
 
 

Guia de intervenções 
MAT3-05NUM04 / Divisão com resto diferente de 0 

 
 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

É possível que alguns alunos não 
saibam ler as cartelas. 

Se a turma ainda estiver sendo 
alfabetizada, passe em cada grupo e 
leia cada dado do problema para eles. 

É possível que os alunos não 
consigam estruturar o problema.  

Ajude-os fazendo perguntas do tipo: 
Quais dados vocês tem? 
Leiam novamente e registrem esses 
dados. 
Montem as cartelas com as 
informações, leiam e vejam se faz 
sentido e se as informações 
apresentam uma ordem coerente. 

É possível que tenham dificuldades 
em resolver o problema. 

- Qual a pergunta que foi feita no 
problema? 

- Quais dados tem no problema 
para que vocês possam 
responder a essa pergunta? 

- Como vão fazer para descobrir? 
- A qual ideia  matemática vocês 

podem associar ao problema? 

 
 
 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

É possível que os alunos errem na 
contagem de quantidades 

Oriente-os a se organizarem na 
contagem e nos registros de solução. 

É possível que os alunos associem o 
problema a ideia da subtração. Que 
tirem 6 dos 20 docinhos, depois 
menos 6, etc, até sobrar 2 docinhos. 

É necessário que o professor ajude-os 
a compreenderem  que ideia os dados 
do problema sugerem. Não são 6 
docinhos e sim 6 embalagens que 
dentro terão a quantidade de 
docinhos a descobrir. 
Pergunte? 
No problema, sabemos a quantidade 
de docinhos?  E de embalagens? 
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Qual a forma de registro que você 
pode fazer para descobrir a resposta? 
Depois de terminar o problema, 
explique o que você fez contando a 
situação problema. Fez sentido? 

 
Dicas para o professor: 
 
É de fundamental importância conhecer as estratégias que seus alunos 
utilizaram. Não se pode ter esse conhecimento apenas observando as soluções 
registradas. É preciso movimentar-se entre eles no momento em que estiverem 
trabalhando, ouvir as discussões dos grupos, perguntar, estimular a pensar, 
incentivar, comemorar com eles as respostas encontradas e valorizar os 
caminhos que utilizaram para resolver, ainda que esses forem equivocados. 
Deixe claro a importância dessa busca e o quanto o processo é mais rico que a 
resposta correta do problema. 
À medida em que seus alunos forem avançando, proponha outras atividades a 
eles com a ideia desse plano. Atividades que desafiem e que extrapolam as 
ideias apresentadas.  
Valorize os trabalhos realizados em grupos. Faça diferentes dinâmicas para 
separar os grupos. Tenha o cuidado de proporcionar a todos os alunos a 
oportunidade de serem protagonistas. Tem alunos que são ótimos aliados na 
condução da discussão das soluções no grupo e esses devem ser 
estrategicamente distribuídos entre eles. 
A dinâmica da aula, a disposição das carteiras, o clima de tranquilidade e 
estímulo fazem toda a diferença nos resultados da sua proposta de trabalho. 
Cuide atentamente desses detalhes. 
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