
 

 

 
Guia de intervenções 

MAT3_20GRM02 - Jogando com áreas 
    

Tipos de erros  Intervenções 

A primeira dificuldade gerada pelo 
exercício pode ser quanto à contagem 
das peças utilizadas para preencher o 
tabuleiro.  

 

É possível que, diante do tabuleiro 
todo preenchido ao final do jogo, os 
alunos mostrem alguma dificuldade 
na contagem das peças e respectivas 
áreas. As tabelas para cada jogador 
foram elaboradas de modo a explorar 
a importância do registro, mas 
também propiciar uma melhor 
ordenação na contagem. Caso, ainda 
assim, os alunos mostrem alguma 
dificuldade, você pode conduzir essa 
contagem e preenchimento inicial da 
tabela. Sugestão de intervenção: 
“Vocês conseguem contar quantas peças 
da cor escolhida por vocês estão sobre o 
tabuleiro? Da primeira peça, quantas 
vocês conseguiram colocar no 
tabuleiro? E da segunda? Preencham 
primeiro o total de peças e depois 
calculem o total de área coberta.” 
Para a contagem e os cálculos não 
serem fatores dificultantes, para além 
da compreensão pretendida quanto 
às noções de área, você pode optar 
por sempre utilizar o tabuleiro T1. Ao 
utilizar o tabuleiro T1, você coloca os 
alunos diante de uma área menor a 
ser preenchida e, portanto, de uma 
menor quantidade de peças e 
menores valores a serem 
manuseados. A possibilidade de 
utilização de tabuleiros maiores foi 
pensada no sentido da ludicidade e 
do desafio. Precisamos sempre 
buscar que o material não esteja em 
um nível muito aquém, nem muito 
além daquele que possa realmente 
desafiar nossos alunos. O professor 
conhece sua turma e poderá adequar 
a escolha do tabuleiro à aceitação e 
desenvoltura de seus alunos, até 
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mesmo com base na experiência com 
a atividade de aquecimento. 

O aluno pode encontrar dificuldade 
em dispor as peças no tabuleiro. 

É possível que alguns alunos 
encontrem dificuldade em dispor as 
peças no tabuleiro. A dificuldade pode 
ser por não conseguir visualizar as 
possibilidades de encaixe das peças 
ou até mesmo não conseguir 
comparar as áreas das peças com as 
áreas livres do tabuleiro. Diante dessa 
possibilidade é que estamos 
propondo que a atividade seja 
realizada em duplas. Geralmente, 
durante o jogo os colegas querem 
que as rodadas avancem, então 
podem ir auxiliando o outro jogador 
no sentido de dizer ‘essa daqui cabe’ 
(mesmo que talvez possam dar dicas 
favoráveis a eles, como, por exemplo, 
sugerir a utilização de uma peça com 
área pequena para não prejudicar seu 
próximo movimento no jogo). 
É importante que todos 
compreendam a regra e as 
possibilidades de disposição das 
peças, pois é na tentativa de encaixar 
as peças de diferentes áreas e 
formatos que serão explorados os 
cálculos e comparações de áreas. 

O aluno poderá considerar apenas os 
valores individuais da área de cada 
peça, sem calcular de acordo com o 
número de peças dispostas no 
tabuleiro. 

É possível que, ao determinar a área 
final preenchida no tabuleiro, o aluno 
leve em consideração apenas os 
valores referência da medida de área 
de cada peça, sem considerar o total 
de vezes que ela foi utilizada. Para 
que o aluno não restrinja a 
determinação da área final à área 
individual por peça, você pode 
retomar o conceito de área e lembrar 
que está relacionado ao total de vezes 
que a unidade de referência é 
utilizada para preencher o espaço em 
questão. No caso do jogo, usamos 
peças diferentes, mas temos o valor 
da área de cada uma com base no 
quadradinho unitário de referência e 
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precisamos saber a área ocupada por 
todas elas e não apenas uma. 
Sugestão de intervenção: 
“Se você tem duas peças desse formato, 
qual a área ocupada por elas? Será que 
elas duas cobriram apenas dois 
quadradinhos do tabuleiro? Se 
desenharmos nesta primeira coluna 
vazia da tabela as peças colocadas no 
tabuleiro, facilita para calcularmos as 
áreas? Será que uma peça ocupa a 
mesma área de duas peças? E se fossem 
três?”  

 
Guia para incentivar a busca por outras formas de resolver: 
 
A principal meta dessa aula é o aluno conseguir determinar e comparar as áreas 
a serem preenchidas no tabuleiro. Tal comparação e cálculo de áreas poderá ser 
realizado ao longo da partida, de forma visual ou até mesmo pela sobreposição 
das peças do jogo na tentativa de encaixe. No momento do registro na tabela de 
cada um dos jogadores, a exploração das áreas poderá ocorrer por meio do 
desenho ou até mesmo pela contagem no próprio tabuleiro. A distribuição na 
tabela das peças por tipo e a tabela de referência servem para que o aluno 
tenha uma maneira sistematizada de registrar o resultado de seu jogo. Com o 
registro individual de cada jogador eles poderão comparar os resultados obtidos 
e aquele que atingiu a maior área de cobertura do tabuleiro.  
 
Para que o jogo não seja extremamente demorado, ou que as dificuldades a ele 
atreladas não estejam vinculadas às noções de áreas em si, mas à problemas e 
confusões com contagens, sugerimos que a utilização do tabuleiro T1 seja 
sempre considerada como uma alternativa possível. Porém, entendemos que ao 
lidar com um número maior de peças, a sistematização mais adequada das 
informações e a importância do registro também acaba sendo ratificada. Caso a 
atividade pareça complicada demais para a turma, uma alternativa é você dividir 
os jogos em grupos com 4 componentes e não apenas duplas. Ao dividir os 
jogos por grupos, poderão ser conduzidas as partidas com duplas se auxiliando 
na disputa com outras duplas, assim, os jogadores podem trocar ideias e auxiliar 
uns aos outros na tentativa de uma melhor estratégia de jogo, e até mesmo de 
registro. 
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