Guia de intervenções
MAT4_10NUM05 - Combinação em diversas representações

Possíveis dificuldades na realização Intervenções
da atividade
- Não compreende que para fazer as
combinações, deverá usar no lanche,
um ingrediente de cada tipo, de
maneiras diferentes.

Dificuldade
representações.

em

realizar

Se o aluno apresentar essa
dificuldade, peça para que releia o
problema, intervindo com perguntas
que possa levá-lo a repensar na
resolução:
- O que o problema pede?
- Como você pensou em fazer
para montar as combinações?
- Pode me explicar como é o
lanche dessa barraca?
- Como pode montar os lanches?
- Quais os ítens você pode
combinar na montagem desses
lanches?
- Pode me mostrar uma
possibilidade de combinação?

as Para essa dificuldade, o professor
poderá fazer perguntas para
incentivá-lo a pensar na construção
das representações, podendo utilizar
os dados do problema:
- Por onde devemos começar
para resolver o problema?
- Tem outras formas de
representar essa situação?
- Que tipo de representações
você pretende usar na
resolução?
- Você pode me mostrar as
diferenças e como vai fazer
essas representações?
Se necessário, o professor, poderá
também, apresentar material
concreto como: tampinhas, palitos de
fósforo ou figuras nomeadas para
que o aluno combine e faça as
anotações. Peça a ele, que faça uma
lista dos elementos de cada conjunto.
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-

Logo depois, peça para que
utilize linhas ou setas para
fazer as combinações e vá
registrando em seu caderno, o
resultado de cada combinação.

- Não compreende que a bebida Para essa dificuldade, peça para que
também faz parte do lanche, que vai releia
o
problema
e
faça
além do sanduíche.
questionamentos para que ele
perceba a existência de todos os ítens
que compõem o lanche:
- Pode
me
mostrar
como
montou uma combinação?
- O que você precisa colocar em
cada lanche?
- Além do sanduíche, o que pode
ser colocado nesses lanches?

_____________________________________________________________________________
Associação Nova Escola © 2017 - Todos os direitos reservados

