
 

 

Guia de intervenções 
MAT3_04NUM07 / Cálculos convencionais para a operação da 

adição 
 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

Não compreender o funcionamento 
de um ábaco. 

Essa dificuldade pode ocorrer caso o 
aluno não compreenda as relações 
estabelecidas entre o sistema de 
numeração decimal e o ábaco. Neste 
caso, permita que o aluno manipule o 
material e realize algumas atividades 
como compor numerais e realizar 
operações simples.  
Dessa forma o aluno pode 
estabelecer relações e compreender a 
atividade proposta na aula. 

Não ter conhecimento sobre o 
algoritmo convencional da adição. 

Neste caso é importante retomar 
aspectos “técnicos” sobre a 
composição do algoritmo, por 
exemplo, como “armar” a operação 
(unidade embaixo de unidade, dezena 
embaixo de dezena).  

 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

Não considerar a ordem dos 
numerais na composição do 
algoritmo, por exemplo: 
 
  

Em erros dessa natureza, questione o 
aluno sobre o valor posicional dos 
numerais: 

- No número 36, qual o valor que 
o algarismo 6 está 
representando? E o algarismo 
3? 

- Qual é a coluna que representa 
a ordem das unidades? 

- Se você colocar o algarismo 6 
na ordem das dezenas, qual 
valor ele representará? 

Questionamentos desse tipo podem 
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fazer com o aluno relembre as 
propriedades do sistema de 
numeração decimal e repense a 
organização do algoritmo. 

Não realizar o reagrupamento das 
unidades, por exemplo: 
 
     5 7 
 +  3 6  
    813 

Neste caso, questione o alunos sobre 
o resultado obtido: 

- Qual foi o resultado da sua 
adição?  

- Quanto é 50 + 50? 
- Ao adicionar 50 + 30 é possível 

obter um número maior que 
100? 

- O que seria necessário fazer 
para resolver esse problema? 

- Será que não poderíamos 
organizar o número 13 de 
outra forma? 

É importante levar o aluno a refletir 
sobre o seu resultado para que possa 
perceber o seu erro e as 
possibilidades para elucidá-lo, 
levando-o à solução correta. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Associação Nova Escola © 2017 - Todos os direitos reservados 


