
 

 

Guia de intervenções 
MAT7_29NUM05 / Um passo-a-passo para frações 

 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

O aluno não consegue distinguir as 
situações envolvidas 

Muitos alunos associam a ideia de 
fração como parte de um todo. Por 
esse motivo é muito comum que 
alguns alunos resolvam a segunda 
situação da mesma maneira que a 
primeira. Caso o aluno apresente esta 
dificuldade faça perguntas que o 
levem a compreender a diferença 
entre as situações. Algumas boas 
perguntas que você poderá fazer são: 
Este valor que você possui representa 
o total? O quê está representando a 
fração desta situação? Se esta 
quantidade representa algumas 
partes como calcular o valor de 
apenas uma parte? Sabendo o valor 
de uma das partes como determinar 
o valor total desta situação? 

O aluno não consegue calcular 
corretamente os valores de cada 
parte do todo. 

Mesmo após ter compreendido o quê 
deverá calcular na situação, pode 
ocorrer que o aluno apresente 
dificuldades no cálculo de cada parte 
envolvida na situação. Neste caso 
sugere-se que o aluno faça a 
representação da situação utilizando 
figuras ou esquemas. Inicialmente 
peça que o aluno represente o todo 
envolvido (pode ser por uma barra, 
círculo ou outra figura desejada). Em 
seguida pergunte como ele poderia 
representar cada parte da figura de 
acordo com a situação envolvida. 
Assim que o aluno tiver representado 
corretamente as partes o questione 
como ele poderia determinar o valor 
de cada pedaço conhecendo o total. 
Realize perguntas específicas daquela 
situação ao aluno até que ele consiga 
determinar o valor desejado. 
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O aluno apresenta dificuldades na 
elaboração do fluxograma. 

É comum que muitos alunos 
apresentem dificuldades para 
expressar através de um fluxograma 
o raciocínio utilizado para resolver 
uma determinada situação. Neste 
caso peça para que o aluno explique 
oralmente a primeira ação realizada 
na construção. Peça, também que 
escolha o símbolo mais adequado de 
acordo com a ação executada. Repita 
o procedimento levando o aluno à 
uma reflexão dos passos utilizados na 
construção até obter o resultado final. 
Por último, pergunte se outra pessoa 
seguir o fluxograma elaborado 
também obterá o resultado esperado 
(calcular o todo a partir de uma das 
partes ou uma parte conhecendo o 
valor do todo). 
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