
 

 

Guia de intervenções  
MAT3_08NUM04 / Somando as fichas  

 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

Escolha de um número para iniciar a 
atividade. 

Nessa atividade o aluno tem três 
opções diferentes que podem levar 
até o 3 905. Apenas dois números não 
atendem ao esperado. Incentive o 
aluno a utilizar estratégias de 
resolução individuais: 

● Qual número pode ser seu 
ponto de partida? Por quê? 

● Como prosseguir para saber se 
fez uma escolha correta? 

● O número escolhido atende ao 
solicitado? 

No decorrer da atividade escolher um 
número incorreto e acreditar que o 
número inicial está errado. 

 

O aluno escolheu um número correto 
para iniciar, como vemos no exemplo 
ao lado, mas  poderia no decorrer da 
atividade, quando chegar no número 
400, por exemplo, optar pelo número 
1 000 e não o 655. Se seguir pelo  
1 000 obterá o total de 5 105 e pensar 
que o 1 300 não contempla a 
atividade. Questione: 

● Para cada número, você tem 
quantas possibilidades de 
escolha? 

● Você pode optar por outro 
número?  

● Só há uma possibilidade de 
erro? 

● Como pode descobrir onde fez 
a opção incorreta? 

 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

Errar o cálculo e não encontrar o 
resultado.  

O aluno pode partir de um número 
correto, realizar a adição e obter um 
resultado errado. Por exemplo, 2 700 
+ 30 e ter como resposta 3 000. Nesse 
caso, o valor posicional não foi 
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aplicado corretamente. Solicite ao 
aluno: 

● Você pode me mostrar como 
chegou nesse resultado? 

● Como fez o cálculo? 
● Pode fazer de outra forma? 

Entender que deve somar apenas em 
linha reta. 

O aluno pode dizer que não é possível 
encontrar o resultado. Sugira: 
 

● Me explique o que você 
entendeu. 

● O que ela explica sobre o 
caminho? 

● Tem alguma regra a seguir? 
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