
 

 

Guia de Intervenções 
MAT5_07NUM01 - Reconhecendo 50% como metade e 25% como 

metade da metade 
 

 
 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

 - O aluno pode não compreender a 
situação/problema.   

Pergunte: 
• O que você entendeu do enunciado? 
• Tem alguma palavra que você 
desconhece? 
• Você consegue me detalhar a parte 
que você não entendeu? 

- O aluno pode não saber informar a 
quantidade de quadrinhos que os 
retângulos vermelho e amarelo 
ocuparão caso sejam colocados sobre 
a ficha verde. 

Pergunte: 
• Em quantos quadradinhos o 
retângulo verde foi dividido? 
• Como você dividiria o retângulo 
verde em 100 quadradinhos? 
• Qual a relação entre os retângulos 
verde, vermelho e amarelo? 
 
 

- Na pergunta: “Qual a cor do 
retângulo que representa as crianças 
em relação ao número de moradores 
da rua?”, os alunos podem querer 
representar as crianças com a ficha 
verde que representa 100%. 

Pergunte: 
• Se a ficha verde representa as 
crianças, como você pode representar 
todas as pessoas? 

- Na questão: “Determine a 
porcentagem que as crianças 
representam em relação ao número 
de moradores”, o aluno pode ter 
dificuldade em entender o 20 do 
enunciado, ou seja, achar que as 20 
crianças representam 20%. 

Pergunte: 
• O que significaria 20%? Escreva na 
forma de fração. 
• Em uma fração, o que representa o 
denominador? 
• Qual é o total de pessoas? 
• As crianças representam que fração 
do total de pessoas? 

- O aluno não assimilou que 25% é 
igual a um quarto e que 50% é igual a 
metade 

Pergunte: 
• O que significa 50%? Escreva na 
forma de fração. 
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• Qual das cartolinas representa 50%? 
• Qual  das cartolinas representa o 
total? 
• Que fração do total a cartolina 
vermelha representa? 
• A cartolina amarela representa que 
fração da cartolina vermelha? 
Quanto é metade de 50? 
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