresponde a uma 

fração do metro, ou melhor, um centímetro corresponde a uma das cem partes em 

que o metro foi dividido. 

Constatamos, na descrição acima, uma situação em que o inteiro metro (m) 

precisou ser “quebrado” e subdividido em centímetros (cm); ou seja, foi dividido em 

uma determinada quantidade de partes iguais (no caso do metro, em 100 

centímetros). De acordo com Rizza Araújo Porto (1965), a palavra fração significa 

“parte quebrada” e, durante algum tempo, era possível encontrá-la significando “uma 

parte quebrada de algum inteiro sem a respectiva igualdade de tamanho destas 

partes” (p. 28). Ou seja, a ideia inicial de fração estava ligada ao número de partes e 
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não havia a inclusão da ideia de igualdade entre as partes, o que foi, posteriormente, 

aprimorado. 

Os números racionais são números utilizados para medir porque são capazes 

de representar o inteiro e partes do inteiro; são números que fracionam os números 

naturais tanto quanto for necessário para grande parte das medidas que, socialmente, 

necessitamos; o formato dessas novas representações deveria ser diferente da forma 

como são representados os números naturais e, atualmente, podem ser expressos de 

três maneiras diferentes: fração, número decimal e porcentagem, que serão 

apresentadas a seguir. 

3.1 As ideias relacionadas aos números racionais 

 

As frações surgiram cerca de 3000 anos a.C. e representam uma medida ou 

quantidade que não pode ser expressa por um número inteiro.  

Na representação fracionária, utilizamos dois números naturais “a” e “b” 

posicionados da seguinte forma 
𝑎

𝑏
, sendo o número representado pela letra “a” 

chamado de numerador, e o número representado pela letra “b” chamado de 

denominador. O denominador de uma fração representa o número de partes em que 

o inteiro foi dividido e o numerador o número de partes destacadas ou que serão 

tomadas.  

Quando uma fração tem o numerador menor que o denominador,  por exemplo, 

3

4
 “três quartos” e 

1

2
 “um meio”, “essas frações são denominadas frações próprias, 

pois representam números compreendidos entre zero e um” (CENTURIÓN, 1995, p. 

228), ou seja, representam partes de uma unidade inteira. 

 

3

4
     

1

2
  

 

 

No entanto, quando o numerador de uma fração é maior que o denominador, 

como no caso de 
5

2
 “cinco meios” e 

9

6
 “nove sextos”, essas frações são denominadas 

frações impróprias, pois representam “mais do que uma unidade que foi dividida em 

partes iguais. As frações impróprias representam números maiores que um” 
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(CENTURIÓN, 1995, p.228), ou seja, representam mais de uma unidade inteira 

dividida em partes iguais.   

 

 
5

2
 

 

Nese caso, a unidade considerada é o retângulo  

 

 

     

9

6
  

 

 

Nesse caso, a unidade considerada é o retângulo  

 

 

Existem ainda frações cujo numerador é igual ao denominador, como em 
5

5
 

“cinco quintos” ou representa um múltiplo do denominador, como em 
6

2
 “seis meios”. 

Nesses dois casos, o resultado da divisão do numerador pelo denominador será um 

número natural e “a fração representará uma ou várias unidades” (CENTURIÓN, 

1995, p. 228.). Essas frações são denominadas frações aparentes, “pois 

representam os números naturais” (CENTURIÓN, 1995, p.228). 

 

5

5
  

6

2
          

 

Quando o denominador de uma fração for 10 ou 100 ou 1000 ou outro múltiplo 

de dez, essa fração é denominada fração decimal.  

De acordo com Marília Centurión (1995), “o fato de nosso sistema de 

numeração ser posicional e ter base dez permitiu que as frações fossem 

representadas na notação decimal, como números decimais.” (p. 270). Ou seja, as 
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frações decimais também podem ser representadas na forma de número decimal, isto 

é, representando os números depois da vírgula.  

Portanto, podemos afirmar, por exemplo, que as frações 
4

10
 (quatro décimos) e 

68

100
 (sessenta e oito centésimos) podem ser representadas como os números decimais 

0,4 (quatro décimos) e 0,68 (sessenta e oito centésimos). A vírgula, no caso do nosso 

país, ou o ponto, no caso das calculadoras e de outros países, separa a parte inteira 

da parte decimal. Assim, o número decimal 3,7 pode ser lido como três inteiros e sete 

décimos, e 5,86, como cinco inteiros e oitenta e seis centésimos.  

Assim, 3,7 representa três inteiros e sete partes de um inteiro dividido em 10 

partes iguais. Também 5,86 representa cinco inteiros e oitenta e seis partes de um 

inteiro dividido em 100 partes iguais. 

Vejamos alguns exemplos de situações em que os números racionais, na forma 

decimal, estão presentes na nossa vida.  

Na figura 1, temos uma balança digital indicando a massa (peso) da pessoa – 

44,2 kg (quarenta e quatro quilogramas e dois hectogramas) – aparece registrada na 

notação decimal com apenas um dígito depois da vírgula; esse número também pode 

ser lido como quarenta e quatro inteiros e dois décimos.  

 

Figura 1 – Medida de massa registrada pela balança1 

 

 

Na legenda da figura 2, vemos a imagem de divulgação da distância, em 

metros, dos saltos realizados por um atleta brasileiro. O número decimal que aparece 

 
1 In: https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbm=isch&source=hp&biw=1821&bih876&ei 
=KLq8XLz1OKSv5OUPxoyM6A8&q=balan%C3%A7a+digital+de+banheiro&oq=balan%C3%A7a+digit
al&gs-l=img.1.8.0l10.2010.7589..14869...0.0..0.1343.6998.0j4j2j5-1j2j3......1....1..gws-wiz-
img.....0.169rluDOb-Y#imgrc=9wBvY68X4uHUlM. Acesso em: 21 abr. 2019. 
 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbm=isch&source=%20hp&biw=1821&bih%20=876&ei=KLq8XLz1OKSv5OUPxoyM6A8&q=balan%C3%A7a+digital+de+banheiro&oq=balan%C3%A7a+digital&gs_l=img.1.8.0l10.2010.7589..14869...0.0..0.1343.6998.0j4j2j5-1j2j3......1....1..gws-wiz-img.....0.169rluDOb-Y#imgrc=9wBvY68X4uHUlM:
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbm=isch&source=%20hp&biw=1821&bih%20=876&ei=KLq8XLz1OKSv5OUPxoyM6A8&q=balan%C3%A7a+digital+de+banheiro&oq=balan%C3%A7a+digital&gs_l=img.1.8.0l10.2010.7589..14869...0.0..0.1343.6998.0j4j2j5-1j2j3......1....1..gws-wiz-img.....0.169rluDOb-Y#imgrc=9wBvY68X4uHUlM:
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbm=isch&source=%20hp&biw=1821&bih%20=876&ei=KLq8XLz1OKSv5OUPxoyM6A8&q=balan%C3%A7a+digital+de+banheiro&oq=balan%C3%A7a+digital&gs_l=img.1.8.0l10.2010.7589..14869...0.0..0.1343.6998.0j4j2j5-1j2j3......1....1..gws-wiz-img.....0.169rluDOb-Y#imgrc=9wBvY68X4uHUlM:
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbm=isch&source=%20hp&biw=1821&bih%20=876&ei=KLq8XLz1OKSv5OUPxoyM6A8&q=balan%C3%A7a+digital+de+banheiro&oq=balan%C3%A7a+digital&gs_l=img.1.8.0l10.2010.7589..14869...0.0..0.1343.6998.0j4j2j5-1j2j3......1....1..gws-wiz-img.....0.169rluDOb-Y#imgrc=9wBvY68X4uHUlM:
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na medida – 17,53m dezessete metros e cinquenta e três centímetros – tem dois 

dígitos após a vírgula e, também, pode ser lido como dezessete inteiros e cinquenta 

e três centésimos.   

 

Figura 2 – A medida 17,53m corresponde ao total dos três saltos realizados pelo atleta Almir dos Santos2 

 

 

Na figura 3, observamos o total de litros de combustível que um consumidor 

adquiriu com trinta reais: 9,378l ‒ nove litros e trezentos e setenta e oito mililitros. O 

número decimal que aparece na bomba de combustível tem três dígitos após a vírgula 

e, também, pode ser lido como nove inteiros e trezentos e setenta e oito milésimos. 

 

Figura 3 – Imagem de uma bomba de combustível 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2019. 

 

No entanto, apesar de o nosso sistema monetário trabalhar com centésimos, 

ou seja, dois dígitos depois da vírgula – pois um centavo equivale a um centésimo de 

um real – constatamos, nos preços dos combustíveis, três algarismos depois da 

 
2 In: http://www.rededoesporte.gov.br/pt-br/noticias/almir-junior-transformou-paixao-platonica-em-feliz-
casamento-com-o-salto-triplo. Acesso em: 21 abr. 2019. 

http://www.rededoesporte.gov.br/pt-br/noticias/almir-junior-transformou-paixao-platonica-em-feliz-casamento-com-o-salto-triplo
http://www.rededoesporte.gov.br/pt-br/noticias/almir-junior-transformou-paixao-platonica-em-feliz-casamento-com-o-salto-triplo
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vírgula (Figura 4). De acordo com a Revista Autoesporte3, isso se deve ao fato de que 

os combustíveis são comprados nas revendedoras em metros cúbicos (m³) e 

vendidos, ao consumidor final, em litros (l). Ainda, segundo a revista, a 

obrigatoriedade de usar os três dígitos das casas decimais evitaria que os 

revendedores arredondassem o preço por litro para cima, por exemplo, de R$2,999 – 

dois reais e novecentos e noventa nove milésimos – para R$3,00 – três reais –, 

causando prejuízo para o consumidor.  

 

Figura 4 – Lista de preço de combustíveis. 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2019. 

 

Observamos uma grande utilização dos números decimais na representação 

de medidas e de quantias. Entretanto, quando é preciso fazer comparações ou indicar 

partes de um todo, as porcentagens podem ser mais utilizadas. Podemos constatar 

esse fato observando as informações que recebemos atualmente; a maioria delas se 

apresenta na forma de porcentagem, pois são mais fáceis de serem compreendidas. 

É mais comum ouvir que 75% dos estudantes são frequentes, do que 
3

4
 dos estudantes 

são frequentes.  

Uma situação muito comum atualmente, para quem precisa abastecer 

automóveis com etanol ou gasolina, é se informar da relação entre o preço do etanol 

e o preço da gasolina. Nesse caso, a porcentagem é a forma de representação ideal, 

pois, de acordo com a Revista Exame4, a utilização do etanol como combustível só é 

vantajosa para o consumidor se o seu preço for até 70% (setenta por cento) do valor 

 
3 In: https://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2018/04/entenda-por-que-o-preco-do-
combustivel-tem-ate-quatro-digitos.html. Acesso em: 21 abr. 2019. 
4 In: https://exame.abril.com.br/blog/etiqueta-financeira/gasolina-mais-cara-e-o-etanol-mais-barato/. 
Acesso em: 25 jul. 2019. 

https://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2018/04/entenda-por-que-o-preco-do-combustivel-tem-ate-quatro-digitos.html
https://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2018/04/entenda-por-que-o-preco-do-combustivel-tem-ate-quatro-digitos.html
https://exame.abril.com.br/blog/etiqueta-financeira/gasolina-mais-cara-e-o-etanol-mais-barato/
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da gasolina. Na situação apresentada pela figura 5, verificamos que é mais vantajoso, 

para o consumidor, usar etanol. 

 

Figura 5 – Uso social da porcentagem 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2019. 

 

As porcentagens são derivadas das frações com denominadores 100 e têm 

“sua origem na aritmética comercial dos séculos XV e XVI. Isso se deu por ser comum 

citar taxas de juros em centésimos” (CURTY, 2016, p. 20). O símbolo “%” é uma 

abreviatura da escrita por cento. Segundo Imenes e Lellis (2012 a),  

Nas porcentagens, o todo é indicado sempre por 100% (cem por cento). Por 
cento quer dizer “em cem”. Assim, cem por cento significa “cem partes em 

cem”, que é igual a 100 centésimos ou a 
100

100
 ou, ainda a 1 (p.137). 

 

Assim, podemos relacionar “um meio” da totalidade com a metade de cem por 

cento: 50% (cinquenta por cento); e “um quarto” da totalidade com cem dividido por 

quatro ou como a metade de cinquenta: 25% (vinte e cinco por cento).  

Tudo isso nos faz perceber como as diferentes formas de representação dos 

números racionais estão relacionadas, de modo que: 

0,25 = 
1

4
 = 25% 

0,5 = 
1

2
 = 50% 

0,75= 
3

4
 = 75% 

1 = 
10

10
 = 100% 

 

Neste trabalho, sem prejuízo de utilização, pela professora, das três formas, 

iremos considerar o número na forma fracionária, direcionado ao ensino nos anos 

iniciais da escolarização, em que buscaremos metodologias interessantes de ensino 

para os estudantes. 
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3.2 A forma fracionária do número racional 

 

Atualmente, a concepção de fração nos remete ao conceito de uma unidade 

dividida em partes iguais, e essas partes “receberão nomes especiais conforme o 

número de partes em que a unidade foi dividida.” (DAVID e FONSECA, 1997, p. 59).  

Os números racionais, na forma fracionária podem ser tratados e interpretados 

em sentidos diferentes, conforme o contexto em que são utilizados, por isso, o seu 

ensino merece cuidados especiais. Segundo Graça, Ponte e Guerreiro (2018, p. 176), 

é “a relação entre o numerador e o denominador” que irá definir o significado da ideia 

que é utilizada.  

Maria Manuela David e Maria da Conceição Fonseca (1997) decidem pela 

seguinte organização das ideias relacionadas aos números racionais: medida e parte-

todo – como ideias que se complementam –, quociente, razão e operador. É 

considerando a organização dessas autoras que faremos um breve comentário sobre 

cada um desses sentidos que os números fracionários podem ter.  

 

3.2.1 Ideias 1 e 2 – Fração como medida e parte todo 

 

Parte-todo 

Uma das representações das frações é relacionar a parte com o todo. Essa 

ideia refere-se à partição de certo objeto – “todo” ou “inteiro” – em um determinado 

número de partes iguais. Assim, uma fração indica a relação existente entre um 

número de partes iguais que foram “destacadas” (numerador) e o total de partes em 

que o todo ou o inteiro foi dividido (denominador). 

Durante a encenação da história “O pirulito do pato”, no desenvolvimento da 

pesquisa, dividimos o pirulito em quatro partes iguais, e cada estudante recebeu um 

pedaço (parte) dos quatro pedaços em que o pirulito (todo) foi dividido; assim, 

podemos dizer que cada estudante recebeu 
1

4
 do pirulito, ou seja, uma das quatro 

partes do pirulito. 

Na escola, é possível mostrar essa situação sempre que precisamos dividir algo 

em partes iguais; por exemplo, uma folha de papel colorido é dividida entre duas 

pessoas; cada uma  receberá 
1

2
 (um meio ou metade) da folha, ou seja, a folha foi 

dividida em duas partes e cada pessoa recebeu uma parte. 
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Nos livros didáticos, podemos encontrar a ideia parte-todo em atividades como 

as que se seguem:  

 

Figura 6 – Atividade de livro didático 

 
Fonte: Livro: Novo bem-me-quer: Matemática, 4º ano, p. 211. 

 

 

Figura 7 – Atividade de livro didático 

 
Fonte: Livro: Novo bem-me-quer: Matemática, 4º ano, p. 215. 

 

Maria Manuela David e Maria da Conceição Fonseca (p. 58) nos alertam no 

sentido de que “os modelos de comparação parte-todo (numa região geométrica, num 

conjunto discreto ou na reta numérica) estão associados a uma operação de 

medição”. Dessa forma, o número de partes em que o inteiro foi dividido, funciona 
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como “subunidades” do inteiro. Ou seja, ao dividirmos um inteiro em partes iguais, 

serão verificadas:  

 

[...] quantas dessas partes [subunidades] caberão naquilo que se quer medir. 
[...e] ficará assim definida a função dos termos da fração: o denominador 
indicará qual a subunidade do inteiro que se estará usando, e o numerador 
expressará a medida nessa subunidade (quantas vezes a subunidade cabe 
naquilo que se está medindo). (DAVID; FONSECA, 1997, p. 59). 

 

Vivenciamos essa ideia – fração como medida – em um dos momentos da 

realização da nossa pesquisa. Planejamos distribuir “um quarto” de um pirulito de 

chocolate para cada um dos 93 alunos das turmas que participavam do 

desenvolvimento da pesquisa. Para isso, tivemos que calcular quantos “quartos” 

seriam necessários e, posteriormente, determinar o número de pirulitos que 

deveríamos encomendar. Ou seja, “um quarto” do pirulito foi a “medida” utilizada para 

calcular o total de pirulitos, pois, para cada pirulito inteiro, tínhamos quatro pedaços 

de “um quarto”. Assim, constatamos que precisaríamos de noventa e três pedaços de 

“um quarto”, que pode ser representado pela seguinte fração: 
93

4
 ; isto é, precisaríamos 

de noventa e três quartos, que equivalem a 23 pirulitos mais “um quarto”.  

Uma situação de sala de aula que pode exemplificar essa ideia poderia ser: Em 

uma sala com 20 alunos, quantas folhas inteiras seriam necessárias para distribuir 

meia folha a cada aluno? Serão necessários 
20

2
, ou seja, vinte metades que equivalem 

a 10 folhas inteiras. Nessa situação, a metade da folha foi a medida para encontrar o 

total de folhas necessárias a serem distribuídas entre os 20 alunos.  

Podemos constatar a ideia de medida nos livros didáticos em atividades como 

a que veremos a seguir:  
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Figura 8 – Atividade de livro didático 

 
Fonte: Livro: Novo bem-me-quer: Matemática, 4º ano, p. 220. 

 

3.2.2 Ideia 3 – Fração como Quociente 

De acordo com Maria Manuela David e Maria da Conceição Fonseca (p. 61), o 

sentido de um número racional empregado como quociente também pode ser aquele 

em que uma “divisão surge como estratégia para resolver num problema com ideia de 

partilha” [divisão], ou seja, é a representação da divisão de um número natural por 

outro número natural.  

A ideia de fração como quociente é muito utilizada em nosso cotidiano, por 

exemplo, quando uma mãe leva para casa um chocolate para ser dividido, igualmente, 

entre seus três filhos. Como podemos representar a parte de cada um? Nesse caso 

seria um chocolate dividido para três filhos, que, também, pode ser representado com 

a fração 
1

3
, ou seja, 1 dividido para 3. 

Podemos identificar essa situação na escola quando, por exemplo, precisamos 

dividir uma folha colorida entre duas pessoas. Essa situação pode ser representada 

com a fração 
1

2
 ou seja, uma folha dividida para duas pessoas. Portanto, há a divisão 

do INTEIRO por um NÚMERO DE PARTES (INTEIRO:NÚMERO DE PARTES) é igual 

a  
𝐼𝑁𝑇𝐸𝐼𝑅𝑂

𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂𝐷𝐸𝑃𝐴𝑅𝑇𝐸𝑆
. Ou seja, a fração representa 1 dividido por 2, assim como, também, 

representa a ideia de dividir o inteiro em 2 partes e tomar 1. 
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Essa fração é o número resposta para a divisão, mas segundo as autoras, os 

alunos não conseguem percebê-la “como um número e, portanto, não podem aceitá-

lo como resposta a uma operação” (DAVID; FONSECA, 1997, p. 61). Ou seja, os 

alunos conheceram os números com base nos naturais, e podem não perceber outros 

números, de modo que têm dificuldade para aceitar que uma divisão – no sentido de 

uma operação – possa ser um número e/ou a resposta para um problema. Talvez, 

também se possa considerar que, por lidar muito tempo com os números naturais nas 

contagens, o número fracionário não apareça como número. 

Essa ideia – fração como quociente – pode ser constatada nos livros didáticos 

em atividades como a que veremos a seguir: 

 

Figura 9 – Atividade de livro didático 

 
                Fonte: Livro: Matemática: Imenes & Lellis, 2012 b, p. 31. 

 

3.2.3 Ideia 4 – Fração como Razão 

Para as autoras David e Fonseca (1997), uma fração pode assumir também o 

significado de razão quando “expressa um índice comparativo” (p. 62), ou seja, 

quando podemos pensar na fração utilizando a expressão “tanto está para tanto”. 

Como exemplo para utilização dessa ideia, podemos citar o problema social que 

vivemos, atualmente, em nosso País. No momento, de cada 100 brasileiros, 12 estão 
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desempregados; então, 12 está para 100 é a relação matemática que pode ser escrita 

12

100
.  

Na escola, podemos identificar essa ideia com o seguinte exemplo: Numa 

turma com 30 alunos, 10 são meninas. Podemos dizer que há uma menina para cada 

dois meninos e representar essa ideia com a fração  
1

2
 , ou seja, o número de meninas 

e o número de meninos se relacionam na proporção de 1 para 2 ou a quantidade  de 

meninas e a quantidade de meninos estão na razão 1 para 2. 

Nos livros didáticos encontramos essa ideia – fração como razão ‒ em 

atividades como a que veremos a seguir: 

 

                                                          Figura 10 – Atividade de livro didático 

 
  Fonte: Livro: Matemática: Imenes & Lellis, 7º ano, 2012 b, p. 153. 

 

3.2.4 Ideia 5 – Fração como Operador  

 

Pensar em um número racional com a ideia de operador é entendê-lo como um 

agente transformador, ou seja, toda vez que a situação se repetir, o número operador 

pode ser aplicado porque “ele representaria uma ação que deve imprimir sobre um 

número ou uma quantidade, transformando seu valor nesse processo” (DAVID; 

FONSECA, 1997, p. 65).  

Utilizamos a ideia de fração como operador nos momentos em que precisamos 

calcular multas, juros, descontos, taxas ou impostos em que incide sobre ele(a) uma 

porcentagem. Uma dessas situações é o pagamento do ITBI – Imposto sobre 

Transmissão de Bens Imóveis. Ele deve ser pago ao município por quem compra um 

imóvel – lote, casa, apartamento, entre outros – e a comprovação do pagamento deve 

ser apresentada pelo comprador, ao cartório, no momento de dar entrada na escritura 
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do imóvel.  A porcentagem cobrada em Belo Horizonte, MG, é de 3% do valor do bem, 

e é calculada de acordo com a avaliação da prefeitura5. Ou seja, todas as pessoas 

que adquirirem um imóvel nessa cidade terão um custo adicional de 3% ou  
3

100
 no 

valor do imóvel, mas esse valor será diferente para cada uma delas, porque depende 

do valor do imóvel. 

Para resolver essa situação e/ou um problema em que a fração é um operador, 

temos que utilizar as operações de divisão e/ou multiplicação. Mas isso acontece, 

segundo Antônio Bigode (2014, p. 41), quando é necessário “calcular quanto é 

determinada parte dentro de uma coleção de objetos”.  

Na escola, podemos verificar essa situação quando, por exemplo, recebemos 

a verba do PDDE6. De acordo com as informações fornecidas no site do programa,  

Os recursos do PDDE estão divididos nas categorias de custeio e capital. A 
parcela dos recursos do PDDE que pertence à categoria de custeio destina-
se a cobrir despesas relacionadas à aquisição de material de consumo 
(materiais de expediente, limpeza, construção, etc.) e contratação de serviços 
(manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem etc.). Já a parcela de capital 
deve ser empregada na aquisição de materiais permanentes 
(eletrodomésticos, computadores, mobiliário, etc.). 
https://www.fnde.gov.br/programas/pdde/sobre-o-plano-ou-programa/ sobre-
recursos. Acesso em 11 abr. 2019. 

 

Ainda de acordo com as orientações do programa, as entidades educacionais 

devem informar até uma data prevista “os percentuais de recursos que desejarão 

receber em custeio e/ou capital no exercício subsequente ao da informação”7 – (grifos 

dos autores). Digamos que a opção de uma determinada escola tem sido, nos últimos 

cinco anos, de 51% para despesas com capital. Como o valor da verba varia de ano 

para ano, de acordo com o número de alunos, os responsáveis pela instituição 

educacional deverão utilizar sempre o operador 51% ou 0,51 ou 
51

100
 para identificar 

quanto poderão gastar com a aquisição de materiais permanentes. 

Assim, suponhamos que uma escola recebeu do PDDE, no ano de 2017, o 

valor de R$3 000,00 e R$4 000,00 em 2018. Para encontrar o valor que poderia utilizar 

 
5 Adaptado de: https://www.casamineira.com.br/blog/custos-adicionais-na-hora-de-comprar-o-seu-
imovel/. Acesso em: 03 out. 2019. 
6  Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência 
financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da 
infraestrutura física e pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar. Também visa 
fortalecer a participação social e a autogestão escolar. 
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde. Acesso em 11 abr. 2019. 
7 https://www.fnde.gov.br/programas/pdde/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-recursos. Acesso em 11 

abr. 2019. 

https://www.fnde.gov.br/programas/pdde/sobre-o-plano-ou-programa/%20sobre-recursos
https://www.fnde.gov.br/programas/pdde/sobre-o-plano-ou-programa/%20sobre-recursos
https://www.casamineira.com.br/blog/custos-adicionais-na-hora-de-comprar-o-seu-imovel/
https://www.casamineira.com.br/blog/custos-adicionais-na-hora-de-comprar-o-seu-imovel/
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde
https://www.fnde.gov.br/programas/pdde/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-recursos
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na aquisição de material permanente, aplicou o operador e, para isso, teve que fazer 

os seguintes cálculos: 

 

Na Escola Municipal Milton Campos, onde a pesquisa foi realizada, os alunos 

são envolvidos na decisão de quais materiais permanentes poderão ser adquiridos. 

Com a ajuda dos(as) professores(as), eles identificam e divulgam o que acham 

necessário ‒ jogos, instrumentos musicais, ventiladores, datashow, entre outros; 

posteriormente, a decisão é efetuada por meio de votação, também, realizada por 

eles. Após a votação, é elaborada uma lista com os itens na ordem dos mais votados 

para os menos votados, e a compra dos bens permanentes é realizada seguindo a 

ordem da lista até que a verba acabe. 

Podemos constatar, nos livros didáticos, atividades como a que veremos a 

seguir, utilizando a ideia de fração como operador: e, no caso, seja de quem for a 

herança, o operador “um meio” será aplicado para pagar a parte do governo, veja 

abaixo: 

Figura 11 – Atividade de livro didático 

 
                 Fonte: Livro: Matemática: Imenes & Lellis, 2012 c, p. 40. 

PARA O VALOR DE R$ 3000,00  

3 000,00 x 0,51= R$ 1530,00  

PARA O VALOR DE R$ 4 000,00 

4 000,00 x 0,51= 2 040,00 
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3.3 Frações de grandezas contínuas e frações de grandezas discretas ou 

descontínuas 

 

Como a fração relaciona a parte com a totalidade, as situações em que se 

aplicam são múltiplas, especialmente, na vida cotidiana. Ocorre que o que chamamos 

de “todo” pode variar muito e é sobre isso que trataremos a seguir. 

Considerando que o “todo” é uma grandeza, em diversas situações 

matemáticas vemos e/ou ouvimos as expressões “grandezas contínuas” e “grandezas 

discretas ou descontínuas” e, muitas vezes, não compreendemos a que se referem. 

Para ilustrá-las, vamos pensar em uma situação bastante comum em nossas escolas. 

Uma professora propõe a realização de um trabalho em grupo e solicita que os 

24 alunos presentes na turma se organizem em quatro grupos com a mesma 

quantidade de pessoas em cada grupo. Posteriormente, ela retira do armário uma 

folha de papel kraft, em que os alunos deverão registrar o resultado do trabalho. Para 

que todos os grupos possam efetuar o registro, a professora dobra a folha para dividi-

la em quatro partes iguais. Entretanto, um aluno chega atrasado. O que fazer com 

ele? A professora lança o problema para a turma e várias propostas são sugeridas, 

avaliadas e, até mesmo, votadas, e a proposta vencedora é reorganizar os alunos em 

cinco grupos, para que a regra inicial, de que “todos os grupos deveriam ter a mesma 

quantidade de pessoas”, seja respeitada. Decidido dessa forma, a professora modifica 

a dobra que fez no papel e o divide em cinco partes iguais. 

Nessa situação que simulamos, aconteceram duas reorganizações: a dos 

alunos e a dobra no papel. A reorganização da turma foi necessária porque o aluno 

que chegou atrasado não poderia ser ”dividido” em quatro partes iguais e, se ele fosse 

para um grupo, a regra inicial não poderia ser cumprida. Nesse caso, o inteiro “aluno” 

não pode ser dividido. Os inteiros que só podem ser contados um a um ‒ pois, ao 

contrário, perdem suas características, como é o caso dos alunos da turma ‒ são 

considerados de grandeza discreta ou descontínua. No entanto, a dobra na folha 

de papel também foi refeita, mas esse fato não alterou as características do inteiro 

“folha de papel”; modificou apenas o tamanho das partes. A folha de papel é 

considerada um inteiro de grandeza contínua porque pode ser dividida em qualquer 

número de partes (iguais ou não), mantendo suas características de uma folha de 

papel. 
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Como outros exemplos de grandezas discretas ou descontínuas, podemos 

citar: animais, bolinhas de gude, canetas, cadeiras, bolas, bonecas, figurinhas, pratos, 

roupas, entre outros. Veja que, nesse caso, não podemos partir o todo, pois ele se 

desintegraria. Então, quando operamos com grandezas que não podem ser “picadas”, 

a situação exige tratamento especial. 

De outro modo, as grandezas contínuas podem ser partidas, que não se 

modificam. Para exemplificar grandezas contínuas, podemos mencionar: alimentos de 

uma forma geral (bombons, barras de chocolate, pizzas, bolos, tortas, ovo cozido, 

doces em barra, entre outros), folhas de papel, placas de madeira, parede, entre 

outros. 

Quando trabalhamos com frações de grandezas discretas ou descontínuas ou 

com frações de grandezas contínuas, precisamos estar atentos para o fato de ter que 

dividir o inteiro sempre em partes iguais, uma vez que iremos comparar para medir, 

pois trata-se do assunto fração. Na matemática, dividir é sempre em partes iguais. 

Em relação às frações de grandezas discretas ou descontínuas, também é 

importante destacar o fato de que: 

Só podemos associar frações a grandezas discretas quando é possível dividir 
esta grandeza em subgrupos com o mesmo número de elementos, onde o 
número de subgrupos é igual ao denominador da fração a ele associada. 
Neste caso não devem sobrar elementos. (CENTURIÓN, 1995, p. 225). 

 

Vejamos o exemplo a seguir: 

Os 27 alunos de uma turma vão observar a germinação de sementes na horta 

da escola, mas, como o espaço é pequeno, torna-se necessário dividir a turma em 

grupos. A situação-problema foi apresentada para os estudantes, que sugeriram 

dividir a turma em dois grupos: metade fosse até a horta antes do recreio e a outra 

metade fosse depois do recreio. Após separarem os grupos, foi constatado que sobrou 

um aluno e, depois de algumas discussões, os estudantes perceberam que os 27 

alunos poderiam ser divididos em três grupos sem que houvesse sobra. Ficou 

decidido, então, que “um terço” dos alunos iria visitar a horta de cada vez.   

Ou seja, quando se quer uma divisão exata, o número de elementos que 

formam o inteiro de grandeza discreta ou descontínua deve ser divisível pelo número 

que está no denominador da fração, pois não podem sobrar elementos do inteiro. Do 

contrário, o número fracionário irá apenas indicar a divisão (no exemplo, poderíamos 
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ter a fração 
27

3
, que não poderia ser executada, mas que representaria a ideia da 

divisão da turma em três partes iguais). 

Ainda, segundo a autora Marília Centurión, na situação de divisão de um inteiro 

de grandeza contínua, é possível ter as mais variadas frações desse inteiro. Assim, 

no ensino de frações, podemos propor situações bem variadas, de modo a 

proporcionar o contato com todos esses referenciais citados neste texto. Entretanto, 

precisamos ter cuidado quando elaboramos exercícios envolvendo frações de 

grandezas contínuas, pois inteiros como canetas, carrinhos, bonecas, moedas, notas 

de dinheiro, entre outros, não podem ser divididos em partes sem perder suas 

características. 
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4 PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA8 – VERSÃO DA PROFESSORA 

Lendo e explorando a história O PIRULITO DO PATO 

 

1º momento – Leitura da história e sua 

exploração oral 

Objetivo:  

• Criar uma situação capaz de 

contextualizar o assunto fração.  

 

Atividades na interação com a turma: 

1- Contar a história. 

2- Explorar os personagens, suas características e 

ações na história. 

3- Identificar as palavras desconhecidas e seus 

significados. 

4- Observar e reconhecer os sentimentos dos 

personagens nas seguintes situações: 

• Quando o pirulito seria dividido em duas 

partes. 

• Quando o pirulito foi dividido em três 

partes. 

• Quando um dos patinhos dividiu seu pedaço de pirulito com o amigo. 

5- Explorar a ideia do tamanho das partes, mostrando as diferenças entre elas. 

 

2º momento – Representação da história 

Objetivos: 

• Vivenciar as diversas situações, emoções e sentimentos pelos quais 

passam os personagens da história e suas repercussões nos alunos.  

• Realizar as divisões propostas na história com material concreto. 

 

 
8 As atividades da sequência didática foram elaboradas pela pesquisadora e compõem a dissertação 

de: MAYRINK, Cristalina Teresa Rocha. Sequência didática com história infantil e jogo para o ensino 
de frações.2019. 267f. 

Professor(a), 

matematicamente falando, 

não há necessidade de 

que as partes da divisão de 

um inteiro sejam iguais 

para dizer de uma fração. 

Entretanto, de acordo com 

Porto (1965), Centurión 

(1995), David e Fonseca 

(1997) e Walle (2009) para 

nomear as partes de um 

inteiro no trabalho com o 

aluno em sala de aula, é 

necessário que as partes 

sejam iguais. Sendo 

assim, trataremos a partir 

daqui como fração as 

partes de um inteiro que foi 

dividido igualmente. 
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Atividades:  

1- Representar a história, tendo a professora no papel de narradora e da 

personagem Mamãe Pata.  

 

 

 

 

2- Após a representação e, ainda utilizando círculos de papel, solicitar a divisão do 

pirulito em quatro partes iguais, fato que não acontece na história, mas é 

proposta pelo autor. 

 

3º momento – Divisão de um pirulito 

Objetivos: 

• Vivenciar a divisão de um pirulito. 

• Pensar e propor estratégias para dividir igualmente o doce. 

• Abordar a fração de grandeza contínua. 

 

Ao final da aula, entregar um pirulito para cada grupo de quatro alunos a fim de ser 

dividido igualmente entre eles.  

 

 

 

 

 

4º momento – Registro no caderno 

 

Dividindo a representação do pirulito 

Objetivo: 

• Registrar com desenho e com a forma 

escrita as frações citadas na história. 

 

 

 

Com o objetivo de dar destaque aos trechos onde acontecem as divisões, é 

interessante utilizar material concreto (papel no formato de círculo fixado em 

um palito de picolé) para representar o pirulito, solicitando a divisão dos 

círculos em duas e, posteriormente, em três partes iguais. 

 

De acordo com nossa análise 

após a realização da proposta 

de ensino, consideramos mais 

produtivo fazer as discussões e 

registros das frações em outro 

dia de aula, pois, no nosso caso, 

os estudantes ficaram muito 

agitados. 

 

Se for necessário o uso de faca, é melhor que o professor ou outro adulto faça 

a divisão. Antes de realizar a divisão, explorar as ideias de como ela poderá 

ser realizada e que fração do pirulito cada um receberá. 
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1- Registrar no caderno, com desenhos, cada fração citada no texto (
1

2
 e 

1

3
), nomeando-

as apenas por extenso.  

 

 

 

 

2- Registrar, também, a fração 
1

4
, da mesma forma que as anteriores.  

 

  

metade ou                 

um meio 

um terço 

um terço 

 

um terço 

metade ou                 

um meio 

 

um quarto 

 

um quarto 

um quarto 

 

 um quarto 

to 

Para a realização dessa atividade, entregar inteiros com marcações de acordo 

com o número de partes trabalhadas para representar o pirulito. Assim, as 

partes terão o mesmo tamanho. 
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Dividindo o pirulito ainda mais 

 

Nomear as frações até décimos 

Objetivo: 

• Registrar, com desenho e com a forma escrita, as frações que não foram 

citadas na história, até décimos. 

• Denominar frações que têm de 11 a 99 partes. 

• Denominar frações divididas em 100 partes iguais. 

 

Atividades 

1- Retornar à situação da história, refletindo sobre outras possíveis divisões do pirulito 

de acordo com o número de pessoas. 

Questionar: 

Se o pirulito fosse dividido, igualmente, para cinco pessoas, como chamaria cada 

parte? Registrar no caderno, com desenhos, as frações até décimos e nomeá-las 

apenas por extenso.   

 

 

      

 

 

Continuar a atividade com sextos, sétimos, oitavos, nonos e décimos.  

 

 

 

 

 

 

um quinto 

 

um quinto 

um quinto 

um quinto 

um quinto 
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Pesquisadora     Laura e Júlia 

   Barão 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIO: 

1- Que nome daremos a cada parte do pirulito se ele fosse dividido, igualmente, para 

todas as pessoas que estão na sala hoje? ________________________________ 

 

2- E se ele fosse dividido em 100 partes iguais? _____________________________ 

 

 

 

 

 
  

Após trabalhar com décimos, é interessante questionar a possibilidade de o 

pirulito ser dividido para todas as pessoas da turma. Como seriam as partes? 

Que nome receberia cada parte? 

Explicar que, a partir de onze partes, não utilizamos mais um nome especial 

para denominador da fração. Usamos o número cardinal acrescido da palavra 

“avos”, que significa pedaços; partes. Explorar também que as partes serão 

muito pequenas, pois quanto mais dividimos o inteiro, em partes iguais, 

menores serão as partes. 

É melhor ganhar um quarto, 

porque é maior. 

 

Vocês preferem ganhar 

“um décimo” ou “um 

quarto” do pirulito? 

 

Os pedaços de dez são 

pequenos. 
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Representando, simbolicamente, as frações  

 

Objetivos: 

• Refletir sobre possíveis formas de representar, simbolicamente, uma fração. 

• Identificar a forma simbólica convencional para representar uma fração. 

• Representar, simbolicamente, todas as frações registradas no caderno.  

 

Atividades 

1- Perguntar às crianças se só é possível representar as frações por extenso. Lembrar 

que existe representação simbólica para diversas situações. Solicitar exemplos que 

elas conhecem: mais (+), menos (-), kg (quilograma), m (metro), igual (=), entre outros. 

Registrar, no quadro, a palavra ou expressão por extenso e simbolicamente. 

2- Escrever, por extenso, as frações já trabalhadas, por nós, no quadro, e pedir que 

os estudantes sugiram formas para representá-las simbolicamente, ou seja, utilizando 

algum símbolo ‒ algarismo, letra ou qualquer representação que, por convenção ou 

por princípio de analogia formal ou de outra natureza, substitui ou sugere algo. 

3- Registrar, no quadro, as sugestões. Após conversarmos sobre elas, lembrar que 

uma representação simbólica precisa ser reconhecida por nós e pelas demais 

pessoas que estão dentro e fora da escola. Assim como acontece com a 

representação das medidas, com os sinais das operações, de pontuação, entre 

outros. 

Para chegarmos à representação convencional, relembrar o que foi efetuado com o 

pirulito na história “O pirulito do pato”; ele foi dividido. Então, uma fração representa 

uma divisão.  

Explicar que, na convenção matemática, o registro de frações é efetuado assim: 

• Passando um traço para indicar que foi realizada uma divisão. Na parte que 

fica embaixo do traço, colocamos o número de partes em que o inteiro foi 

dividido; ele é chamado DENOMINADOR porque vai denominar, ou seja, dar 

nome à fração. 

• Na parte de cima, colocamos o número de partes que são consideradas; ele é 

chamado NUMERADOR, pois representa o número de partes consideradas no 

todo dividido. 
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NUMERADOR

DENOMINADOR
 

 

4- Representar, simbolicamente, todas as frações registradas no caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

metade ou                 

um meio 

metade ou                 

um meio 

 

1

2
 

1

2
 

   um terço 

 

   

 
um terço 

 

um terço  
 

um terço                
 

um quarto              

 

 

     um quarto 

      

um quarto 
                     

    um quarto 

   
to 

    um quinto 
      
 

1

3
 

1

3
 

1

3
 

1

4
 

1

4
 

1

4
 

1

4
 

1

5
 

um quinto  

1

2
 

1

2
 

um quinto 

um quinto um quinto 

 

1

5
 

 

 

1

5
 

 

1

5
 

1

5
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Situações envolvendo frações 

Dividindo o lanche com amigos 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Nomear as partes de um inteiro repartido em três partes iguais. 

• Adicionar, mentalmente, as partes de um inteiro dividido igualmente e 

nomeá-las. 

• Abordar a fração de grandeza contínua. 

Ideia fracionária: Parte-todo. 

 

Luciana levou, para o lanche, uma esfirra grande que sua 

mãe fez. Como era costume, na turma, dividir os lanches, 

Luciana e mais duas colegas resolveram dividir a esfirra em 

partes iguais. Veja como o salgado foi repartido na 

representação a seguir: 

 

 

Grandezas contínuas são 

aquelas cujas divisões 

podem resultar em 

números inteiros ou 

fracionários, por exemplo, 

uma barra de chocolate: 

ela pode ser dividida de 

várias formas, mas suas 

partes não deixarão de ser 

chocolate. 

Uma fração de grandeza 

contínua é aquela que 

pode ter as mais variadas 

frações do mesmo inteiro, 

por exemplo, as frações do 

pirulito, na história “O 

pirulito do pato”. 

 

Continuar a atividade com sextos, sétimos, oitavos, nonos e décimos. 

Representar, simbolicamente, também, a fração correspondente ao pirulito 

dividido para a turma, e em 100 partes iguais. 

Para a realização das tarefas a seguir, cada estudante precisa receber uma 
folha contendo cada uma das atividades propostas. 
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a- Represente, simbolicamente e por extenso, o nome de cada pedaço da 

esfirra, de acordo com a direção apontada pelas setas que estão ao lado do 

desenho. 

b- Cada uma das meninas comeu um pedaço da esfirra na hora da merenda. 

✓ Pinte a parte da esfirra que Luciana comeu. 

✓ Registre, simbolicamente e por extenso, a fração que representa a parte 

da esfirra que Luciana comeu. ______________________________. 

 

✓ Escreva, simbolicamente e por extenso, a fração que representa a parte 

da esfirra que as amigas de Luciana comeram juntas. ________ 

____________________________________________________. 

 

Fazendo uma pipa colorida 

 

Objetivos:  

• Identificar em quantas partes o inteiro foi dividido com base em uma fração 

dada. 

• Dividir um inteiro representado por meio de desenho de acordo com uma 

fração dada. 

• Abordar a fração de grandeza contínua. 

Ideia fracionária: Parte-todo. 

 

João adora fazer e soltar pipas. Para brincar no final de semana com seus primos, ele 

fez uma pipa colorida. Usou a cor vermelha em um quarto da pipa e, no restante, usou 

a cor amarela. 

a- Em quantas partes ele dividiu a pipa? _____  

b- Utilize o desenho para representar a divisão efetuada por ele. 
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c- Pinte a pipa de acordo com o que foi informado no texto. 

d- Represente, simbolicamente e por extenso, a fração da pipa que tinha a cor 

amarela. _______      _____________________________________________ 

 

Que tal uma pizza?! 

 

Objetivos:  

• Identificar a parte considerada em uma 

fração, representá-la simbolicamente e 

nomeá-la. 

• Comparar frações com numeradores 

iguais e denominadores diferentes. 

• Abordar a fração de grandeza 

contínua. 

Ideia fracionária: Parte-todo. 

 

Para comemorar seu aniversário, Laís levou seus filhos Mateus e Fabiana a uma 

pizzaria. Cada um deles pediu uma pizza pequena com seu recheio predileto. Todas 

as pizzas eram do mesmo tamanho. As pizzas vieram divididas de acordo com a 

imagem a seguir: 

 

 

         

                          Mateus            Laís      Fabiana 

Cada um deles retirou um pedaço de pizza para comer. 

a- Pinte, no desenho, a parte da pizza que cada um deles retirou para comer. 

 

De acordo com o que foi 
observado na realização da 
proposta de ensino, acreditamos 
ser importante que cada aluno 
ou grupo de alunos tenha em 
mãos as representações das 
pizzas inteiras e os pedaços das 
pizzas – Anexo 3 –, a fim de que 
possam fazer as comparações 
necessárias para resolver essas 
atividades. 
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b- Embaixo do nome de cada pessoa, represente, simbolicamente, a 

fração que corresponde a parte da pizza que cada um deles retirou para 

comer.  

c- De acordo com essa situação, escreva o nome de quem comeu a maior 

fração de pizza. ___________. Por quê? _____________________________ . 

 

 
 
 

                  
                                                                            Pesquisadora                            Peter 

 

d- No final do lanche, todos comeram a pizza inteira. Quem comeu mais pizza?  

___________. Por quê? _________________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

    Meliodas 

e- Se você fosse à pizzaria com eles, que recheio escolheria para sua pizza? 

_________________________________________________________.  

 

Represente sua pizza no desenho a seguir. 

 

  

Por que o pedaço da 

pizza dividida em três 

partes é maior?  

ês partes é maior?  

Quanto mais pedaços, 

menores eles  ficam.  

Não faz diferença a quantidade de pedaços se todos 

receberem a pizza inteira. Seria a pizza inteira. Os 

pedaços da Laís são maiores porque têm menos 

recortes; os pedaços da Fabiana são menores porque 

têm mais recortes.  
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Lá vem mosaico! 

Objetivos:  

• Identificar a função do numerador e do 

denominador em uma fração. 

• Abordar a fração de grandeza contínua. 

Ideia fracionária: Parte-todo. 

 

Pedro e Ana foram visitar os trabalhos apresentados pelos alunos do 5º ano na feira 

de cultura que aconteceu na escola onde estudam. Em uma das apresentações, havia 

uma exposição de mosaicos. Ao lado de alguns mosaicos, havia uma representação 

fracionária faltando o numerador ou o denominador. Os visitantes precisavam 

completar as frações. Como você completaria as frações que estão ao lado dos 

seguintes mosaicos?  

 

a- 9  Parte colorida de verde --   

b- 10 Parte branca –  
 

c- 11 Parte colorida de azul -   
 

 
9  Adaptado de http://www.decoratons.com.br/papel-de-parede-geometrico-colorido.html. Acesso em 
06 jul. 2018. 
10 Adaptado de http://webquest.gear.host/index.php/webquests/publicar/32. Acesso em 06 jul. 2018. 
11 Adaptado de: http://www.wonderos.net/desafio/area-de-figura-compuestas-por-varios-triangulos-

45.htmlb. Acesso 06 jul. 2018. 

1
 

20
 

12
 

Para a posterior produção de um 
mosaico, é interessante 
apresentar diferentes modelos 
de mosaicos para os alunos. 

http://www.decoratons.com.br/papel-de-parede-geometrico-colorido.html
http://webquest.gear.host/index.php/webquests/publicar/32
http://www.wonderos.net/desafio/area-de-figura-compuestas-por-varios-triangulos-45.htmlb
http://www.wonderos.net/desafio/area-de-figura-compuestas-por-varios-triangulos-45.htmlb
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 d- 12  Parte colorida de amarelo -  
                                    

 

Lá vem mosaico! (Continuação) 

Objetivos:  

• Identificar que, quando um inteiro não está dividido em partes iguais, as 

partes não poderão receber um nome especial. 

• Abordar a fração de grandeza contínua. 

 

Em outros mosaicos, não havia uma representação fracionária. Veja o exemplo a 

seguir: 

 13 

Olhando para o desenho, você poderia dizer por qual motivo não foi colocada uma 

fração ao lado desse mosaico? 

 

Criando um mosaico 

 

Conteúdo desenvolvido: Frações de grandezas contínuas. 

Objetivos: 

• Vivenciar a divisão de inteiros. 

 
12 Adaptado de: http://www.zurditorium.com/haciendo-cuadrados-con-al-t-del-tetris. Acesso em 06 jul. 
2018. 
13 In:  http://www.matematcien.xpg.com.br/Mosaicos.htm. Acesso em 15 jul. 2018.   
 

3
 

http://www.zurditorium.com/haciendo-cuadrados-con-al-t-del-tetris
http://www.matematcien.xpg.com.br/Mosaicos.htm
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• Abordar a fração de grandeza contínua. 

• Adicionar, mentalmente, frações com 

denominadores iguais e de inteiros 

diferentes. 

• Criar e produzir mosaicos. 

• Trabalhar com a turma em grupos. 

Ideia fracionária: Parte-todo. 

 

A professora Maria gostou da exposição de mosaicos da turma do 5º ano e pensou 

em produzir alguns mosaicos com sua turma. Para produzi-los, ela entregou 3 folhas 

de papel colorido para cada grupo de 4 crianças. Os papéis têm cores diferentes e 

todos os componentes do grupo devem receber partes iguais de cada folha de papel. 

 

a- Represente, com desenho, as folhas de papel inteiras que seu grupo 

recebeu. Utilize a cor das folhas que você recebeu para representar o seu 

desenho.  

 

b- Na atividade anterior, divida o desenho de cada folha em quatro partes iguais 

e pinte somente a parte da folha que você recebeu. 

 

c- Que fração de cada cor cada criança recebeu? _______________. 

 

d- Que fração representa o total de folhas que cada criança recebeu? 

_________. 

 

e- Faça um mosaico, utilizando as frações das folhas que você recebeu. 

 

  

Como foi comentado na análise 
da proposta de ensino, 
acreditamos que essa atividade 
deva ser realizada em duas 
aulas, para que os estudantes 
tenham tempo de fazer o 
mosaico.  
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Atividades relacionadas ao Jogo da Memória das Frações 

 

Confeccionando o Jogo da Memória das Frações 

 

Objetivos:  

• Nomear frações de meios até 

décimos.  

• Abordar a fração de grandeza 

contínua. 

 

1º momento: Construção do jogo 

1- Distribuir uma folha dividida em três colunas e nove linhas – Anexo 1. A 

primeira coluna deverá conter diversas figuras geométricas divididas em um 

determinado número de partes iguais (de duas até dez partes). Em cada linha, 

só poderá ter uma figura. 

2- A segunda e terceira colunas em branco para que possam ser preenchidas 

posteriormente. 

3- Os estudantes deverão colorir um determinado número de partes em cada 

figura geométrica de acordo com seu interesse. 

4- Após pintarem todas as figuras, deverá ser representada, simbolicamente, 

na segunda coluna, a fração correspondente à parte colorida de cada uma das 

figuras geométricas. 

5- Na terceira coluna, eles deverão escrever, por extenso, o nome da fração 

representada no desenho e que foi representada simbolicamente. 

 

2º momento: Produção da embalagem do jogo 

1- Entregar um envelope para cada estudante guardar o jogo e as regras. 

2- Preencher o envelope colocando: 

o Nome do jogo. 

o Número de peças 

o Quem o produziu. 

o Ilustração. 

 

 

Como foi comentado na análise 
da proposta de ensino, temos 
muitas atividades para realizar a 
confecção do jogo; acreditamos 
que elas possam ser executadas 
em aulas separadas.  
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3º momento: Construção das regras do jogo 

 

 

 

 

 

Como jogar 

1- No início do jogo, todas as 27 cartas devem ser embaralhadas e colocadas 

sobre a mesa com o desenho e a parte escrita voltados para cima, a fim de que 

todos possam memorizar a posição das cartas. Posteriormente, todas as cartas 

devem ser viradas para baixo.  

2- Os jogadores determinam o critério de escolha para decidir quem inicia o 

jogo e sequência dos demais jogadores. Pode ser “par ou ímpar”, “adedanha”, 

“dois ou um”, ordem alfabética, idade, entre outras opções de escolha.  

3- Na sua vez, o jogador deverá virar três cartas a cada rodada. Se formar um 

trio (desenho, fração representando a parte colorida do mesmo desenho e a 

mesma fração escrita por extenso), o jogador deverá ficar com as três cartas. 

Se não formar o trio, as cartas deverão ser colocadas no mesmo lugar, com o 

desenho e a parte escrita, voltados para baixo.  

4- O jogo é realizado até que todas as cartas que estão sobre a mesa sejam 

retiradas. 

Vencedor: O vencedor será quem tiver mais cartas ou trios, isto é, conjunto 

com três cartas representando a mesma fração. 

Variações: O jogo pode, também, ser realizado em etapas: primeiro, formando 

par, que pode ser: desenho e representação por extenso; desenho e 

representação simbólica; ou representação por extenso e representação 

simbólica. Isso pode melhorar a dinâmica do jogo, pois, com menos peças, 

ficará mais rápido e fácil; poderá, de mesmo modo, ajudar aqueles alunos que 

apresentam mais dificuldade para memorizar as peças.  

 

4º momento: Jogar 

1- Organizar a turma em grupo de dois a quatro estudantes. 

2- Realizar o jogo com apenas um conjunto de cartas do grupo. 

Explicar que esse jogo tem as mesmas regras de um jogo da memória. 

Registrar as regras no quadro à medida que elas forem verbalizadas e 

discutidas pelos estudantes. Ao final do registro, fazer a leitura final e votar as 

regras. Fotografar para digitar e entregar aos estudantes posteriormente. 
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3- Registrar situações que não foram contempladas na regra do jogo para 

ajustes posteriores. 

4- Avaliar o jogo. 

 

Atividades de exploração do Jogo da Memória das Frações 

 

Comparando representações do “Jogo da Memória das Frações” 

 

Objetivos: 

• Identificar uma fração de acordo com a representação por desenho. 

• Comparar frações com o mesmo denominador. 

• Abordar a fração de grandeza contínua. 

Ideia fracionária: Parte-todo. 

 

 

 

 

Patrícia, Leandro e Carlos representaram, em seu jogo, a 

peça correspondente aos “oitavos”, da seguinte maneira: 

 

Patrícia      

    

    

 

Leandro  

    

    

 

Carlos  

    

    

 

 

__________________________________          _____________ 

__________________________________          _____________ 

__________________________________          _____________ 

As atividades de 
exploração do jogo 
constituem excelente 
oportunidade para 
realizar sua “análise”, ou 
seja, uma “reflexão sobre 
os procedimentos 
utilizados na elaboração 
de estratégias e 
resolução de situações-
problema presentes no 
jogo ou definidas a partir 
dele” (GRANDO, 2000, 
p.3).  
Elas também podem 
promover “a 
compreensão dos 
aspectos cognitivos 
envolvidos na utilização 
do jogo na aprendizagem 
matemática” (GRANDO, 
2000, p.3). 
 
 
 
 
 

 

Para a realização das tarefas a seguir, cada estudante precisa receber uma folha 
contendo cada uma das atividades propostas. 
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Observando as representações, responda: 

a- Que fração cada um deles representou? Escreva por extenso nas linhas 

maiores que estão ao lado de cada desenho, e, nas linhas menores, represente 

as frações simbolicamente.  

b- Quem representou a maior fração? _______________________________ 

 

Que cartas do “Jogo da Memória das Frações” preciso encontrar? 

 

Objetivos:  

• Realizar a correspondência entre as diferentes representações de uma 

fração (representação simbólica, com desenho e por extenso). 

• Realizar antecipação de ideia. 

• Identificar e representar as peças do jogo de que necessita. 

• Abordar a fração de grandeza contínua. 

Ideia fracionária: Parte-todo. 

 

Na sua vez, Cláudia virou a seguinte peça do jogo:  

 

 

 

 

 

Represente, nos quadros, a seguir, as peças que Cláudia terá que encontrar para 

formar um trio. 

 

 

 

      

Representação simbólica da fração  Representação por extenso da fração 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

   

   

 

As atividades a seguir estão com 
as modificações baseadas na 
análise dos resultados da 
proposta de ensino. 
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Organizando o “Jogo da Memória das Frações” 
 

Objetivos:  

• Realizar a correspondência entre as diferentes representações de uma 

fração (representação simbólica, com desenho e por extenso). 

• Relacionar uma fração escrita por extenso com sua representação simbólica 

e uma possível representação por desenho. 

• Abordar a fração de grandeza contínua. 

Ideia fracionária: Parte-todo. 

 

Luciano, Cristina e Rodrigo misturaram suas peças para jogar, mas agora desejam 

separá-las para guardá-las. Leia o que cada um deles disse: 

 

 

 

Luciano  

                       Rodrigo 

Cristina               

                            Rodrigo 

 

 

 

Ajude-os a encontrar suas peças, escrevendo, embaixo de cada uma delas, o nome 

de seu dono (Luciano, Cristina ou Rodrigo). 

 

 

 

 

 

_______________     ______________           _____________ 

 

 

 

 

________________             ______________                     ______________ 

As peças que faltam no meu 

jogo são as correspondentes 

a dois quintos. 

Para mim, faltam as 

correspondentes a um meio. 

Pra mim, faltam as peças 

correspondentes a dois 

décimos. 

  

 
 

 1

2
 

 

 
 

 

  

 

 

     

     
 

    

 

 

     
 

   

    

 

2

10
 

2

5
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Refazendo as cartas perdidas do “Jogo da Memória das Frações” 

 

Objetivos:  

• Realizar a correspondência entre as diferentes representações de uma 

fração (representação simbólica, com desenho e por extenso). 

• Identificar a fração que parte dos elementos de um grupo representa dentro 

do grupo inteiro. 

• Abordar frações de grandezas contínuas e descontínuas ou discretas. 

Ideia fracionária: Parte-todo. 

 

Para verificar se seu jogo estava completo, Alberto organizou todas as suas peças. 

Ele percebeu que os seguintes trios estavam incompletos: 

 

 

1º trio: 

 

 

 

 

2º trio: 

 

 

a- Ajude Alberto, completando as peças em branco que estão ao lado das 

peças que não foram perdidas. 

b- Quantas cartas Alberto perdeu? _______________ 

c- Quantas cartas tem o jogo ao todo? _______________ 

d- Represente, simbolicamente, e por extenso, a fração do total do jogo que 

Alberto perdeu. ____   _________________________________________ 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

três oitavos 

 
      

 

 

2

6
 

3

8
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Atividades relacionadas às frações de inteiros discretos ou descontínuos  

 

 

 

 

 

Nossa turma virou fração?! 

Objetivos:  

• Identificar a fração que parte dos elementos de 

um grupo representa dentro do grupo inteiro. 

• Abordar frações de grandezas descontínuas ou 

discretas. 

Ideia fracionária: Parte-todo. 

 

A pesquisadora Cecília precisa levar para a faculdade 

informações sobre as turmas da Escola que estão 

participando da pesquisa. Como ela está trabalhando 

com frações, pensou em levar todas as informações, 

utilizando a representação fracionária representada 

na forma simbólica e por extenso. 

 

Relatório sobre sua turma 

 

Nessa turma, há _______ estudantes. Que fração 

representa, então: 

a- Todos os estudantes da turma ‒ _________ 

b- Você na turma ‒ __________ 

c- Os meninos dessa turma ‒ __________ 

d- As meninas dessa turma ‒ __________ 

e- Estudantes presentes hoje ‒__________ 

f- Estudantes ausentes hoje‒ __________ 

  

Grandezas discretas ou 

descontínuas são aquelas 

que só podem ser 

contadas “um a um”. 

Uma fração de grandeza 

discreta ou descontínua é 

aquela que com a qual “é 

possível dividir esta 

grandeza em subgrupos 

com o mesmo número de 

elementos, onde o número 

de subgrupos é igual ao 

denominador da fração a 

ele associada. Neste caso 

não devem sobrar 

elementos”.  

(CENTURIÓN, 1995, p. 

225). 

 

Para a realização das tarefas a seguir, cada estudante precisa receber uma 
folha contendo cada uma das atividades propostas. 
 

Nessa atividade e na 

atividade a seguir, 

buscamos identificar 

qual fração cada 

elemento ou parte dos 

elementos 

representa(m) no 

grupo. 
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Comprar ou fazer? Eis a questão! 

Objetivos:  

• Identificar a fração que parte dos elementos de um grupo representa dentro 

do grupo inteiro. 

• Abordar frações de grandezas descontínuas ou discretas. 

Ideia fracionária: Parte-todo. 

 

Observe o colar representado na imagem. Carlos o viu em uma loja, mas achou muito 

caro. Decidiu comprar as peças e fazer um colar igual para sua esposa usar na festa 

de casamento de sua irmã. Para isso, ele precisa saber: 

 

14  

a - Que fração representa o número de contas pretas no colar? _________ 

b- Que fração representa o número de contas brancas no colar? ________ 

 

Flores para enfeitar a vida 

 

 

 

Objetivos:  

• Identificar uma fração formada por parte dos elementos de um grupo.  

• Abordar frações de grandezas descontínuas ou discretas. 

Ideia fracionária: Parte-todo 

 

 
14 Adaptado de: http://www.margobonita.com.br/conjunto-maxi-colar-e-brincos-gotas-preto-e-

branco.html. Acesso em 11 jul. 2018. 

Para a realização desta atividade, cada estudante deverá receber material 

manipulativo com o objetivo de representar as flores. 
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Dona Tamires participa de um grupo da terceira idade no 

Centro Comunitário de seu bairro. Ela tem aula de 

artesanato e está aprendendo a fazer flores com retalhos de 

tecido. Observe as tulipas que ela fez para vender.  

                    15 

 

a- Quantas flores dona Tamires fez ao todo? ______ 

b- Ela separou as flores em cinco grupos iguais e 

vendeu um quinto para dona Fátima. 

• Circule cada grupo de flores. 

• Pinte o grupo de flores que dona Fátima comprou. 

• Que fração esse grupo representa no total de 

grupos de flores? _________ 

• Quantas flores dona Fátima comprou? ______ 

 

Que delícia! Frango assado! 

 

Conteúdo desenvolvido: Frações de grandezas discretas ou 

descontínuas. 

Objetivos:  

• Identificar uma fração formada por parte dos elementos de um grupo. 

• Abordar frações de grandezas contínuas e descontínuas ou discretas. 

Ideia fracionária: Parte-todo. 

 

 

 

 

 

 
15 Adaptado de: https://www.canstockphoto.pl/wiosna-fl-lato-1013755.html. Acesso em 06 jul. 2018. 

De acordo com Porto 

(1965), “o sentido de 

fração como parte de um 

grupo de unidades está 

intimamente relacionado 

à divisão de números 

inteiros” (p. 29). 

 

Para a realização desta atividade, cada estudante deverá receber material 

manipulativo com o objetivo de representar os botijões de gás. 

Nas atividades 

envolvendo fração 

como parte de um 

grupo de unidades, 

buscamos identificar 

quantos elementos 

inteiros há dentro de 

cada parte (grupo) e no 

total das partes 

(grupos) consideradas. 

 

https://www.canstockphoto.pl/wiosna-fl-lato-1013755.html
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Francisco tem uma loja que vende frango assado nos finais de semana. O nome dela 

é Q DELÍCIA – FRANGO ASSADO. Domingo, após fechar a loja, verificou que 
2

5
  dos 

10 botijões de gás estavam vazios. 

a- Desenhe o total de botijões que Francisco tem em sua loja. 

 

 

 

b- Em quantos grupos Francisco separou os botijões? _____. Como você 

identificou essa informação? _____________________________________ 

 

c- Separe os botijões de gás de acordo com o número de grupos que você 

representou na atividade anterior. (Use o material manipulativo). Quantos 

botijões foram colocados em cada grupo? _______________  

 

d- Quantos grupos de botijões estão vazios? _____ Como você identificou essa 

informação? 

 

e- Quantos botijões estão vazios? 

 

Conhecendo frações em novas situações 

 

Leitura de história e exploração oral 

Objetivos:  

• Conhecer novas situações em que as 

frações estão envolvidas. 

• Perceber a diversidade de hábitos e 

costumes em diferentes culturas. 

 

  

 

 

Kira 

 

De acordo com as observações 
que realizamos no decorrer da 
pesquisa, acreditamos ser mais 
interessante ter uma aula só 
para ler o livro e realizar as 
atividades de exploração da 
história. Além disso, 
consideramos que essa história 
deva ser lida antes da produção 
das histórias com frações. 
 

É tão bom o jeito mineiro de tomar 

café: com bolo, rosquinha...  
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Atividades 

1- Ler o livro: Como o mundo acorda de Ye 

Shil Kim e Hee Jun Kang, Coleção Tan Tan, 

Editora Callis. 

2- Exploração das situações apresentadas no 

livro. 

3- Identificação das palavras e/ou expressões 

desconhecidas e de seus significados. 

4- Discussão sobre a situação apresentada 

pelas autoras em relação à falta de alimento 

em muitos lugares do mundo. 

 

Produzindo histórias com frações 

 

 Objetivos:  

• Elaborar uma situação problema com base em histórias conhecidas pela 

turma. 

• Observar como os estudantes estão compreendendo a ideia de fração. 

 

 

 

  

  

Individualmente ou em dupla, e baseando-se em histórias conhecidas ou 

situações vividas por vocês, escrevam uma situação problema envolvendo a 

ideia de fração. Resolvam a situação criada. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Recolher as histórias e realizar a reescrita, posteriormente, com cada grupo. 
Produzir um livro para entregar a cada estudante da turma para ser resolvido 
em sala coletivamente. 

Como foi comentado na análise 
da proposta de ensino, 
pensamos ser mais interessante 
realizar a produção das histórias 
com a ideia de fração, 
promovendo, anteriormente, 
situações, tais como, roda de 
conversa, leitura de outras 
histórias que envolvam o 
assunto e que propiciem um 
ambiente mais adequado à 
produção de texto. 
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Trabalhando com as histórias dos estudantes 

 

Entregar, para cada criança, um livro 

contendo todas as situações fracionárias 

criadas por elas. Resolver as histórias 

posteriormente. 

Apresentaremos, a seguir, as histórias 

como foram produzidas pelos estudantes das 

Turma A, B e C com as questões 

problematizadoras criadas por nós – 

Professora Lu e eu. 

 

 

NOSSAS HISTÓRIAS COM FRAÇÕES 

Situações do cotidiano 

1- Eu tinha um pirulito e uma bala. Como havia cinco pessoas comigo, decidi dividir a bala para 
duas pessoas e o pirulito para três pessoas. Assim, cada pessoa ganhou um pedaço de doce.  

Autora: Lia 
a- Desenhe, no espaço a seguir, o pirulito e a bala que Lia tinha. 

 

 
 
 
 

 
b- No desenho que você fez, divida os doces de acordo com a história. 
c- Que nome podemos dar ao pedaço de bala que cada pessoa recebeu? _____________. 

Represente simbolicamente. __________ 
d- Que nome podemos dar ao pedaço de pirulito que cada pessoa recebeu? 

____________. Represente simbolicamente ____________. 

De acordo com as observações 
que realizamos no decorrer da 
pesquisa, acreditamos ser mais 
interessante ter uma aula para 
entregar e explorar o livro com 
as histórias que eles escreveram 
e realizar as atividades de 
resolução das situações 
problemas em outras aulas.  
 

 

A grande maioria dos alunos não 
problematizou a história; apenas 
contou uma situação. Os 
questionamentos em relação às 
histórias foram realizados por 
nós. 
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2- Um dia eu fiquei com fome porque o café da manhã demorou. Minha mãe trouxe um bolo 
e o dividiu em dois pedaços de tamanhos diferentes. Ela serviu o menor pedaço do bolo para 
mim e o maior para minha irmã. 

Autor: Barão 237 
 
a- Represente, no desenho a seguir, a divisão do bolo de acordo com a história. 

 
 

 

 
 
b- Nós podemos chamar cada um dos pedaços de metade? _________________. Por 

quê? 
________________________________________________________________. 

 
3- Carlos marcou um encontro em sua casa. Ele comprou um bolo e o repartiu em 25 pedaços, 
mas eles só comeram 10 pedaços.    

Autor:  Brey Gil 
 
Represente, simbolicamente e por extenso, a fração do bolo que eles comeram ao todo. _____ 
_____________________________________________________________________. 

 
4- Um dia, minha mãe comprou dez sushis pra mim. O problema é que minha prima estava 
acordada e quis também. Nós dividimos os sushis igualmente: cinco para ela e cinco pra mim. 

Autor: Meliodas 
 
Represente, simbolicamente a fração que representa o total de sushis que cada um deles 
recebeu. ________________________ 
 
5- Elza tinha uma pizza e ia dividi-la em dois pedaços. Então, chegou uma pessoa que estava 
com fome, mas não tinha dinheiro. Ela resolveu dividir a pizza em três pedaços iguais. 

Autoras: Júlia e Laura 
 

a- Que fração da pizza você acha que Elza deve dar à pessoa que está com fome? 
(Represente-a simbolicamente) _____. Por quê? ___________________________. 

b- Divida o desenho a seguir, e pinte a parte que Elza deve dar à pessoa que está com 
fome, de acordo com a resposta que você deu na questão anterior. 
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6- Maria tinha uma torta cortada em três fatias. Ela comeu duas fatias. Que fração da torta 
Maria comeu? Represente por extenso e simbolicamente. _________________ 

Autora: Spencer 
 
7- Havia um menino que adorava fazer bolo. Um dia, quando ele terminou de fazer um bolo, 
as pessoas que estavam na sua casa correram para a mesa. Nesse dia, havia 14 pessoas na sua 
casa: seus sete irmãos, quatro amigos, os pais dele e ele. O bolo foi partido em 19 pedaços e 
cada pessoa comeu um pedaço. 

Autor: Peter 
a- Quantas fatias do bolo sobraram? ________________ 
b- Que fração do bolo as fatias que sobraram representam? Represente por extenso e 

simbolicamente. _______________________________________________________.  
 
8- Eu tinha um bolinho e o dividi igualmente para mim e para meus amigos Gustavo, Cláudio 
e William. 

Autor: Galy 
 
Que fração do bolo cada um de nós recebeu? (Represente simbolicamente) _____________. 
 
9- Um dia, minha prima e eu estávamos brincando com o Jogo da Memória das Frações. 
Quando fomos contar as cartas para ver quem era a vencedora, vimos que eu tinha 15 e ela 
12 das 27 cartas que formam o jogo. Minha prima perdeu e não quis jogar de novo.  

Autora: Bruna 
 

a- Represente, simbolicamente, a fração das cartas do jogo que Bruna tinha. __________ 
b- Escreva, por extenso, a fração das cartas do jogo que a prima de Bruna tinha. 

____________________________________________________. 
 
10- Um dia, comprei um bolinho para lanchar. Como encontrei o Pedro na hora do lanche, 
dividi o bolo com ele: meio a meio. 

Autor: Bernardo 
Divida a figura, a seguir, de acordo com a história e indique a parte que cada um deles comeu. 
  

 
 
11- João tinha um bolo repartido em cinco fatias. Ele comeu três fatias desse bolo. Que fração 
do bolo ele comeu? ____________________________________. 

Autor: Robim 
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12- Eu e meu irmão jogamos 16 partidas de dominó. Cada um de nós ganhou 8 partidas.  
Autora: Larissa 

 
Escreva, por extenso, a fração que representa as vitórias de cada um dos jogadores. 
_________. 
 
13- Um menino tinha um jogo com 10 peças. Na hora de jogar, cada um dos dois jogadores 
ficou com cinco peças. 

Autor: Luís  
 
Represente, simbolicamente, a fração das peças do jogo que cada um deles recebeu. 
___________. 
 
14- Um dia, levei um salgado para a casa da minha tia e o dividi igualmente em quatro pedaços. 
Cada uma de nós recebeu um pedaço.  

Autora: Karoline 
 
Represente, simbolicamente, a fração do salgado que cada uma recebeu. ________________.  
 
15- Um dia, tive que repartir um pacote de salgadinhos com meus primos. Ele foi dividido em 
três partes iguais. 

Autora: Vanessa 
 
Que fração do pacote de salgadinhos cada um recebeu? Represente simbolicamente. ______. 
 
16- Um dia, pedi balas para minha mãe. Ela me deu nove balas e eu distribuí as nove balas 
entre meus colegas. Como fiquei sem bala, uma amiga dividiu comigo. 

Autora: Bella 
 
Que fração representa o total de balas que Bella distribuiu para os amigos? Escreva por 
extenso. __________________________________________________________________. 
 
17- Tive que dividir um hambúrguer com minhas primas, tias, irmã e primo. Cada um recebeu 
um oitavo do sanduíche. 

Autor: Frederico 
Em quantas partes o sanduíche foi dividido? _________________________. 
 
18- Dividi uma taça de açaí com minha irmã, com o namorado da minha mãe e com a sobrinha 
e o filho dele.  

Autora: Isabelly 
 
Você acha possível que todos tenham comido porções iguais de açaí? ___________________. 
Por quê? ___________________________________________________________________. 
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19- Sempre que compro bala, tenho que dividir em três pedaços iguais: um pra mim, um para 
meu irmão e um para minha irmã.   

Autor: Ronaldo Fenômeno 
 
Represente, simbolicamente, a fração da bala que cada um deles recebe após a divisão? 
_____. 
 
20- João tem que dividir oito rosquinhas com seu irmão Matheus. O que João deve fazer para 
dividir igualmente as rosquinhas? 

Autor: Alfredo 
Registre sua resposta utilizando uma fração escrita por extenso. _______________________.  
 
21- Eu tinha uma barra de chocolate com 20 pedaços. Meu primo chegou e pediu a metade. 
Eu parti o chocolate e ficaram dez pedaços para cada um de nós.  

Autor: Guilherme 
 
Represente, simbolicamente e por extenso, a fração que representa o total de partes que cada 
um recebeu. ________________________________________________________________. 
 
22- Dividi um hambúrguer, igualmente, com minhas primas. Cada um de nós recebeu um terço 
do sanduíche. 

Autor: Breno 
Para quantas pessoas o sanduíche foi dividido? ________________________. 
 

23- Eu e minha mãe dividimos um biscoito. Cada um de nós recebeu 
2

4
 dele. 

Autor: Rafael 
 
Em quantas partes o biscoito foi dividido? _______. Como você descobriu? ______________. 
 
24- Dividi um biscoito, igualmente, entre meu irmão, uma amiga, minha sobrinha e meu 
sobrinho. Cada um ficou com um quarto do biscoito. 

Autora: Tokio 
Divida a figura, a seguir, de acordo com a história. 
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25- Quando eu estava comendo um bombom, tive que dividi-lo ao meio com meu irmão. 
Autora: Ana Beatriz 

Utilizando uma palavra que significa “um meio”, complete a frase de acordo com a história:  
Cada um deles comeu a ____________________ do bombom. 
 
26- Hoje, tive que dividir pão com meu cão. Eu estava com dois pães; dei uma metade para 
ele e fiquei com um pão e uma metade. 

Autora: Anoar 
 
Desenhe o que sobrou do pão de acordo com a história, no espaço abaixo. 
 

 
 
 
 
27- Eu trouxe dez biscoitos para lanchar. Dei um biscoito para Ana, dois para André e um para 
Luísa. 

Autor: Jack 
a- No espaço abaixo, desenhe os biscoitos que Jack trouxe para lanchar. 

 
 

 
 

 
b- Pinte os biscoitos que Jack deu para seus amigos. 
c- Escreva, por extenso, a fração dos biscoitos que sobrou para Jack lanchar. 

 
28- Um dia, na casa da minha tia, dividi o pão com o cachorro. Dei a ele um meio do pão, mas 
ele pulou na minha mão e pegou tudo. Aí, eu comi um pacote de biscoito. 

Autora: Nairobi 
 
Represente, simbolicamente, a fração do pão que o cachorro comeu ao todo. __________.  
 
29- Fui até a sorveteria e comprei um pote inteiro de sorvete para dividir, igualmente, entre 
quatro pessoas. 

Autora: Rafaela M. 
Se o pote de sorvete tem 400 gramas, um quarto do sorvete corresponde a quantos gramas 
de sorvete para cada pessoa? _______________________________________________. 
 
 
Situações relacionadas à literatura infantil 
 
1- Era uma vez um pato chamado Patolino. Ele comprou um pirulito, mas seu amigo Pato Xato 
e outros dois amigos também queriam um pedaço do pirulito. A Mãe Pata partiu o pirulito em 
quatro partes iguais. Cada um pegou seu pedaço, comeu e ficou satisfeito. 

Autor: Neil Armstrong  
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a- Essas partes podem receber um nome próprio? ______. Por quê? ________. 
b- Que fração do pirulito cada um dos patos comeu? ____________________________. 

 
2- Natasha comprou um pirulito. Sua amiga Juliana pediu um pedaço do pirulito. A mãe de 
Natasha falou: 

‒Dividam sem truque algum: dois pedaços pra cada uma! 
Autoras: Kira e Luiza 

a- Como você acha que as meninas fizeram para que cada uma recebesse dois pedaços? 
Explique. __________________________________________________________. 

b- Represente, com desenho, a sua ideia. 
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5- PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA – VERSÃO DO(A) ALUNO(A) 
 

Prezado(a) estudante, 

Seguem as atividades que elaboramos para a sequência didática realizada com 

os(as) alunos(as) das Turmas A, B e C da Escola Municipal Milton Campos, em Belo 

Horizonte, MG. Algumas delas foram modificadas de acordo com as indicações que 

os próprios alunos sugeriram, e outras foram modificadas com base em nossas 

observações. 

Lembramos que a simples realização das atividades não acarretará a 

construção do conceito de fração; para que isso aconteça, é necessário que você 

converse a respeito do assunto com sua professora e com seus colegas, comentando 

suas hipóteses, dúvidas e conclusões, pois todas essas questões auxiliam na sua 

aprendizagem –. Efetue as atividades com atenção e manipule, adequadamente, os 

materiais confeccionados para esse trabalho.  

Esperamos que esse material contribua com sua aprendizagem sobre fração, 

de forma mais interessante e significativa.  

Bom trabalho, 

A autora. 
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Dividindo a representação do pirulito 

 

1- Agora é hora de registrar, com desenhos e por extenso, as frações que fizeram parte da 

história “O pirulito do pato”, de Nílson José Machado.   

 

Mamãe Pata deu um pirulito a Dino e Lino. Ele deveria ser divido, igualmente, em duas 

partes. Dessa forma, que fração cada patinho receberia? 

 

Antes que o pirulito fosse dividido, chegou o Pato Xato. Então, o pirulito teve que ser 

dividido, igualmente, em três partes. Que fração cada patinho recebeu? 

 

Depois que o pirulito foi dividido, chegou o Pato Zinho. Pato Lino resolveu dividir o seu 

pedaço com ele, mas as partes não ficaram iguais. Se o pirulito tivesse sido dividido, 

igualmente, entre os quatro amigos, que fração cada um deles receberia? 

 

As atividades foram elaboradas pela pesquisadora Cristalina Teresa Rocha Mayrink e são parte integrante da dissertação “Sequência didática com história infantil 

e jogo para o ensino de fração” defendida por meio do Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência- PROMESTRE/FaE/UFMG. 
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Dividindo o pirulito ainda mais 

 

Agora vamos conhecer o nome que cada parte recebe se o pirulito fosse dividido em: 

 Cinco partes iguais: 

 

  

Seis partes iguais: 

 

  

Sete partes iguais: 

 

  

 

As atividades foram elaboradas pela pesquisadora Cristalina Teresa Rocha Mayrink e são parte integrante da dissertação “Sequência didática com história infantil 

e jogo para o ensino de fração” defendida por meio do Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência- PROMESTRE/FaE/UFMG. 
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Oito partes iguais: 

 

  

Nove partes iguais: 

 

  

Dez partes iguais: 

 

DESAFIOS: 

1- Que nome daremos a cada parte do pirulito se ele fosse dividido, igualmente, para todas 

as pessoas que estão na sala hoje?  

______________________________________________________________________ 

2- E se ele fosse dividido em 100 partes?   

_____________________________________________________________________________________________ 

As atividades foram elaboradas pela pesquisadora Cristalina Teresa Rocha Mayrink e são parte integrante da dissertação “Sequência didática com história infantil 

e jogo para o ensino de fração” defendida por meio do Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência- PROMESTRE/FaE/UFMG. 
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Representando, simbolicamente, as frações 

 

Uma representação simbólica precisa ser reconhecida por nós e pelas demais 

pessoas que estão dentro e fora da escola, assim como acontece com a 

representação das medidas, com os sinais das operações, de pontuação, entre 

outros. 

Na história “O pirulito do pato”, o pirulito foi dividido. Então, uma fração 

representa uma divisão.  

Na convenção matemática, o registro de frações é efetuado assim: 

• Passando um traço para indicar que foi realizada uma divisão.  

• Na parte que fica embaixo do traço, colocamos o número de partes em que o 

inteiro foi dividido; ele é chamado DENOMINADOR porque vai denominar, ou 

seja, dar nome à fração. 

• Na parte de cima, colocamos o número de partes que são consideradas; ele é 

chamado NUMERADOR, pois representa o número de partes que são 

consideradas no todo dividido. 

𝐍𝐔𝐌𝐄𝐑𝐀𝐃𝐎𝐑

𝐃𝐄𝐍𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐃𝐎𝐑
 

• A leitura da fração é realizada de cima para baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades foram elaboradas pela pesquisadora Cristalina Teresa Rocha Mayrink e são parte integrante da dissertação “Sequência didática com história infantil 

e jogo para o ensino de fração” defendida por meio do Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência- PROMESTRE/FaE/UFMG. 
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Dividindo o lanche com amigos 

 

Luciana levou, para o lanche, uma esfirra grande que sua mãe fez. Como era costume, na 

turma, dividir os lanches, Luciana e mais duas colegas resolveram dividir a esfirra em partes 

iguais. Veja como o salgado foi repartido na representação a seguir: 

 

 

 

 

a- Represente, simbolicamente e por extenso, o nome de cada pedaço da esfirra, de 

acordo com a direção apontada pelas setas que estão ao lado do desenho. 

b- Cada uma das meninas comeu um pedaço da esfirra na hora da merenda. 

✓ Pinte a parte da esfirra que Luciana comeu. 

✓ Registre, simbolicamente e por extenso, a fração que representa a parte da 

esfirra que Luciana comeu. ________     _____________________. 

 

✓ Escreva, simbolicamente e por extenso, a fração que representa a parte da 

esfirra que as amigas de Luciana comeram juntas. ______________  

 

_________________________________________________________. 
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Fazendo uma pipa colorida 

 

João adora fazer e soltar pipas. Para brincar, no final de semana com seus primos, ele fez 

uma pipa colorida. Usou a cor vermelha em um quarto da pipa e, no restante, usou a cor 

amarela. 

a- Em quantas partes ele dividiu a pipa? _____  

 

b- Utilize o desenho para representar a divisão feita por ele. 

 

 

c- Pinte a pipa de acordo com o que foi informado no texto. 

 

d- Represente, simbolicamente e por extenso, a fração da pipa que tinha a cor  

 

amarela. ____________     ________________________________________ 
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Que tal uma pizza?! 
 

Para comemorar seu aniversário, Laís levou seus filhos Mateus e Fabiana a uma pizzaria. 

Cada um deles pediu uma pizza pequena com seu recheio predileto. Todas as pizzas 

tinham o mesmo tamanho. Cada pizza estava dividida de acordo com a imagem a seguir: 

                 

         Mateus            Laís         Fabiana 

 

Cada um deles retirou um pedaço de pizza para comer. 

a- Pinte, no desenho, a parte da pizza que cada um deles retirou para comer. 

b- Embaixo do nome de cada pessoa, represente, simbolicamente, a fração que 

corresponde à parte da pizza que cada um deles retirou para comer.  

c- De acordo com essa situação, escreva o nome de quem comeu a maior fração de 

pizza. ________________________________________________  

Por quê? _____________________________________________________ 

d- No final do lanche, todos comeram a pizza inteira. Quem comeu mais pizza? 

________________________________________________ 

Por quê? ___________________________________________________ 

e- Se você fosse à pizzaria com eles, que recheio escolheria para sua pizza? 

______________________________. Represente sua pizza no desenho a seguir. 

 

 As atividades foram elaboradas pela pesquisadora Cristalina Teresa Rocha Mayrink e são parte integrante da dissertação “Sequência didática com história infantil 

e jogo para o ensino de fração” defendida por meio do Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência- PROMESTRE/FaE/UFMG. 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 

20
 

12
 

3
 

Lá vem mosaico! 

 

Pedro e Ana foram visitar os trabalhos apresentados pelos alunos do 4º ano na Feira de 

Cultura que aconteceu na escola onde estudam. Em uma das apresentações, havia uma 

exposição de mosaicos. Ao lado de alguns mosaicos, havia uma representação fracionária 

faltando o numerador ou o denominador. Os visitantes precisavam completar as frações. 

Como você completaria as frações que estão ao lado dos seguintes mosaicos:  

 a-     Parte colorida de verde ‒  
1

 

 

 b-  Parte branca –  
20

 
                                                                                     

 

 

c-  Parte colorida de azul ‒  
12

  

 

 

d-    Parte colorida de amarelo ‒ 
3
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Em outros mosaicos não havia uma representação fracionária. Veja o exemplo a seguir: 

 

 

 

Olhando para o desenho, você poderia dizer por qual motivo não foi inserida uma fração ao 

lado desse mosaico? 

     ___________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 
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Criando um mosaico 

 

A professora Maria gostou da exposição de mosaicos da turma do 4º ano e pensou em 
produzir alguns mosaicos com sua turma. Para produzi-los, ela entregou 3 folhas de papel 
colorido para cada grupo de 4 crianças. Os papéis têm cores diferentes e todos os 
componentes do grupo devem receber partes iguais de cada folha de papel. 

a- Represente, com desenho, as folhas de papel que seu grupo recebeu. Utilize a cor 

das folhas para representar o seu desenho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Na atividade anterior, divida o desenho de cada folha em quatro partes iguais e 

pinte somente a parte da folha que você recebeu. 

 

c- Que fração de cada cor cada criança recebeu? _______________ 

 

d- Que fração representa o total de folhas que cada criança recebeu? ______ 

 

e- Faça um mosaico, utilizando as frações das folhas que você recebeu. 
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Comparando representações do “Jogo da Memória das Frações” 

 

Patrícia, Leandro e Carlos representaram, em seu jogo, a peça correspondente aos 

“oitavos”, da seguinte maneira: 

  

Observando as representações, responda: 

a- Que fração cada um deles representou? Escreva, por extenso, nas linhas maiores 

que estão ao lado de cada desenho e, nas linhas menores, represente as frações 

simbolicamente.  

 

b- Quem representou a maior fração?_______________________ 
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Que cartas do “Jogo da Memória das Frações” preciso encontrar? 

 

Na sua vez, Cláudia virou a seguinte peça do jogo:  
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Organizando o “Jogo da Memória das Frações” 

 

Luciano, Cristina e Rodrigo misturaram suas peças para jogar, mas agora desejam separá-

las para guardá-las. Leia o que cada um deles disse: 

 

 

Ajude-os a encontrar suas peças, escrevendo, embaixo de cada uma delas, o nome 

de seu dono. (Luciano, Cristina ou Rodrigo). 
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Refazendo as cartas perdidas do “Jogo da Memória das Frações” 

 

Para verificar se seu jogo estava completo, Alberto organizou todas as suas peças. Ele 

percebeu que os seguintes trios estavam incompletos: 

 

 

 

a- Ajude Alberto, completando as peças em branco que estão ao lado das peças que 

não foram perdidas. 

b- Quantas cartas Alberto perdeu ao todo? _______________ 

 

c- Quantas cartas tem o Jogo da Memória das Frações ao todo?_______ 

 

d- Represente, simbolicamente e por extenso, a fração do total do jogo que Alberto  

 

perdeu.    _______  __________________________________ 
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Escola 

Nome ‒  ________________________________________________________________  

Sala ‒ __________________  Data ‒ __________________ 

 

Produzindo histórias com frações 

Baseando-se em histórias já conhecidas ou em situações vividas por vocês, escrevam uma 

situação problema envolvendo a ideia de fração. A produção de texto poderá ser realizada 

individualmente ou em grupo.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ilustre sua história.  
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Nossa turma virou fração?! 

 

A pesquisadora Cecília precisa levar, para a faculdade, informações sobre as turmas da 

escola que ela está pesquisando. 

Como ela está trabalhando com frações, pensou em levar todas as informações, utilizando 

a representação fracionária na forma simbólica e por extenso. 

 

Relatório da sua turma 

Nessa turma há _______ estudantes ao todo.  

Que fração representa: 

a- Todos os estudantes da turma ‒ _____     ________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b- Você na turma ‒ _____     ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c- Os meninos desta turma ‒ _____      ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

d- As meninas desta turma ‒ _____      ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

e- Estudantes presentes hoje ‒ _____     __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

f- Estudantes ausentes hoje ‒ _____     ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Comprar ou fazer? Eis a questão! 

 

Observe o colar representado na imagem. Carlos o viu em uma loja, mas achou muito caro. 

Decidiu comprar as peças e fazer um colar igual para sua esposa usar na festa de 

casamento de sua irmã. Para isso, ele precisa saber: 

 

 

 

a- Que fração representa o número de contas pretas no colar? (Represente 

simbolicamente e por extenso) 

 _____     ___________________________________________________________ 

 

b- Que fração representa o número de contas brancas no colar? (Represente 

simbolicamente e por extenso) 

 ____     ____________________________________________________________ 
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Flores para enfeitar a vida 

 

Dona Tamires participa de um grupo da terceira idade no Centro Comunitário de seu bairro. 

Ela tem aula de artesanato e está aprendendo a fazer flores com retalhos de tecido. Observe 

as tulipas que ela fez para vender.  

 

 

 

 

a- Quantas flores dona Tamires fez ao todo? ______ 

b- Ela separou as flores em cinco grupos iguais e vendeu um quinto para dona Fátima. 

• Circule cada grupo de flores. 

• Pinte o grupo de flores que dona Fátima comprou. 

• Quantas flores dona Fátima comprou? ______ 
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Que delícia! Frango assado! 

Francisco tem uma loja que vende frango assado nos finais de semana. O  nome  dela  é  

Q DELÍCIA – FRANGO ASSADO. Domingo, após fechar a loja, verificou que 
2

5
 dos 10 botijões 

de gás estavam vazios. 

a- Desenhe o total de botijões que Francisco tem em sua loja. 

 

 

 

 

 

b- Em quantos grupos Francisco separou os botijões? _____. Como você identificou 

essa informação? 

___________________________________________________________________ 

 

c- Separe os botijões de gás de acordo com o número de grupos que você 

representou na atividade anterior.  

Quantos botijões foram colocados em cada grupo?  

___________________________________________________________________ 

 

d- Quantos grupos de botijões estão vazios? _____ Como você identificou essa 

informação? 

___________________________________________________________________ 

 

e- Quantos botijões estão vazios? _________________________ 
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ANEXOS 

 
Deixaremos, anexo, todo o material utilizado e/ou proposto na sequência 

didática para que o(a) professor(a) possa reproduzir, se desejar. Assim, serão 

disponibilizados: 

• Modelo com as peças para a produção do Jogo da Memória das 

Frações. 

• As regras do jogo, propostas pelos estudantes da Turma A, com 

algumas modificações observadas após o desenvolvimento da 

pesquisa. 

• KIT PIZZAS composto por círculos – com inteiros divididos em três, 

quatro e oito partes iguais – para serem recortados e, assim, realizar as 

comparações da atividade “Que tal uma pizza?!”, da sequência didática. 

• Círculos divididos em duas até dez partes iguais a serem utilizados para 

comparar frações. 
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Anexo 1 ‒ Modelo com as peças para a produção do Jogo da Memória das 

Frações 
O Jogo da Memória das Frações foi elaborado pela pesquisadora Cristalina Teresa Rocha Mayrink e é parte integrante da dissertação 

“Sequência didática com história infantil e jogo para o ensino de fração” defendida por meio do Programa de Mestrado Profissional Educação 

e Docência- PROMESTRE/FaE/UFMG. 
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Anexo 2 ‒ Regras do Jogo da Memória das Frações  

 

JOGO DA MEMÓRIA DAS FRAÇÕES 

(Proposta pelos estudantes da Turma A com algumas modificações observadas 

após o desenvolvimento da pesquisa) 

 

Material: 27 cartas 

Número de participantes: de 2 a 4 pessoas 

Como jogar: 

1- Embaralhe as cartas e coloque-as sobre a mesa com a ilustração e a 

parte escrita viradas para cima. Depois que todos visualizarem a posição 

das cartas, vire-as para baixo. 

2- Decida a sequência dos jogadores. 

3- O primeiro jogador deve virar três cartas tentando formar um trio 

(desenho, representação simbólica e por extenso de uma mesma fração). 

4- Se o jogador formar um trio, deve retirar as cartas da mesa e guardá-

las consigo até o final do jogo. Ele tem o direito de jogar novamente.  

Se o jogador não formar o trio de cartas, deverá voltar com as cartas 

para o mesmo lugar e ceder a vez para o próximo participante.  

5- Os demais jogadores fazem o mesmo, cada um na sua vez.  

6- O jogo termina quando acabam as cartas. 

VENCEDOR: Será vencedor quem tiver a maior quantidade de trios ou o 

maior número de cartas. 

Variação: O jogo poderá ser realizado com pares de cartas: 

desenho/representação simbólica, desenho/escrita por extenso, 

representação simbólica/ escrita por extenso. 

 

As regras do Jogo da Memória das Frações foram elaboradas pelos estudantes da Turma A, durante a realização da pesquisa de campo da 

pesquisadora Cristalina Teresa Rocha Mayrink e são parte integrante da dissertação “Sequência didática com história infantil e jogo para o 

ensino de fração” defendida por meio do Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência- PROMESTRE/FaE/UFMG. 
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Anexo 3 – KIT PIZZAS – atividade “Que tal uma pizza?!” 

1- Representações das pizzas divididas em três, quatro e oito partes iguais – para 

serem recortadas e deixadas inteiras.  

A atividade e o Kit pizzas foram elaboradas pela pesquisadora Cristalina Teresa Rocha Mayrink e são parte integrante da dissertação 

“Sequência didática com história infantil e jogo para o ensino de fração” defendida por meio do Programa de Mestrado Profissional Educação 

e Docência- PROMESTRE/FaE/UFMG. 
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2- Representações das pizzas divididas em três, quatro e oito partes iguais – para 

serem recortadas em partes e, assim, realizar a comparação das partes.  

A atividade e o Kit pizzas foram elaboradas pela pesquisadora Cristalina Teresa Rocha Mayrink e são parte integrante da dissertação 

“Sequência didática com história infantil e jogo para o ensino de fração” defendida por meio do Programa de Mestrado Profissional Educação 

e Docência- PROMESTRE/FaE/UFMG. 

 

  



95 
 

  



96 
 

 

 

 

Anexo 4 ‒ Círculos divididos em duas até dez partes iguais 

 

Círculos divididos em duas, três ... até dez partes para serem utilizados nas atividades 

de comparação de frações. 

 



97 
 

 


