
 

 

Guia de intervenções -  MAT5_01NUM01 

Sistema de numeração decimal e as fichas sobrepostas 
 
Por ser um jogo, há várias possibilidades do aluno formar números diferentes e 
também há outras tantas de cometer algum erro.  
 
Vamos supor que um determinado aluno tenha pegado fichas com os números 
200 000, 90 000, 8 000, 300, 80 e 4 e o comando da professora seja formar um 
número próximo de 100 000. 
 

Tipos de erros  Intervenções 

Utilizar todas as fichas para         
compor o número solicitado       
pela professora, sendo que,       
pelo comando, não seria       
necessário usar a ficha com o           
número 200 000. 
(Ex.: Um número mais       
próximo de 100 000.) 

Esse tipo de erro ocorre quando o aluno não 
compreendeu a comanda, ou apresenta 
alguma dificuldade em ordenar números tão 
grandes. 
Nesse caso, ele não conseguiu perceber que 
colocando a ficha com o número  200 000, 
ficou muito mais longe do número solicitado 
(100 000). 
Para verificar qual dificuldade o aluno 
apresenta, o professor deve questioná-lo:  
“Qual número você deveria formar?” 
A intenção dessa pergunta é descobrir se o 
aluno compreendeu o que lhe foi solicitado. 
Caso haja a necessidade, explique 
novamente aos alunos, ou até mesmo 
individualmente, já que em algumas 
situações comandas diretas favorecem o 
entendimento para alguns alunos. 
Em seguida faça perguntas que o façam 
refletir: 
“O número que você formou foi 298 384, 
ele está perto de 100 000?” 
“Será que é necessário usar todas as 
fichas?” 
Nessa hora, caso o aluno não tenha 
percebido ainda, que não é preciso utilizar a 
ficha com o número 200 000 para formar o 
número mais próximo possível de 100 000, é 
interessante que você mostre a ele essa 
possibilidade: 
“E se tirarmos a ficha com o 200 000, que 
número teremos?” 
“E qual dos dois números que você 
formou está mais próximo do 100 000, o 
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298 384 ou o 98 384?” 
 

O aluno pode ter dúvida e 
não sobrepor corretamente 
as fichas. 
 

Esse tipo de dúvida surge quando o aluno 
não associou ainda o valor posicional e está 
apenas se atentando ao algarismo em si. 
Nesse caso, se a comanda do professor fosse 
formar o maior número possível, poderá 
acontecer de o aluno iniciar a formação do 
número pelo 90 000, já que o algarismo 9 é 
maior que o algarismo 2 (200 000). Nesse 
momento o professor deve questionar o 
aluno: 
“Vamos pegar as duas fichas 
separadamente e observar, qual número 
cada uma representa?” 
O objetivo dessa pergunta é que o aluno 
perceba que nesse caso, por conta da 
posição dos algarismos, o 2 vale 200 000 e o 
9, 90 000, sendo assim o 200 000 tem valor 
maior que o 90 000. 

O aluno pode se sentir 
inseguro por não usar todas 
as fichas. 

Neste caso, cabe ao professor retomar as 
regras do jogo e frisar que nem sempre 
haverá a necessidade de utilizar todas as 
fichas ao mesmo tempo, pois dependendo 
do comando dado, pode ser que o aluno 
precise de apenas uma ficha.  
Vamos supor que, agora, o comando dado 
seja que o alunos apresentem o menor 
número possível. Nesse caso, para atender 
esse comando, bastava o aluno mostrar a 
ficha com a representação das unidades, por 
exemplo o número 4 e, marcaria ponto, caso 
a sua ficha fosse a menor dentre os demais 
jogadores do seu grupo. 
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