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RESUMO
Este artigo tem por finalidade apresentar ações didático
pedagógicas para reforçar, aprofundar ou suprir carências do conteúdo
frações, trabalhados na Base Nacional Comum do Ensino Fundamental
visando incentivar estes alunos a aprender através de atividades
pedagógicas diferenciadas transformando as aulas de Matemática em
momentos estimulantes e, minimizando as heterogeneidades
resultantes das diferentes realidades de nossos educandos, das
diferenças quanto a faixa etária, quanto capacidade de concentração e
estímulo, quanto a própria auto-estima e, assim, criando uma nova
realidade onde a Matemática seja vista pelo educando como prática e
presente na sua realidade do dia a dia. O estudo apresenta a
organização de um trabalho com frações
através de diferentes
recursos e diferentes construções mostrando aos alunos a necessidade
de ampliação do conjunto numérico e fornecendo ao professor
orientações para a melhor desenvolvimento do conjunto dos racionais.
Palavras-chave:. Frações, frações equivalentes e mínimo múltiplo
comum.
ABSTRACT
“The Fraction of the daily day " - operation
This article has for finality represent didactic pedagogies actions to
reinforce, get deep or supply the needs of fractions contents worked in Base
Nacional Comum do Ensino Fundamental, seek encourage this students to
learn through differenced pedagogies activities to transform the math classes
in stimulants moments and minimizing Heterogeneity, resulting from differents
realties of ours students, from the differences of age, as for capacity of
concentration and stimulus, as for the self esteem and, in this way, creating a
new reality where the math will be see by the student how usable and present
in your daily day reality. The present organization of a work with fractions

though of differents resources and differents constructions showing to the
students the need of magnification of the set numerical and bring the teacher
orientations for best development of the set from the rational.
key words Fraction , fraction equivalent and minimum multiple common.

1.INTRODUÇÃO
Desde muito cedo, a humanidade pressentiu a existência de
outros números, além dos números inteiros. Segundo diversos autores, o
estudo das frações surgiu no Egito às margens do Rio Nilo para
demarcação de terras. Já os babilônios usavam as frações para registros
de suas transações comerciais, representando com os mesmos valores
monetários próprios de sua cultura. Por exemplo, metade ou um meio
(1/2) chamavam de ardalha e a quarta parte ou um quarto (¼)
chamavam de pada.
No cotidiano, existem inúmeras situações nas quais se empregam
frações, como por exemplo, nas eleições vence o candidato que obtiver
½ (metade) do total de votos mais um no primeiro turno ou a maioria
simples no segundo; em mapas e plantas com o uso de escalas; razões e
proporções empregadas na música, na medicina, na física, na culinária,
entre outras.
O ensino de Matemática tem sido percebido por muitos alunos
como

algo

monótono,

em

que

o

professor

transfere

conceitos

fundamentais através de aulas tediosas e cansativas. Acredita-se que
por algum tempo essa idéia tenha sido predominante, mas com as

constantes evoluções e pesquisas não é justo que esse tipo de
afirmação permaneça. Estudos envolvendo várias correntes teóricas,
entre estas, o construtivismo e o interacionismo, com os seus
representantes Piaget e Vygotsky, alertaram os educadores para a
possibilidade de dar maior dinamicidade ao ensino da Matemática em
sala de aula, fazendo com que o professor não tenha a função única de
transferir

o

conhecimento

para

o

aluno

em

um

discurso

“bancário”,transferidor do perfil do objeto ou do conteúdo (FREIRE,
1996, P. 26). Acredita-se que a utilização de materiais concretos e
lúdicos auxilia e contribui para a eficácia do aprendizado do aluno que
permite ao aluno evoluir segundo seu próprio ritmo.
Pesquisas recentes, (Merlini,2005; Moutinho, 2005,. Nunes et al,
2005; Santos 2005, apenas para citar algumas relacionadas ao contexto
brasileiro), têm evidenciado dificuldades em relação a esse conceito,
quer seja do ponto de vista de seu ensino, quer do ponto de vista de sua
aprendizagem. No que se refere ao ensino, o que se tem revelado é uma
ênfase exagerada em procedimentos e algoritmos e uma forte tendência
para traduzir esse conceito apenas utilizando a exploração do significado
parte-todo, a partir de sua representação a/b com a, b inteiros e b  0.
Nesse sentido, Campos e Coll (Apud Nunes, 1997, p. 191) afirmam que:
“O método de ensino (...) simplesmente encoraja os alunos a empregar
um tipo de procedimento de contagem dupla – ou seja, contar o número

total de partes e então as partes pintadas – sem entender o significado
desse novo tipo de número”.
Geralmente quando é abordado o conteúdo “frações”, a
maioria dos alunos apresentam dificuldades. Diante da experiência
como professor, percebe-se que atualmente as escolas em geral vêm a
cada dia exigindo menos dos alunos em relação aos cálculos com
frações nas situações do cotidiano.
O ensino de frações é tão importante como o processo do
ensino e aprendizagem de qualquer outro conteúdo matemático, na
medida que se encontra presente e inter relacionado com outros
conceitos trabalhados na própria disciplina de Matemática.
Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo
redimensionar a prática pedagógica do professor, e resgatar o ensino da
Matemática, devendo ser este reestruturado principalmente nas quintas
séries, pois é comum receber alunos sem compreensão de determinados
conteúdos, inclusive as quatro operações básicas. Um dos caminhos é
tornar concreto o ensino da Matemática, e mais especificamente o
ensino de operações com números racionais, na forma fracionária,
estabelecendo uma relação entre o todo e suas partes.
Trabalhar concretamente os conteúdos leva à percepção de
situações claras do dia-a-dia onde são aplicados os conceitos. Isso
facilita a aprendizagem dos alunos e conseqüentemente os faz valorizar
o conhecimento matemático.

A realização do trabalho se deu a partir de uma proposta de
intervenção, como parte do Programa de Desenvolvimento Educacional –
PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, desenvolvida no
Colégio Estadual Polivalente, em Ponta Grossa – PR, durante o ano letivo
de 2008, através de dinâmicas contidas no material didático (caderno
pedagógico), confeccionado em 2008, que subsidiou este trabalho.

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O estudo dos números racionais no ensino fundamental tem
sido objeto de grande polêmica. De um lado, afirma-se que o uso da
forma fracionária diminuiu ao longo dos anos, devido a predominância
que as calculadoras tem dado à forma decimal. Afirma-se, ainda, que os
conceitos

são

extremamente

complexos,

o

que

inviabiliza

a

compreensão de seu significado por parte dos alunos. Por outro lado,
argumenta-se que a aprendizagem de números racionais constitui a
base para outros conteúdos de cunho fortemente social como é o estudo
das medidas e da proporcionalidade, que leva o trabalho com
porcentagem e juros e outras formas de mensurar grandezas.
Buscando uma posição de equilíbrio entre essas duas
correntes, o educador deve optar por trabalhar de maneira informal e
intuitiva no sentido de garantir o efetivo conhecimento dos conceitos
básicos partindo do contexto da coleção que já é familiar ao aluno pelo

fato de lidar desde cedo com diferentes grupos de objetos, como
brinquedos, coleções, entre outros.
O conteúdo pode distribuir-se gradualmente a partir da
noção intuitiva de fração (metade, quarta parte e outros) com ênfase
para problemas do cotidiano, a serem resolvidos com o uso de material,
sem apelar para representação simbólicas ou regras operatórias. A
redescoberta de todos os significados que uma fração envolve permitirá
ao aluno construir um novo conceito de número racional e operar com
ele.
No que diz respeito à aprendizagem, os alunos podem até
apresentar algumas habilidades em manipular os números racionais,
sem necessariamente ter uma compreensão clara do conceito. Nunes &
Bryant (1997, p.191) argumentam que:

Com as frações as aparências enganam. Às vezes as
crianças parecem ter uma compreensão completa das
frações e ainda não a têm. Elas usam os termos
fracionários certos; falam sobre frações coerentemente,
resolvem alguns problemas fracionais; mas diversos
aspectos cruciais das frações ainda lhes escapam. De fato,
as aparências podem ser tão enganosas que é possível
que alguns alunos passem pela escola sem dominar as
dificuldades das frações, e sem que ninguém perceba.

Essa afirmação acima pode ser constatada quando observamos o
baixo desempenho atingido pelos alunos frente a situações que
envolvem o conceito de número racional, na sua representação

fracionária, em questões bem próximas daquelas trabalhadas em sala
de aula e apresentadas na maioria dos livros didáticos.
O conceito de fração pode ser construído a partir das
expressões usadas no dia-a-dia: um metro e meio de barbante, um
quarto de litro,

meia noite, décima parte, vinte por cento, etc... São

situações de vida bem exploradas que permitem a compreensão de
diferentes significados, levando necessidade do estabelecimento de uma
linguagem oral precisa e suficiente para expressá-los.
Porém, alguns pesquisadores e autores de livros ainda
apontam fatores estruturais, culturais e sociais como responsáveis pelas
dificuldades dos alunos em interpretar frações, segundo

relatos de

pesquisadores coletados por Lopes . A divisão de pizzas e barras de
chocolates, por exemplo, pode não ser um bom recurso para ensinar
frações, divisão em partes exatamente iguais, que represente um todo
ou parte de um todo.
O ensino de frações deveria ser gradativo e relacionado com
outros

conteúdos

simultaneamente,

como

os

números

decimais,

porcentagem, etc. Conforme Lopes (Idem)
... Não é de se estranhar portanto, que
os alunos tenham dificuldades, e que certos
conceitos e procedimentos tem permanência
curta, resistindo quando muito, do dia do 'ponto
ensinado' ao dia da prova.
Esses mesmos
estudos sugerem que o ensino de
frações
deve ser realmente conceituadas e incorporadas
as estruturas de pensamento dos alunos ... A
equivalência é utilizada para introduzir ou
explorar as porcentagens...

De acordo com o MIORIM (1995) a aprendizagem de
números racionais constituem a base para outros conteúdos de cunho
fortemente social como é o estudo das medidas e da proporcionalidade,
que leva ao trabalho com porcentagem e juros.
O autor menciona que alguns exemplos de trabalho que
podem servir de contextos para ensinar os números racionais é o
acompanhamento do próprio desenvolvimento físico (altura, peso,
musculatura) e os estudos dos elementos que compõem a dieta básica
das pessoas.
STRUIK (1989) afirma que os números decimais, o sistema
monetário e os sistemas de medidas devem ser compreendidos como
um estudo integrado, dinâmico e interessante. Sua aprendizagem não
pode ser limitado apenas ao estudo de mudança de vírgula de um lado
para o outro, sem compreensão, sem manuseio, sem construção e sem o
uso de materiais que são utilizados diariamente como embalagens,
balanças, fitas métricas, em fim, ferramentas de medição, etc. O autor
considera que o papel da escola não é somente transmitir conteúdos,
mas formar um cidadão capaz de viver e participar da sociedade em que
vive, portanto, o ensino da matemática deve ser prioritário no trabalho
docente,

procurando

desenvolver

nos

alunos

competências

para

compreender e transformar a realidade.
Para

D’AMBROSIO

(1996),

no

ensino

da

matemática

destacam-se aspectos básicos como relacionar observações do mundo

real com representações (esquemas, tabelas, figura), por isso a
aprendizagem em matemática está ligada à compreensão, isto é, à
apreensão do significado, resultante das conexões entre todas as
disciplinas com o cotidiano nos seus diferentes temas. A escola
necessita formar cidadãos com raciocínio matemático.
alfabetizados que saibam como resolver, de modo inteligente, seus
problemas. Para isso é necessário que o aluno seja um estudante
comprometido e atuante. E através do uso de aparatos pedagógicos e
jogos, como forma de diminuir ou erradicar os problemas gerados pelas
dificuldades de aprendizagem, conseqüência de um sistema tradicional
de ensino na matemática, tanto no ensino fundamental, quanto no
ensino médio, nas escolas públicas.
PONTE;

BROCARDO;

OLIVEIRA

(2003)

mencionam

que

ensinar Matemática é importante porque ela está em tudo o que rodeia
as pessoas, com maior ou menor complexidade.

Perceber isso é

compreender o mundo que gira em torno da humanidade, e o poder em
atuar nele como cidadão.
Conforme FERREIRA (1963), os conceitos de Matemática
podem ser elaborados a partir de experiências já adquiridas pelos alunos
e se caracterizam por sua generalidade, diferenciação, abstração e
simbolização. Assim, por exemplo, ao analisarem uma situação de
medida, eles podem constatar que, se a unidade “metro” não couber um
número exato de vezes no comprimento de dado objeto, será preciso

subdividi-lo em unidades menores (centímetros), podendo assim ser
representado por meio de números decimais, que são de fácil
compreensão na transformação em frações.
A noção de números decimais tem como ponto de partida o
domínio que os alunos costumam ter sobre as relações entre as
unidades do sistema monetário (real e centavos) e certa familiaridade
com algumas unidades dos sistemas de medidas de comprimento e
massa.
A

compreensão

das

frações

e

decimais

tem

como

fundamento os conceitos de unidade e de sua subdivisão em partes
iguais. As primeiras explorações sobre estes conceitos partem das
expressões utilizadas cotidianamente (meia hora, dez por cento, um
quarto para as duas, um quarto de quilo de café, etc.) e das relações já
conhecidas entre as frações e decimais.

Por exemplo, se os alunos

reconhecem que ½ é igual a 0,5 , poderão concluir que 0,4 ou 0,45 é um
pouco menos que ½ , ou ainda, que 0,6 ou 0,57 é um pouco mais que
½.
Segundo Gómez-Granell (1998) uma boa parcela dos erros
cometidos pelos alunos deve-se ao fato do ensino ter sido baseado
muito mais na aplicação de regras que na compreensão do significado.
Os alunos aprendem a manipular símbolos sem se aperceberem do
sentido que eles têm, aplicam as regras que lhes foram ensinadas, mas
não

são

capazes

de

conectá-las

nem

com

seu

conhecimento

procedimental nem com o conceitual. Assim, revela que além das
noções da unidade e de suas subdivisões, é importante também
construir as noções de ordem, seqüência, intervalo e equivalência. A
compreensão da relação de ordem se faz pela relação entre números.
Por exemplo, os alunos geralmente sabem que 2 é menor que 5,
entretanto ao ordenar frações, têm dificuldades em concluir que ⅓ é
menor que ½ , contrariando de certa forma sua percepção imediata,
centrada nos números naturais. Também é necessário perceber que o
número fracionário presta-se à representação de situações distintas, que
implicam noções diversas, como por exemplo, fração como relação
parte/todo e fração como quociente entre dois números.
A fração como relação parte/todo corresponde à situação
que apresenta quando um “todo”(contínuo ou discreto) divide-se em
partes equivalentes ( em termos de superfície ou de quantidade de
elementos). JESS (2004, p. 26) explica - se esta situação nos termos.

Este item contempla aquelas passagens onde há uma
menção a um “todo”, do qual a fração seja a parte;
ou quando se torna necessário o uso de um todo de
referência para compreensão da fração como parte
dele. Conforme o tipo de “todo” considerado, ou
conforme a “natureza” da grandeza a ser dividida,
especificou-se, ainda, quando a relação utiliza
“todos”
contínuos,
ou
discretos,
conforme
nomenclatura já consagrada na elaboração dos livros
didáticos.
(grifos no original)

A autora explica que todo envolvido contínuo, pode ser
representado por um todo “único" como, por exemplo, um barbante,

uma reta numerada, uma folha de papel. O todo envolvido discreto pode
ser representado por um conjunto de elementos, como por exemplo, um
conjunto d bolinhas, dinheiro, canetas ou livros.
Esta explicação auxilia na compreensão de que a fração
indica a relação existente entre certo número das partes e o total, sendo
que o todo recebe o nome de “inteiro”.
A compreensão da fração como quociente entre dois
números associa a fração à operação de dividir um número por outro (a :
b = a / b). A diferença entre esta noção e a anterior fica clara quando se
compara as duas situações. Uma delas é dividir um inteiro em cinco
partes iguais e tomar três delas; outra, muito diferente é dividir três
inteiros em cinco partes iguais. Ou seja, a fração como quociente inclui
exercícios cujo contexto é a idéia de divisão em partes iguais ou “quanto
cabem”, como por exemplo, a divisão de quinze metros de lona para
cobrir cinco lotes de tijolo, ou ainda, existindo mil cadeiras, quantos
lotes de cem cadeiras podem ser feitos.
Em uma visão mais abrangente, BEZERRA (2001), afirma que
a noção completa de fração abrange quatro sub-constructos: medida,
quociente, número proporcional e
Sob estas concepções, vê-se a importância do estudo das
frações

para

os

alunos

do

Ensino

Fundamental,

no

operador

multiplicativo. NUNES (1997) evidencia sete interpretações para as
frações, que denomina de sub-constructos: medida, razão, taxa,

quociente, coordenadas lineares, decimal e operador.sentido de adquirir
uma base consistente para a resolução de vários problemas que fazem
parte de seu cotidiano.

3.METODOLOGIA
O conceito de número racional é, evidentemente, complexo,
daí a necessidade de selecionar situações concretas e materiais que
possibilitem ao aluno a construção dos conceito e a descoberta de
princípios dentro de sua capacidade de compreensão.
Para iniciar o trabalho com frações usou-se materiais como:
formas geométricas variadas que poderiam ser partidas; tiras de
cartolina em tamanhos e cores diferentes, botões, palitos,tampinhas,
grãos, fita métrica, balança e latas.
A ênfase da relação entre fração e forma decimal como
elementos do conjunto de números racionais, foi verificada pelo método
intuitivo, valendo-se da forma decimal tal como aparece no mostrador
das calculadoras, nas quantias (reais e centavos) referentes a preços de
mercadorias, no registro das medidas usuais, na marcação de pontos
esporte ou nas notas e conceitos na avaliação escolares.
Os objetivos das atividades neste processo metodológico foi
direcionado para que se desenvolvesse

nos alunos o pensamento

numérico, ampliando e construindo novos significados para os números
e as operações; resolvendo situações-problema que envolvessem os

vários tipos de números racionais e as possíveis operações; utilizando
diversos

procedimentos

de

cálculo:

mental,

estimativas

e

arredondamentos.
Outro direcionamento foi o raciocínio proporcional, levando o
aluno a ampliar e aprofundar o conceito de medida ou de quantidade.
Trabalhar as idéias, os conceitos matemáticos intuitivamente antes da
simbologia, criando situações-problema que permitiam explorar diversas
estratégias como elaboração de diagramas e organização de tabelas .
A intenção era

estimular o aluno para que pensasse,

raciocinasse, criasse, relacionasse

idéias, descobrisse

e tivesse

autonomia de pensamento, através de desafios, jogos e quebra-cabeças.
Valorizar a experiência acumulada pelo aluno, trabalhando o conteúdo
com significado, levando-o a sentir que é importante saber o que está
sendo ensinado, para sua vida ou para a sociedade.
Para a realização deste trabalho, desenvolvido em turma de
quinta

série

do

Ensino

Fundamental,

em

primeiro

lugar

foram

distribuídos cadernos aos alunos (fig. 9), para o registro das atividades.
Podem ser descritas as seguintes etapas do presente trabalho,:
I.Motivação a partir de materiais concretos e de situações do dia-a-dia
contadas através de histórias: uso de formas geométricas variadas; tiras
de cartolina ou outro papel grosso em tamanhos e cores diferentes;
conjuntos formados por diferentes objetos. Estes materiais foram
utilizados para representar situações como: “ um homem tinha três

filhos e decidiu dividir seus bens (representados pelos objetos) entre
eles. Assim, dividiu as três casas que possuía, dando 1/3 para cada filho;
os seis bois que possuía distribuiu 2/6 para cada filho; e dos R$ 900,00
que tinha deu 2/5 para o filho mais velho, 1/3 para o filho do meio e ¼
para o filho mais novo. Com o restante do dinheiro, o homem comprou
um bolo, repartindo-o em 4 partes iguais. Descobrir: Quantas casas e
quantos bois cada filho recebeu; a quantia em dinheiro que cada filho
recebeu, quanto custou o bolo, e qual fração do bolo cada um dos
personagens recebeu.
II.Garrafa: apresentando uma garrafa (Fig.1), que ao invés de ser aberta
pela tampa, abre-se o fundo (que contém um zíper); o fundo da garrafa
está contido nove vezes dentro da mesma; a experiência foi feita para
comprovar o fato enchendo a garrafa com grãos de feijão (Fig.2), usando
como medida o fundo da garrafa. Concluiu-se que este corresponde a
um nono da garrafa, e que o todo são nove nonos.

Fig.1. Garrafa com fundo aberto.

Fig.2: Garrafa cheia representando 9/9.

III.

Caixinha de ovos: através deste material ensinou-se os alunos a

fazer a leitura de frações a partir de 12 avos, por exemplo, tomando-se
uma parte das 12 subdivisões da caixa, lê-se “um doze avos”; uma
caixinha contendo 6 subdivisões, tomando-se uma parte a leitura é um
sexto (Fig.3 e Fig4). A partir dessa atividade, utilizando-se as mesmas
caixinhas, foi possível trabalhar conceitos de mínimo múltiplo comum,
comparação de frações, adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação, e frações equivalentes.

Fig.3: Caixa com 12 unidades (12/12) e 11 unidades (onze doze avos).

Fig.4: Caixa com 6 unidades (meia dúzia) e com 5 unidades (cinco sextos).

IV.

Cubo Mágico: Apresentou-se um cubo formado por 8 cubos

menores (Fig.5); os alunos, em primeiro lugar, deveriam transformar o
cubo maior em um paralelepipedo

(Fig.6), que pode ser dividido em

duas partes (Fig.7); em seguida, verificar que fração(ões) pode(m)
representar o todo. Finalmente, realizou-se atividades diversas utilizando
as

unidades

do

cubo

(frações

equivalentes,

comparação, entre outras).

Fig.5: Cubo formado por 8 partes, aberto de diversas maneiras.

quatro

operações,

Fig.6: Cubo aberto em forma de retângulo

V.

Juntamente

com

as

atividades

práticas,

os

alunos

também

desenvolveram atividades em seus cadernos, relatando inclusive as
observações realizadas (Fig.8), verificando que para representar os
elementos que não são tomados como partes inteiras de alguma coisa,
ou partes de um conjunto, utiliza-se o objeto matemático denominado
fração. Os números que não representam partes inteiras ou conjuntos
como um todo, mas que são partes de inteiros, constituem os números
racionais não-negativos.

Fig.8: Exemplos de atividades trabalhadas com os alunos.

Fig.9: Cadernos de atividades dos alunos (meninas e meninos)

Ao final do trabalho, foi dividido um bolo entre os alunos,
que puderam, num momento mais descontraído, fazer mais uma
aplicação prática dos conceitos aprendidos em sala de aula.
Durante o trabalho, os alunos foram avaliados de forma
contínua para constatar a construção e assimilação dos conhecimentos,
e identificar os pontos de dificuldade, podendo estes ser trabalhados a
partir de atividades diversificadas de recuperação dos alunos com
maiores dificuldades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O

ensino

de

frações

é

necessário,

não

só

para

o

desenvolvimento matemático, mas também porque os esquemas de
pensamentos utilizados na aprendizagem dos números fracionários são
diferentes dos necessários para o trabalho com os números naturais,
devido a própria natureza desses números. Assim, seu estudo pode
proporcionar um desenvolvimento cognitivo mais amplo, possibilitando
novos recursos para resoluções de outros tipos de situações.
Acredita-se que a elaboração do saber se faz a partir dos
guias curriculares, dos livros didáticos, dos materiais instrucionais
alternativos e principalmente dos professores, são eles que irão agir na
transformação do conteúdo, adaptando o saber escolar já determinado,
em um saber que deverá ser ensinado, conciliando os objetivos de
ensino com seus próprios conhecimentos e organizando-os para um
ensino gradativo e significativo, pois os conceitos de Matemática podem
e devem ser elaborados a partir de experiências já adquiridas pelos
alunos e se caracterizam por sua generalidade, diferenciação, abstração
e simbolização.
Com a realização deste trabalho observou-se que a utilização
de material concreto possibilitou aos alunos uma melhor compreensão e
assimilação das noções de frações. Os alunos conseguiram compreender
o significado das frações, bem como, classificá-las em frações menores

que um inteiro, frações maiores que um inteiro e frações que
representam inteiros exatos. Os alunos construíram os conceitos
necessários para a aprendizagem e souberam diferenciar cada tipo de
fração. A observação das unidades do cubo facilitou aos alunos a
construção da idéia de equivalência, pois puderam constatar que frações
com numeradores e denominadores diferentes podem representar a
mesma quantidade. Esta construção de conceitos através do real facilita
na compreensão e resolução de situações problemas que envolvam
frações.
Um dos objetivos era proporcionar os alunos a oportunidade
de integração entre teoria e a prática, a partir de um trabalho com
materiais simples e lúdicos, como forma de aprofundamento dos
conhecimentos de frações, pois quando o aluno compreende algo
através da manipulação e observação de materiais concretos ele está
sendo agente de sua aprendizagem, está construindo seus próprios
saberes, e não sendo apenas mero telespectador de sua aprendizagem.
A

construção

do

conhecimento

pelo

aluno

leva

ao

desenvolvimento do raciocínio e do pensamento crítico, que possibilitam
a resolução mais dinâmica de situações-problema, as quais abrangem
conteúdos das diversas disciplinas trabalhadas na escola. Portanto, este
trabalho também contribuiu na formação de cidadãos mais conscientes.
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