
 

 

Guia de intervenções 
MAT6_27GEO04 / Interpretando fluxogramas 

 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

O estudante não consegue entender 
as etapas do fluxograma 

Pergunte: 
- Onde inicia o fluxograma? E 

onde termina? 
- O que significam os quadrados? 

O que ocorre neles, de acordo 
com o fluxograma da atividade? 

- E os losangos? O que ocorre 
neles? Por quê sai mais de um 
conectivo dele? 

- Me explique  com suas 
palavras, como funciona este 
fluxograma. 

 
Mesmo assim, se ainda restarem 
dúvidas, peça para que o estudante 
retome o fluxograma da atividade 
anterior e verifique, através dele, as 
funções de cada elemento, fazendo 
um comparativo com o atual. 

O estudante compreende de maneira 
incorreta os conectivos e formas 
utilizadas no fluxograma 

Peça para que o estudante explique 
com suas palavras o funcionamento 
do fluxograma. Caso chegue em 
alguma etapa que ele não saiba 
explicar, peça para que ele veja as 
etapas seguintes ou anteriores e 
verifique se dá para entender seu 
sentido ou função. Com base nisso, 
pergunte, um a um, os elementos do 
fluxograma e apresente para ele seus 
nomes. 
 
Se necessário, peça para que ele 
retome o fluxograma da atividade 
anterior e verifique, através dele, as 
funções de cada elemento, fazendo 
um comparativo com o atual. 
 
Você também pode fazer perguntas, 
como: 
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- Onde inicia o fluxograma? Por 

quê? E onde termina? 
- Onde são usados os mesmos 

elementos? Por quê? 
- Há elementos onde partem 

mais de duas setas? O que eles 
indicam? 

- Sem os losangos, o fluxograma 
perde seu sentido? Por quê? 

A figura desenhada não é a mesma 
que o fluxograma permite construir 
através de sua interpretação 

Sugira que o estudante consulte os 
desenhos de seus colegas, ainda que 
em estado inicial, para que ele 
verifique se está seguindo o caminho 
correto ou não. 
 
Em seguida, levante questionamentos 
como: 

- A escada inicia em um degrau 
ímpar ou par? Por quê? 

- Quantos degraus terá a escada? 
Por quê? 

- Por quê alguns degraus são 
maiores que outros? 
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