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Resumo: 

 

Esta Unidade Didática apresenta uma 

proposta de trabalho sistematizada visando 

retomar, bem como, explorar as Quatro 

Operações Básicas da Matemática no 

Conjunto dos Números Racionais.  

Essa proposta foi planejada para os 

alunos da 4ª série do Curso de Formação de 

Docentes do Colégio Estadual Guilherme de 

Almeida Ensino Médio e Normal, do 

Município e Santa Izabel do Oeste –PR, 

pertencente ao Núcleo Regional de 

Francisco Beltrão, visando sanar as 

dificuldades e instrumentalizar os futuros 



educadores para a prática docente. 

A intenção em propiciar a esses 

alunos essa oportunidade de estudo é por 

sabermos, pela nossa experiência em sala 

de aula, que muitas vezes os alunos do 

Curso de Formação de Docentes, não 

dominam as operações básicas da 

Matemática no Conjunto dos Números 

Racionais, consequentemente têm 

dificuldade de ensinar tais conteúdos quando 

docentes. Dessa forma, realizar um ensino 

de forma significativa e ao mesmo tempo 

proporcionar uma metodologia que permita a 

apropriação de conceitos e sua aplicação 

prática é fundamental. 

Nesse sentido, propomos o 

desenvolvimento dessa Unidade Didática, na 

qual faremos uso da Modelagem Matemática 

como metodologia na organização e 

aplicação das atividades. 
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UM ESTUDO TEÓRICO E PRÁTICO DAS QUATRO OPERAÇÕES 

BÁSICAS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR NO CONJUNTO DOS NÚMEROS 

RACIONAIS 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Esta Unidade Didática tem por objetivo proporcionar subsídios, 

informações, metodologias e atividades significativas para contribuir com o 

desenvolvimento de um trabalho dinâmico que venha oportunizar ao aluno uma 

maior motivação no que se refere ao ensino e aprendizagem das operações 

básicas da matemática no Conjunto dos Números Racionais. 

Com o intuito de sanar as dificuldades desses conteúdos, visto que são 

pré-requisitos para estudos posteriores, bem como, realizar um 

aprofundamento de estudos de forma significativa que venha contextualizar os 

conteúdos estudados por meio de práticas pedagógicas inovadoras fazendo 

uso das Tendências Metodológicas em Educação Matemática realizando assim 

o ensino da mesma de forma significativa e efetiva. 

Sabemos que desenvolver uma Unidade que explore as quatro 

operações no Conjunto dos Números Racionais, em tão pouco tempo é um 

grande desafio, porém, procuraremos por meio da pesquisa levantar as 

maiores dificuldades dos alunos de forma geral e posteriormente limitaremos 

os conteúdos a serem explorados.  

Nossa intenção é aprofundar o estudo dos Números Racionais e as 

operações básicas que envolvem os mesmos já que muitas vezes estes 

conteúdos são os vilões das dificuldades em todas as séries e o déficit de 

aprendizagem com tais conteúdos dificulta o ensino de conteúdos posteriores 

tendo em vista que estes são pré-requisitos para tais.  

Nossa experiência profissional mostra que quando trabalhamos os 

conteúdos de forma integrada e contextualizada atrai a atenção dos alunos. 

Desta forma, usaremos como estratégia de ação a Modelagem Matemática. “O 

trabalho de modelagem tem como objetivo principal criar condições para que 

os alunos aprendam a fazer modelos matemáticos, aprimorando seus 

conhecimentos” (BIEMBENGUT E HEIN, 2005, p.23). 



Para tanto, é possível envolver todos esses conteúdos por meio de 

situações reais, usando estratégias e metodologias significativas, pois sabemos 

que os mesmos já foram trabalhados em uma, duas ou ainda mais séries do 

ensino fundamental desses alunos. No entanto, possibilitar a eles mais um 

contato com os mesmos de forma lúdica e contextualizada e com uso de 

recursos, vão além do ensino, é oferecer ferramenta para um trabalho de 

continuidade de ensino, tendo em vista que muitas vezes os alunos do Curso 

de Formação de Docentes, não dominam as operações básicas da Matemática 

e, consequentemente têm dificuldade de ensinar tais conteúdos quando 

docente. 

Conhecer as maiores dificuldades encontradas pelos alunos do quarto 

ano do Curso de Formação de Docentes no ensino e aprendizagem da 

matemática básica no contexto dos números racionais para posteriormente por 

meio de intervenções sanar tais defasagens e instrumentalizá-los para a prática 

docente é fundamental para a qualidade do ensino. Para tanto o 

desenvolvimento desta unidade didática terá os seguintes objetivos: 

 Proporcionar um estudo sistematizado da matemática básica no 

Conjunto dos Números Racionais. 

 Conhecer as principais dificuldades no ensino-aprendizagem da 

matemática básica no quarto ano do Curso de Formação de Docentes. 

 Retomar conceitos fundamentais relacionados ao assunto estudado por 

meio de material concreto. 

 Construir materiais práticos para explorar os conceitos envolvidos nos 

conteúdos abordados. 

 Estimular os educandos para a construção e socialização dos materiais 

concretos. 

 Instrumentalizar os educandos do Curso de Formação de Docentes com 

metodologias, recursos e conteúdos que são fundamentais para 

amenizar as mazelas do ensino-aprendizagem dessa disciplina que é 

essencial para um ensino posterior. 

Sabemos por meio do contato com a realidade escolar que nossos 

alunos trazem consigo dificuldades no entendimento da matemática básica que 

vai se transferindo e ampliando ano a ano. Isso faz com que os mesmos 

tenham insegurança e não gostem da disciplina, por não compreenderem os 



conceitos básicos apresentados pelos conteúdos matemáticos, em vista dessa 

defasagem. Essas dificuldades acabam se perpetuando à medida que esses 

educandos são do Curso de Formação de Docentes, e futuramente estes, 

serão regentes em sala de aula nas séries iniciais da educação básica.  

 

Os programas de formação de professores de matemática deveriam 
incluir, dentre seus objetivos, o preparo para aprender os principais 
conceitos matemáticos em nível formal. Este deveria ser o ponto-
chave da formação de professores, mas, infelizmente, muitos 
profissionais, quando concluem o curso de formação profissional, são 
capazes de trabalhar os conceitos que vão ensinar, apenas no nível 
classificatório. Estes professores não dominam adequadamente os 
conceitos básicos da área, podendo desenvolver comportamentos de 
medo e aversão à matemática. Como consequência destes e de 
tantos outros fatores, professores em exercício podem não conseguir 
analisar com desenvoltura um conceito e suas aplicações; pré-
requisito essencial para a aprendizagem significativa de conceitos. 
(LIMA; BRITO, 2005, p.107). 

 

Portanto é fundamental que busquemos subsídios, teorias que 

sustentem e evidenciem tais problemas, bem como, que nos propiciem 

recursos, metodologias e conteúdos para amenizar e paulatinamente sanar tais 

dificuldades no ensino e aprendizagem da matemática. 

 

Algumas pesquisas vêm favorecendo informações sobre o processo 
de aquisição de conceitos e da construção da linguagem 
convencional da matemática. É importante que, num curso de 
formação de professores das séries iniciais do 1º grau, os alunos 
tenham acesso a tais resultados, não só em função do 
aprofundamento teórico, mas também principalmente como subsídios 
para a prática de sala de aula (CARVALHO, 1992, p.23). 
 

Para satisfazer essa necessidade é fundamental irmos a busca de 

metodologias e materiais alternativos e práticos embasados na teoria para dar 

conta de sanar tais mazelas do ensino nessa disciplina tão importante para a 

construção da autonomia do indivíduo e o acesso ao conhecimento científico. 

O método da Modelagem é um dos meios para realizar um ensino de 

qualidade, visto que, na modelagem não existe uma sequência rígida, pois os 

conteúdos são determinados pelo problema ou interesse de cada grupo. 

 

O método da Modelagem também propicia a oportunidade de um 
mesmo conteúdo repetir-se várias vezes no transcorrer das múltiplas 
atividades e em momentos distintos, o que permite a compreensão 
das ideias fundamentais podendo contribuir, de maneira significativa 



para a percepção e compreensão da importância da Matemática no 
cotidiano da vida de cada indivíduo, seja ele ou não matemático 
(BURAK,1994, p. 53). 

 

Nesse sentido cabe ao professor instigar seus alunos na escolha de um 

tema ou de temas para se efetivar a Modelagem Matemática. 

 

O papel do professor, no método da modelagem, assume 
características diferentes do papel do professor na forma tradicional 
de ensino. Nessa proposta, o professor tem o papel de mediador da 
relação ensino-aprendizagem isto é, orientador do trabalho, tirando as 
dúvidas, colocando novos pontos de vista com relação ao problema 
tratado e outros aspectos que permitam aos alunos pensarem sobre o 
assunto (Burak, 1994, p. 51). 

 

Nessa perspectiva a aplicação dessa Unidade Didática na referida turma 

vai contribuir para melhorar a qualidade de ensino em nosso município. Dessa 

forma, essa unidade será desenvolvida por meio de diferentes atividades as 

quais servirão de subsídios na construção desse conhecimento e do domínio 

de metodologias, seguindo o seguinte cronograma: 

 

CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
 Carga Horária Atividades Desenvolvidas 

4 horas/aulas Apresentação da Unidade e Diagnóstico 

14 horas/aulas Explorar os conteúdos em atividades 

8 horas/aulas Trabalho com materiais concretos 

6 horas/aulas Análise dos livros didáticos do 1º ao 5º ano 

32 horas/aulas Carga Horária Total 

 

As aulas serão organizadas seguindo a uma sequência de atividades. 

Porém, essa organização será flexível, pois sabemos que em alguns 

momentos teremos que dar mais ênfase a alguns conteúdos. 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 1 

 

Apresentação aos alunos do trabalho a ser desenvolvido nas 32 

horas-aulas subsequentes. Avaliação diagnóstica das operações 

envolvendo Números Racionais a partir de uma planilha de orçamento de 

uma família fictícia. 

 

PROPOSTA 1: 

 

Antes de iniciarmos a aplicação das atividades, por meio do diálogo 

dirigido, questionaremos os alunos para observar se eles têm conhecimento 

referente as seguintes questões: 

a) O que é um orçamento familiar? 

b) Quais as variáveis indispensáveis na organização de um orçamento 

familiar; 

c) Como organizam as suas finanças; 

d) Como você colabora com o orçamento se sua família. 

e) Como realizam o registro e a organização das finanças de sua família; 

f) Você conhece algum programa de computador que poderia auxiliar na 

organização desses dados? 

 

PROPOSTA 2: 

 

Realizar uma sondagem diagnóstica por meio de diversas atividades 

escritas. 

As atividades propostas estarão em folha sulfit impressas, as quais 

serão entregues aos alunos para serem resolvidas individualmente sem o 

auxilio de calculadora. 

A seguir apresentaremos uma planilha que foi organizada num programa 

de computador, nela consta o orçamento familiar de uma família fictícia.  

 

 

 

 



Observando a planilha realize as atividades propostas. 

 

ORÇAMENTO FAMILIAR 

Descrição Despesas Descrição Receitas Saldo 

Luz R$ 202,00  Salário do Pai R$ 3.730,00    

Água R$ 78,00        

Telefone Fixo R$ 30,00  Salário Mãe R$ 940,00    

Internet R$ 40,00        

Celular R$ 52,00  Salário Filho R$ 1.820,00    

Saúde R$ 200,00        

Alimentação R$ 2.500,00  Salário Filha R$ 1.550,00    

Transporte R$ 300,00        

Lazer R$ 200,00        

Salão De Beleza R$ 50,00        

Vestuário R$ 250,00        

Empregada R$ 372,50        

Previdência Social R$ 72,40        

Educação e/ou 

Curso de 

Aperfeiçoamento 

Profissional  

R$ 80,00        

TOTAL R$   R$  R$ 

 

1. Apresentando o algoritmo da adição e usando os dados presentes na 

     planilha determine a soma de todos os gastos dessa família. 

2. Após ter feito as somas das despesas, some os rendimentos dos filhos; 

depois dos pais; em seguida encontre a soma total de todo o rendimento 

familiar. 

3. Usando o algoritmo da subtração encontre a diferença entre os gastos e 

os rendimentos. 

4. Sobrou ou faltou orçamento neste mês? Apresente quanto. 

5. O valor calculado no item anterior representa que fração do rendimento 

familiar? 



6. Quantos meses eu preciso fazer sobrar a fração obtida no item 5 para 

resultar em um inteiro. 

7. Se fossemos dividir a fração calculada no item 5 com os quatro 

componentes do grupo familiar, qual a fração que corresponderia a cada 

um? 

8. A fração calculada no item 5 corresponde a quantos reais? 

9. Tendo como base a questão 5, quantos meses duas pessoas juntas 

precisariam economizar para obter um inteiro. 

10. Se o valor calculado no item 4, fosse dividido igualmente entre todos os 

componentes do grupo familiar, quantos reais caberia a cada um?  

11. Represente em forma de fração o valor obtido no item 10 em relação ao 

salário de cada um. Em seguida organize essas frações em ordem 

crescente e responda: a quem pertence a maior fração? Quem possui o 

maior ou o menor rendimento? 

12. Transforme as frações do exercício anterior em números decimais em 

seguida faça a soma desses valores. 

13. Agora, primeiro some todas as frações correspondentes à atividade 11 

para depois transformar em decimal o resultado final. O que você 

percebeu ? 

14. Se esse orçamento se mantivesse constante, quantos meses essa 

família precisaria para acumular R$ 36.000,00 para comprar um carro 

melhor. Tendo como base o resultado do item 4. 

15. Em um ano qual seria o montante acumulado caso o valor 

correspondente no item 4, sobrasse todos os meses. 

 

O objetivo dessa atividade é realizar uma sondagem para sabermos o grau 

de dificuldade dos educandos em relação aos conteúdos abordados nas 

questões, para termos como base, na abordagem de estudo posterior.  

 

ATIVIDADE 2 

 

Propor aos alunos que realizem uma pesquisa junto a seus 

familiares fazendo um levantamento de todos os gastos e rendimentos de 



sua família, seguindo como modelo os dados listados na planilha da 

atividade 1. 

 

Por meio dessa atividade solicitaremos aos alunos que questionem seus 

familiares para saber todos os gastos com alimentação, saúde, educação, 

transporte, lazer e outros, bem como os seus rendimentos familiares, para que 

na próxima aula os alunos de posse desses dados elaborarem uma planilha 

usando um programa de computador no laboratório de informática. 

O intuito dessa atividade é fazer com que o aluno conheça o orçamento 

da sua família e a participação dele nesse orçamento, bem como, a presença 

da matemática na organização dos dados. 

 

ATIVIDADE 3 

 

Propor aos alunos a confecção de uma planilha usando um 

programa de computador, com os dados coletados na atividade 2. 

Após a pesquisa realizada pelos alunos com seus familiares referentes 

aos gastos e rendimentos, usando um programa de computador no laboratório 

de informática, propor aos mesmos a organização de uma planilha com os 

respectivos dados compondo o orçamento familiar de sua família.  

Na sequência, solicitaremos que cada aluno apresente a sua planilha e 

os dados organizados.  

Essa atividade tem por finalidade fazer com que os alunos façam uso 

dos recursos tecnológicos disponíveis, bem como, da matemática para 

organizar o orçamento familiar em benefício próprio e da sua família.  

 

ATIVIDADE 4 

 

Propor a escolha de uma das planilhas construídas pelos alunos na 

atividade três para responder as seguintes questões fazendo uso do 

material dourado. 

1. Some todas as despesas mensais. 

2. Some todos os rendimentos dessa família. 

3. Some as despesas com alimentação e saúde. 



4. Subtraia todas as despesas dos rendimentos totais. 

 

Nesta atividade vamos propor uma revisão dos cálculos operatórios de 

adição e subtração usando os dados de uma planilha construída pelos alunos, 

a qual será escolhida coletivamente pelos mesmos. Após a escolha da planilha 

usaremos os dados que servirão para retomarmos os conceitos da adição e 

subtração, bem como, a organização do algoritmo para revisão dos termos 

dessas operações.  

Para explorarmos os algoritmos da soma e subtração faremos uso do 

Material Dourado que servirá para a organização dos números em ordens e 

classes. 

Faremos a representação do algoritmo da adição e da subtração com o 

uso do material dourado para que os alunos entendam o valor posicional e 

façam a transposição das centenas em dezenas e as dezenas em unidades e 

assim sucessivamente na organização dos algoritmos. 

Após os alunos terem resolvido as questões faremos a correção no 

quadro coletivamente com o uso do Material Dourado, realizando a 

demonstração de como operar usando material concreto fazendo as 

transposições de cada casa decimal expondo no flanelógrafo. 

 

ATIVIDADE 5 

 

Propor aos alunos uma análise dos livros didáticos de matemática das 

séries iniciais, em relação as operações de adição e subtração pautado 

nos seguintes pontos: 

a.  As atividades apresentadas estão de acordo com a série? 

b.  As atividades são contextualizadas, envolvem situações da realidade do 

aluno, ou são descontextualizadas? 

c. As atividades despertam a curiosidade do aluno estimulando para a 

resolução? 

d. Apresentar outras considerações que achar relevante. 

 

Nessa atividade, com os alunos organizados em grupos de 4 elementos, 

propomos uma análise de vários livros didáticos das séries iniciais (1º ao 5º 



ano) pautados nas questões acima para que os mesmos percebam as várias 

abordagens dos conteúdos apresentados nos livros didáticos das séries 

iniciais. Após a análise faremos uma discussão coletiva sobre os pontos 

apresentados acima. 

 

ATIVIDADE 6 

 

Propor aos alunos a construção da tabuada usando material 

dourado. 

Construiremos com os alunos a tabuada com o uso do material dourado, 

onde será distribuído para dez alunos, inicialmente um cubinho, para construir 

a tabuada do um. Depois, dois cubinhos, para construir a tabuada do dois, e 

assim sucessivamente até a construção de todas as tabuadas, usando a 

princípio a soma. Por exemplo: 2 + 2 + 2 = 3 x 2 = 6.  

Ressaltaremos aos alunos do curso de Formação de Docentes que ao 

trabalhar nas séries iniciais, essa construção deve acontecer paulatinamente 

em momentos diferentes. Ou seja, apresentar a tabuada do três quando a 

maioria dos alunos já adquiriram o domínio da tabuada do dois. 

Ao propor essa atividade mostraremos a importância em construir a 

tabuada com os alunos por meio da soma de parcelas iguais. Para essa 

construção usaremos como recurso o Material Dourado. 

 

ATIVIDADE 7 

 

Usando os dados da planilha do orçamento familiar construída 

pelos alunos na atividade três propor aos alunos que respondam as 

seguintes questões: 

 

a. Se as despesas se mantiverem constantes durante todo o primeiro 

semestre, qual será a despesa dos dois primeiros meses ? Qual a despesa dos 

três primeiros meses ? 

b. Determine o valor da despesa anual caso o gasto se mantiver constante 

todos os meses. 



c. Divida a despesa anual entre todos os membros da família. Qual foi a 

despesa por pessoa ao ano? 

Após os alunos terem realizado as atividades fazer a correção 

individualmente, visto que, cada um terá uma planilha com valores diferentes, 

consequentemente os resultados serão diferentes. 

Ao propor essa atividade retomaremos os conceitos e operações de 

multiplicação e divisão. Revisaremos os termos da multiplicação e divisão e 

com o uso do material dourado construiremos os algoritmos a partir de 

situações reais presentes na planilha, construída pelos alunos. 

 

ATIVIDADE 8 

 

Propor aos alunos a seleção e resolução de atividades envolvendo 

as operações de multiplicação e de divisão presentes nos livros didáticos 

das séries iniciais do ensino fundamental.  

 

Nessa atividade estimularemos os alunos a selecionar e resolver 

diversas atividades envolvendo as operações de multiplicação e de divisão 

presentes nos livros didáticos. 

 A finalidade dessa atividade, é fazer com que os futuros professores 

tenham contato com o material usado e com as atividades propostas nos livros 

didáticos do ensino fundamental.  

 

ATIVIDADE 9 

 

Representar as frações: um meio, um terço, um quarto, um sexto, 

um oitavo, um dezesseis avos fazendo dobraduras.  

 

Introduziremos o estudo de frações por meio de uma atividade 

envolvendo dobradura. Primeiramente distribuiremos folhas sulfit para os 

alunos e solicitaremos que eles por meio de dobradura transformem o 

retângulo da folha em um quadrado dobrando e colocando um vértice sobre o 

lado maior da folha até formar dois triângulos isósceles retângulo sobrepostos. 

Recorta-se a parte que sobrou (um retângulo), abre os triângulos isósceles 



retângulos e você terá um quadrado de 21x21. Em seguida com o quadrado de 

21x21 em mãos representar as frações: um meio, um terço, um quarto, um 

sexto, um oitavo, um dezesseis avos fazendo dobraduras do papel. Em 

seguida colar no caderno as dobraduras apresentando o registro da 

representação escrita por extenso e fracionário das mesmas. 

Ao propor esta atividade retomaremos os conceitos envolvendo o estudo 

de frações.  

 

ATIVIDADE 10 

 

Explorar frações com o uso do disco de frações. 

 

PROPOSTA 1: 

 

Com o material concreto Disco de Frações, apresentaremos 

primeiramente o disco inteiro e posteriormente a metade, a terça parte, a 

quarta parte, quinta até a décima parte, sempre comparando com a parte 

inteira, questionando os alunos qual fração cada parte representa do inteiro. 

Em seguida solicitaremos que os alunos façam o registro do desenho no 

caderno e representem as frações numericamente, e por extenso. 

 

PROPOSTA 2:  

 

Buscaremos por meio do diálogo dirigido em situações reais a presença 

de frações e o uso das mesmas no cotidiano, em seguida solicitaremos que os 

alunos registrem cinco situações em que aparecem as representações de 

fração. 

Nessas atividades revisaremos as frações coletivamente na oralidade e 

na prática, na qual faremos o uso de material concreto, com o intuito de 

explorar os conceitos de fração de forma contextualizada.  

 

 

 

 



ATIVIDADE 11 

 

Determine as frações correspondentes aos seguintes gastos em 

relação ao orçamento familiar referente à planilha feita na atividade 3. 

a. Os gastos com alimentação; 

b. Com a saúde;  

c. Com o transporte; 

d. Com educação; 

e. Com lazer; 

f. Some as frações que representam os gastos com alimentação e 

transporte e em seguida subtraia dos rendimentos totais; 

g. Qual a fração que representa essa diferença? 

h. Multiplique a fração correspondente ao gasto com alimentação pelos 

meses do ano. Qual a fração correspondente? Quanto isso representa do 

orçamento anual?  

i. Divida a fração do exercício anterior entre todos os membros da família. 

Qual a fração que representa o gasto de cada um com a alimentação. 

  

Nesta atividade retomaremos os conceitos envolvendo o estudo das 

operações de multiplicação e divisão com frações por meio de exemplos 

práticos do cotidiano. 

Faremos uso de algumas situações problemas envolvendo o orçamento 

familiar para explorar o estudo de frações. 

 

ATIVIDADE 12 

 

Usando as frações obtidas nos itens da atividade 11 transforme-as 

em números decimais. 

Com essa atividade mostraremos aos alunos que é possível representar  

números decimais a partir dessas frações, dividindo o numerador pelo 

denominador. 

  

 

 



 

ATIVIDADE 13 

 

Tendo como base a planilha da atividade 3, realize as seguintes 

atividades e em seguida responda se o resultado obtido em cada 

alternativa é um número decimal ou é um número inteiro.  

a.  Some apenas os gastos com alimentação e lazer.  

b.  Encontre a diferença entre os rendimentos e os gastos referentes a 

alternativa a. 

c.  Some agora todos os demais gastos de sua família e compare com 

os gastos referentes a alimentação e o lazer obtidos na alternativa a. O que é 

mais oneroso num orçamento familiar? 

d. Divida igualmente o valor obtido na atividade a entre todos os 

membros da família. Quanto cada um gastou com alimentação e lazer?  

e.  Multiplique o valor obtido pelos 12 meses do ano, em seguida 

responda: Qual será o gasto anual com alimentação e lazer de cada um? 

f.  Analise todos os gastos e rendimentos e estabeleça com  seus 

familiares um programa de economia mensal verificando onde é possível 

economizar. 

   g.   Usando a tabela do Orçamento Familiar organize diversas atividades 

envolvendo as operações com números decimais. 

Por meio dessa atividade retomaremos os conceitos envolvendo o 

estudo das operações com números decimais usando os dados presentes na  

planilha da atividade 3. 

 

ATIVIDADE 14 

 

Propor aos alunos que produzam diversas situações envolvendo as 

operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações e de 

decimais, usando os dados presentes na planilha do Orçamento Familiar. 

 Organizaremos os alunos em duplas e solicitaremos que os mesmos 

produzam diversas situações relacionando as operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão, envolvendo frações e decimais, usando os dados 

presentes na planilha do Orçamento Familiar.  Na sequência cada dupla fará a 



leitura das atividades produzidas e em seguida realizaremos a análise coletiva 

e a reestruturação quando necessário.  

O objetivo dessa atividade é estimular os alunos a produzirem situações a 

partir dos dados reais envolvendo as operações com frações e decimais, bem 

como tornar o educando autônomo, capaz de perceber que a matemática está 

presente em tudo, e é possível explorá-la de forma contextualizada. 

 

ATIVIDADE 15 

 

Propor aos alunos uma análise dos livros didáticos de matemática das 

séries iniciais, na abordagem de frações e decimais, pautado nos pontos 

da atividade 5. Em seguida selecionar algumas atividades para a 

resolução. 

 

Nessa atividade vamos propor uma analise na abordagem dos 

conteúdos nos livros didáticos das séries iniciais do Ensino Fundamental 

envolvendo frações e decimais.  

De posse dos livros usados atualmente no Ensino Fundamental, faremos 

a análise das atividades envolvendo os conteúdos trazidos nos livros didáticos, 

selecionaremos algumas para aplicação em sala de aula nas séries iniciais, e 

em seguida a resolução das questões selecionadas. 
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