
 

 

Guia de intervenções - MAT1_02NUM09 -Super- Trunfo: leitura, 
escrita e comparação de números  

 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

- Não saber encontrar as informações 
na carta e por isso escolher uma 
característica aleatória. 

- É possível que a criança ainda não 
saiba ler e tenha dificuldade em 
encontrar a informação na carta. 
Algumas vezes, elas ficam com 
vergonha de pedir ajuda e jogam de 
maneira aleatória, não escolhendo a 
característica que tenha maior chance 
de ganhar. É importante auxiliar essas 
crianças a entenderem quais as 
dificuldades estão sentindo. 
Pergunte o que elas entenderam e a 
partir dessa resposta ajude a 
encontrarem na carta o que elas 
precisam.  
O primeiro passo quando perceber 
que uma criança está jogando de 
forma aleatória é compreender quais 
são as suas dificuldades, para então 
saber como ajudá-la. 
 

- Não saber ler os números. 
 

Pode acontecer da criança saber qual 
é o número mais alto da sua carta, 
mas não saber ler esse número. Nesse 
momento, é interessante mobilizar 
seus conhecimentos prévios. Muitas 
vezes são conhecimentos até 
mecânicos, como a contagem de 10 
em 10. Você pode ir contando de 10 
em 10 e registrando os números, para 
ver se isso a ajuda. Também pode 
perguntar se nos algarismos que 
formam o número não há dicas sobre 
como ler esse número.  

- Na hora de confeccionar as cartas, 
tentar sempre fazer o maior número 
possível, deixando o jogo sem graça. 

É importante deixar claro que as 
cartas serão embaralhadas e 
distribuídas aleatoriamente, portanto 
as crianças  não ficarão com as cartas 
que confeccionou. Diga que elas 
devem imaginar os seus Super-Heróis 
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e definir em números as suas 
habilidades. Se cada aluno for criar 
mais de um Super-Herói, ou seja, mais 
de uma carta, dê uma sugestão: que 
faça uma carta forte e outra mais 
fraca, ou que não repetia os mesmos 
números. 

 
 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

- Escolher uma característica com 
menor valor. 

A criança pode escolher a 
característica com menor valor. É 
importante saber porque ela fez isso. 
Existem várias possibilidades. Uma 
delas é o caso de números formados 
com os mesmos algarismo, como 23 e 
32,  e que a criança não dê atenção ao 
valor posicional do números. É 
interessante então questionar se 
ambos os números valem a mesma 
coisa, ou se existe alguma diferença 
entre esses números. Caso a criança 
consiga perceber a diferença, 
pergunte a ela como podemos fazer 
para descobrir qual o maior. 
Outra possibilidade da criança 
escolher a característica errada é 
quando ela busca o maior algarismo e 
não o maior número, por exemplo, 
ela pode escolher 19 ao invés de 42. 
Isso porque ao ver o algarismo 9, 
automaticamente entende que este é 
o maior número. Em geral as crianças 
sabem que 10 é maior do que 9, 
portanto a partir dessa informação 
você pode levantar essa discussão. 
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