
 

 

Guia de intervenções 
MAT4_28RDP02/Muitas escolhas em que a ordem dos elementos 
importa 

Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

- Considerar apenas suas escolhas 
pessoais.  
Como esse problema envolve 
animais de que as crianças gostam, 
alguns alunos podem responder em 
quem eles votariam, dando como 
resposta sua escolha pessoal, sem 
considerar outras possibilidades.  

- Pergunte ao aluno por que  os 
cartazes mais votados foram os que 
ele indicou, fazendo-o refletir sobre 
sua resposta.  
- Questione se a pergunta do 
problema é pessoal, se o problema 
está perguntando quais cartazes ele 
escolheria.   
- Questione se aquela resposta é a 
única possível para o problema.   
- Em todas essas situações é 
importante pedir que o aluno releia o 
problema, localizando qual é a 
pergunta.  

- Considerar algumas 
possibilidades.  
Os alunos dessa faixa etária ainda 
estão se apropriando das ideias do 
raciocínio combinatório e é comum 
que eles esqueçam de considerar 
algumas possibilidades.   

- Peça que o aluno explique de que 
modo pensou e pergunte se ele 
considerou todas as maneiras de 
escolher o 1º e 2º lugares, sem 
esquecer de nenhum. 
- Oriente o aluno a conferir sua 
resposta, verificando se não estão 
faltando algumas maneiras de 
escolher o 1º e 2º cartazes mais 
votados.  

- Dificuldade no registro escrito de 
suas ideias. 
Alguns alunos compreendem o 
problema, mas não sabem como 
registrar suas ideias. Muitas vezes, se 
perdem em textos longos ou colocam, 
em uma mesma linha, informações 
que deveriam estar em  linhas 
separadas do texto.   
 

Se você perceber que o aluno está 
“confuso” com a própria resolução, 
incentive-o a pensar em outros 
modos de apresentá-la, valorizando 
seu esforço:  
- Você poderia explicar sua resposta 
de um modo mais visual?  
- Que outras maneiras você conhece 
para tornar sua resposta mais visível 
e fácil de entender para o leitor? 
- Seu texto tem ótimas ideias. O que 
você acha de torná-lo mais visível e 
fácil de entender para o leitor?  

 


