
 

 

Guia de Intervenções _MAT3_16GEO10/ A divertida trilha 
geométrica. 

Ao realizar as atividades, os alunos podem se deparar com alguns desafios e 
cometer alguns erros, que muitas vezes indicam como estão pensando sobre o 
conteúdo trabalhado, portanto, olhar para os erros pode ser uma boa forma de 
acessar as crianças e suas aprendizagens. Veja possíveis intervenções para 
auxiliá-los. 

 

Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

- Seguir instruções. 
 

O aluno apresentou dificuldade em 
seguir as instruções da trilha de 
avançar e retornar casas. Questione: 

- O que é avançar? E retornar? 
É possível que o aluno apenas não 
reconheça esses comandos. Dê 
exemplos práticos a ele, como por 
exemplo, fique em pé, avançe dois 
passo, retorne três passos. Explique 
também que o significado da palavra 
retornar é voltar, e avançar é seguir 
em frente. 

 

Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

- O próprio jogador ler a 
pergunta/desafio. 

Ao verificar esse erro retome com ele 
as regras o jogo. Ressalte que as 
respostas estão nas cartinhas para 
que o seu adversário consiga fazer a 
correção com mais precisão e rapidez, 
para poder prosseguir o jogo. 

- Seguir a sequência numérica da 
trilha. 

Procure entender o que seu aluno 
está pensando, a partir dos seguintes 
questionamentos: 

- Qual número você tirou no 
dado? Me mostra como você 
chegou aqui? 

Ouça a resposta. É possível que seu 
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aluno esteja, contando-os de dois, a 
dois, três a três. Para ajudá-lo, peça a 
que lance novamente o dado, 
verifique qual número tirou e conte 
com ele casa por casa do jogo. Caso 
necessário pegue em sua mão de 
maneira que o dedo indicador fique 
apontando para as casas e realize a 
contagem. Repita esse procedimento 
até que ele esteja mais seguro para 
seguir sozinho. 

 

  Acesse outros Guias de Intervenções que abordam outras possibilidades 
de dificuldades e erros de seus alunos: 

MAT3_16GEO06 /Receita matemática! Contando faces, vértices e arestas 

MAT3_16GEO02 / Reconhecendo a pirâmide e o prisma de base triangular e 
suas planificações 
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https://docs.google.com/document/d/1mL9YEK7ki4I966RXjEX4aXtuGR4c8-lxTC6KO7M1Hvc/edit
https://docs.google.com/document/d/17iLC5RZ1d_rKaTBlow-pyldrJ-ABQqOcx6ud804n7sI/edit
https://docs.google.com/document/d/17iLC5RZ1d_rKaTBlow-pyldrJ-ABQqOcx6ud804n7sI/edit

