
 

 

Guia de intervenções - MAT1_02NUM05 - Campeonato de pulos 
de corda - ordenação de números fora da sequência de 1 em 1. 

 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

- Não souber o que fazer em caso de 
empate, ou seja, se duas crianças 
tiverem dado o mesmo número de 
pulos. 

Essa é uma situação interessante que 
coloca aos alunos um problema real. 
Quando trabalhamos com a sequência 
de 1 em 1, ou com números 
previamente selecionados, em geral, 
essa questão não surge. É interessante 
colocá-los para pensar como eles 
podem resolver essa questão de 
forma justa.  
Talvez eles possam decretar empate, 
por exemplo, dizendo que houve dois 
segundos lugares. Ou eles podem 
definir algum critério de desempate. 

- Não conseguir somar o número final 
de pulos após o término das rodadas. 

A organização do registro é 
fundamental, por isso, é interessante 
que conforme eles forem marcando o 
número de pulos por rodada, você 
passe olhando se com aquele registro 
ele conseguirá saber quantos pulos 
deu ao todo. 
Se a dificuldade for somar, auxilie 
dizendo que eles podem e devem 
utilizar o recurso do desenho.   

-Não souber pular corda e por isso 
não ter pontos para somar. 

Pode acontecer de alguma criança não 
saiba pular corda e por isso não 
pontue. É importante que antes de 
iniciar o campeonato você avalie como 
as crianças estão pulando. Talvez seja 
preciso fazer algumas adaptações, 
alguns podem pular a famosa 
cobrinha. O número de rodadas 
também pode variar, se as crianças já 
pulam muito bem, talvez duas rodadas 
sejam suficientes, agora se eles estão 
aprendendo, pode ser interessante 
aumentar o número de rodadas, para 
que o valor total dos pulos seja mais 
alto. 
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Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

- Erro no preenchimento da tabela.  É importante circular pela sala e ver 
como os grupos estão preenchendo 
as tabelas. Se você perceber que as 
crianças estão fazendo muita 
confusão na hora de preencher a 
tabela, sente com elas e as ajude a 
organizar as informações. Talvez elas 
possam copiar todos os resultados 
em uma folha e ir marcando os 
nomes e números que já colocaram. 
 

- Erro na contagem dos pulos.  Algumas vezes, quando as crianças se 
deparam com os números 
terminados no algarismo 9, por 
exemplo, 19 ou 29, elas não sabem 
qual o número seguinte e muitas 
vezes pulam uma dezena, por 
exemplo, dizem 29, 40. Ou ainda, 
seguem a contagem, dizendo 20 e 10. 
Muitas vezes as crianças sabem 
contar de forma mecânica de 10 em 
10, mas não relacionam essa 
contagem com a quantidade e nem 
com a contagem de 1 em 1. Esse pode 
ser um bom momento para 
estabelecer essa relação. 
 

- Conseguir saber quantos pontos fez, 
mas não saber qual o símbolo 
correspondente.  

É importante sempre ter algum 
recurso de consulta para as crianças, 
seja um calendário, ou um quadro de 
números. Dessa forma, com apoio na 
contagem decorada, eles conseguem 
descobrir o número. 
Outra possibilidade é perguntar se 
elas não conhecem algum número 
próximo, por exemplo, se não sabem 
grafar o número 23, talvez elas 
saibam como grafar o 20, o que pode 
ajudar. 
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