
 

 

Guia de intervenções 
MAT02_08NUM08 / Elaborando e resolvendo 
situações-problemas com a ideia de juntar! 
Opção 1 

Possíveis dificuldades na 
realização da atividade 

Intervenções 

- Registro da elaboração das 
situações - problema. 

Caso os alunos ainda não estejam 
plenamente alfabetizados, será necessária a 
intervenção do professor na escrita das 
situações-problema. Circule pela sala e auxilie 
nas dúvidas dos alunos em relação a escrita 
da situação-problema no caderno. Também 
no momento de organizar os grupos poderá 
sentar os alunos que ainda não possuem o 
domínio da escrita com colegas que já 
possuem, assim haverá um auxílio por parte 
dos colegas no registro escrito. 

- Relacionar o significado de 
JUNTAR ao cálculo de adição na 
Interpretação das 
situações-problema. 

A ideia de juntar está relacionada a adição, 
então após a elaboração da 
situação-problema o aluno terá que 
resolvê-la, para isso a elaboração deve conter 
termos e expressões que dão a ideia de juntar 
para que as quantidades sejam 
juntadas/unidas para chegar no resultado. 
Caso, ainda haja dúvidas em relação a ideia 
de juntar relacionada a adição, proponha 
questionamentos e exemplos orais para estes 
alunos, como: 
- Aqui temos uma dupla e ao lado temos 
outra dupla, se juntarmos as duas duplas 
quantos alunos vão ficar? 
- Se você representar a união das  
duplas no caderno que cálculo faria e por 
quê? 
Dependendo da resposta do aluno, 
intervenha dizendo: 
- Quando você juntou as duplas, você somou 
o número de alunos?Por quê? 
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Espera-se que o aluno perceba que quando 
juntamos estamos somando as quantidades. 
Se precisar proponha outros exemplos de 
juntar.  

 
 
Opção 2 
 

Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

- Cálculos convencionais de 
adição com reserva. 

Na resolução das situações-problema os 
alunos podem escolher a estratégia que 
acharem melhor para resolver. Alguns 
alunos podem optar por fazer um cálculo 
convencional de adição e em alguns 
cálculos dará adição com reserva. Caso haja 
erros em relação a este tipo de cálculo 
ofereça o Material Dourado como uma 
forma possível de realizar cálculos 
convencionais concretamente, assim os 
alunos poderão  visualizar as trocas que 
são feitas entre as ordens. Exemplo: 
As passagens/ trocas podem serem feitas 
com desenhos do Material Dourado ou ele 
no concreto. Veja uma representação 
abaixo. 
                      6 7 + 4 5 

 
     100    +        10          +      2            = 112 
Na UNIDADE mostra as 10 unidades(1 
dezena) sendo passadas para a dezena e na 
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DEZENA, mostra as 10 dezenas, sendo 
passadas para a centena. 
Na carteira do aluno faça as divisões das 
ordens com barbante e coloque um papel 
escrito unidade/dezena/centena de acordo 
com a representação acima. Após, ofereça 
as pecinhas para que o aluno a disponha 
sobre a carteira e assim fazendo as somas 
e trocas. 
Representação da carteira (divisórias feitas 
com barbante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Represente 6 dezenas colocando 6 barras 
na dezena e 7 unidades colocando 7 
cubinhos na unidade, depois represente 4 
dezenas colocando mais 4 barras na 
dezena e 5 unidades colocando mais 5 
cubinhos na unidade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comece somando as unidades (7+5) 
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Ao somar 7 + 5 deu 12, como não pode 
ficar mais que 9 na unidade, foi passado 10 
unidades (1 dezena para a dezena) e 
sobraram 2 unidades. 
Agora, some as dezenas com a dezena que 
foi passada. 

 
Ao somar as dezenas 6 + 4 + 1 o resultado 
deu 11 e como não pode ficar mais que 9 
na dezena, foi passada 10 dezenas (1 
centena para centena). 
O final da representação ficou 100+10+2= 
112 
Se achar necessário faça outras 
representações na carteira. 
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