
 

Guia de intervenções  
MAT6_06NUM02 / Adição e subtração de Decimais 

 
 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

- Dificuldade em aproximar decimais 
para naturais. 

Relembrar com os alunos os critérios 
de aproximação. 

- Dificuldade em fazer estimativas.  Reforce ou trabalhe com os alunos a 
importância de estimativas para 
resolução de problemas significativos 
e a sua aproximação da resposta 
exata. O uso de estimativas estimula 
o raciocínio lógico e contribui para o 
cálculo das operações adição e 
subtração de decimais. 

- Dificuldade em generalizar ou criar 
um padrão para realizar adição e 
subtração de decimais 

Após as discussões no painel de 
soluções, tente criar junto com os 
alunos um padrão para se somar ou 
subtrair decimais. Utilize exemplos no 
quadro, ou o exemplo localizado na 
sistematização de conteúdo da 
apresentação.  

 
 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

Erros de aproximação  Os alunos podem não estar 
familiarizados com estimativas e 
aproximações, reforce com eles as 
regras bem como a sua utilidade na 
construção de métodos para soma e 
subtração a fim de obter os 
resultados desejados pelas atividades. 

Encontrar a diferença entre 
resultados exatos e por estimativa 

Durante a atividade os alunos 
deverão explicar a diferença entre os 
resultados encontrados por 
estimativa e o calculado de forma 
exata.  Se necessário explique a 
importância da estimativa na 
construção de resultados que não 
exigem exatidão e como ela pode 
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tê-los auxiliado na construção de uma 
maneira de se adicionar e subtrair 
decimais. Em alguns casos como o do 
problema, o rigor da exatidão se faz 
necessário. No entanto, como afirma 
Van de Walle no livro Matemática no 
Ensino Fundamental¹, dificilmente nos 
dias de hoje faremos contas com 3, 4 
casas decimais sem a ajuda da 
tecnologia. Outro ponto importante é 
levantar a questão de que, quando 
desejamos um resultado exato, ou 
mais próximo possível do exato, 
nunca devemos aproximar os 
números para então operá-los. 
Devemos primeiro efetuar os cálculos 
para depois fazer as devidas 
aproximações. 
 

Organizar adequadamente os 
números para realizar as operações 

É possível que os alunos se 
confundam na hora de organizar os 
algarismos de mesmo valor posicional 
a fim de operá-los. Ressalte a 
importância dessa organização para 
efeito de cálculo de adição e 
subtração de decimais. Isso facilitará 
muito este tipo de cálculo. 

¹Van de Walle, John A. Matemática no ensino fundamental  :formação de 
professores em sala de aula / John A. Van de Walle; tradução Paulo Henrique 
Colonese. – 6. ed. – Dadoseletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2009   
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