
 

 

Guia de intervenções 
MAT04_08NUM03 / Um problema de proporção 

 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

Erro no cálculo inicial da proporção  Para descobrir quanto Lúcia caminha 
em 2 horas ou 3 horas, o aluno pode 
seguir os seguintes caminhos: 
descobrir quanto ela caminha por 
minuto para multiplicar esse valor ou 
estabelecer a relação dos 45 minutos 
com a sua proporção na hora (15 + 15 
+ 15 minutos). 
No entanto, pode ter dificuldade em 
chegar num desses raciocínios e 
necessitar de auxílio. Nesse caso, 
leve-o à reflexão: 
-O que o problema está contando? 
-Qual a questão do problema? 
-O que você tem que fazer para 
resolver o problema? 
-Quais são as informações 
necessárias? 
-Como poderá utilizar essas 
informações? 
-Como podemos iniciar o cálculo? 
-Há outra forma de resolver? 
O aluno poderá utilizar  estratégias 
diversas para chegar ao valor, como 
decomposição, por exemplo. É 
importante disponibilizar papéis de 
rascunho, para que, em equipe, 
consigam justificar melhor suas 
formas de pensar para os integrantes 
do grupo. 

 

Possíveis dificuldades dos alunos  Intervenções  

- Dificuldade em perceber a 
proporcionalidade. 

É possível que o aluno não entenda as 
relações de valores entre as 
quantidades solicitadas nas questões. 
Você pode perguntar:  

- Qual foi o primeiro cálculo que 
você fez? 

- Depois de descobrir esse valor, 
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o que deve ser feito? 
- Como fazer isso? 
- Pode fazer de outra maneira? 
- Há alguma relação entre esses 

valores? 

- Dificuldade na organização do 
trabalho em grupo. 

O trabalho em grupo pode ser um 
desafio com alunos dessa faixa etária, 
uma vez que estão aprendendo a 
ouvir, dar e respeitar opiniões. A 
função executiva necessária para que 
deem conta desse tipo de trabalho só 
é alcançada quando colocados em 
situações em que consigam se 
expressar e ouvir o que os outros 
querem dizer também. É natural 
haver alguns conflitos de opiniões e 
dificuldades na organização para a 
realização da tarefa. Nesse caso, 
auxilie o desenvolvimento do trabalho 
em grupo, questionando-os: 

- Quem está registrando? 
- O que os outros estão fazendo? 
- Como estão fazendo para 

escolher os caminhos para 
resolver o problema? 

- Em quais estratégias o grupo 
pensou? 

- Alguma das estratégias não 
chegará ao resultado? 

- Como vocês podem definir qual 
estratégia utilizarão para 
apresentar para a classe? 

- Se utilizarem outra estratégia, 
chegarão ao mesmo resultado? 
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