Guia de intervenções
MAT3_13ALG02/ Batalha dos dados - Etapa I
Possíveis dificuldades na realização Intervenções
da atividade
O aluno não sabe quando usar o sinal
de igual e o sinal de diferente.

Pergunte: “O que significa o sinal de
igual?”, “Quando devemos usá-lo?”. “O
que significa o sinal de diferente?”
“Quando devemos usá-lo?”. Mostre às
crianças o número 4, por exemplo.
“Se eu jogar o dado e cair o número 4,
que sinal devo usar para
relacioná-los?”
Perceba neste momento se as
crianças entenderam e observe uma
rodada do jogo.

Batalha de dados - Etapa II
Possíveis erros dos alunos

Intervenções

O aluno não sabe analisar se as
sentenças são iguais ou se são
diferentes.

Pergunte: “Se eu pedisse o resultado
desta conta (aponte para a conta), o
que você diria?” Certamente, os
alunos sabem resolver essas adições,
mas não sabem como compará-las,
pois não há espaço para os
resultados. É um trabalho de cálculo
mental. Neste momento, o aluno dirá
o resultado. Aponte para a sentença
que será comparada a esse resultado
e pergunte: “E essa adição, qual o
resultado dela?”. O aluno deverá
responder. Pergunte ao aluno: “Qual
sinal você usará para essas duas
sentenças?” Dependendo dos

_____________________________________________________________________________
Associação Nova Escola © 2017 - Todos os direitos reservados

resultados de ambas, o aluno deverá
usar o sinal de igual ou diferente.
O aluno errou a adição e chegou a
uma conclusão errônea.

Pergunte ao aluno porque
determinada sentença está com o
sinal de igual ou diferente,
dependendo do caso. O aluno tentará
explicar o porquê do sinal escolhido.
Peça a ele que faça uma revisão de
sua conta para verificar se o sinal
colocado torna aquela sentença
verdadeira. O aluno deverá revisar,
refazendo a adição. Verifique se ele
conseguiu chegar a conclusão correta
e aguarde a correção do aluno, ou
seja, a inversão do sinal.
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