Curso de Formação
Números Racionais no 1.º Ciclo

Formandas: Ana Rita Ventura, Célia Duarte, Cláudia Teixeira, Rosa Feijó

Trabalhar os números racionais numa perspetiva de
desenvolvimento do sentido de número é o tema
central.

• A aplicação de um jogo prendeu-se com:
• (i) ter significado e ser entusiasmante para os
alunos que gostam sempre de jogar;
• (ii) permitir lidar a um nível informal com ideias
que progressivamente vão sendo formalizadas.

Quando pensamos nos números racionais e na sua aprendizagem
surgem as seguintes questões:
1)Que ideias globais é fundamental destacar?
2)O que poderão ser marcos importantes ao nível da evolução da
aprendizagem do aluno numa perspetiva de desenvolvimento do
sentido do número?
3) A relação parte-todo está no centro da compreensão do que é uma
fração.

Desenvolvimento
• A apresentação da tarefa e o modo como os
alunos a interpretam (3º e 4º anos);
• O desenvolvimento do trabalho pelos alunos;
(Alicerces – grupo a melhorar e grupo a
recuperar);

• a discussão/reflexão final (Alicerces).

Antes do jogo…
-O que mostram as cartas?
R:“As frações”, “Os números fracionários”, “números diferentes”,”
representam partes diferentes de coisas”

-Que relação há entre as cartas e a tabela de frações?

R: “As cartas têm números diferentes dos da tabela”, “temos uma carta que é
2/4, então se somarmos ¼ mais ¼ dá 2/4, é uma fração equivalente”.
“As cartas estão todas representadas na tabela… quer dizer, não, a minha não
está 3/3 (aluno de 4º ano). Está sim! (3º ano), é uma unidade, porque o
número de cima é igual ao debaixo (quando questionados sabem a noção de
numerador e denominador). 2/10 não está representado! (4º ano) Está sim!
(3º ano) porque estão ali dez vezes o 1/10 e ele quer duas.”

“2/8 e 8/16 valem o mesmo que ¼ e ½. São frações iguais (equivalentes)”. Os
alunos chegaram à conclusão que frações diferentes representam o mesmo ou
seja a mesma quantidade.

- Quem consegue mostrar cartas com frações menores que 1 inteiro?
As cartas foram distribuídas pelos grupos e foi pedido aos alunos que apenas deixassem viradas
para cima as cartas que representam menos do que a unidade:

Francisco: Então e estas 4/4 e 10/10???
Professora: Ouve a questão: Para cima só as que representam menos do que a unidade.
(esta intervenção foi necessária pois o aluno não interpretou o que foi pedido.
Automaticamente o aluno virou as cartas para baixo).
Verificou-se que os grupos com alunos de 4º ano deixaram viradas para cima cinco
cartas maiores do que a unidade, enquanto os alunos de 3º ano só deixaram uma carta.
Professora: “Qual o critério que utilizaram para escolher as cartas?”
3º ano: “Vimos as que têm o numerador menor que o denominador”. Um dos alunos, ao
referir o critério apercebeu-se que uma das cartas não estava correta e virou-a para
baixo. Os alunos de 4º ano tiveram mais dificuldade em perceber esta questão que lhes
foi explicada pelos próprios colegas de 3º ano.

Encontrar cartas maiores do que 1. Foi pedido aos alunos que explicassem qual o
critério para a sua escolha.

•
•
•
•
•

3º ano: Já sei! O número de cima tem que ser maior do que o debaixo.
Professora: E como se chama?
3º ano e 4º ano: Numerador!
4º ano: 4/2 não, porque são 2 unidades.
Professora: Então mas eu disse que queria cartas com números maiores do
que um…
• 4º ano: Ah pois, então é!

• Professora: Agora devem deixar viradas para cimas as cartas menores que
½.
• Pedro: As que são iguais a ½ ficam como?
• Professora: Só quero cartas menores que ½.
• Houve dúvidas em relação a algumas cartas, por exemplo: 3/7, 1/10. Para
responder a estas questões a professora pediu aos alunos que usassem a
tabela “As barras do jogo”. Não lhes foi dada a resposta correta e tiveram
que discutir e usar o material. No decorrer desta questão, os alunos
conseguiram encontrar várias frações equivalentes, por exemplo: 2/6 e 3/9
referiram que é o mesmo que 1/3.

- Mostra-se uma fração nas barras e pede-se que localizem uma carta correspondente. Atenção
porque pode haver mais que uma resposta em função de frações equivalentes tais como ½,
2/4, 3/6…

.

Jogo “papa todas”

“A minha carta é maior, representa 6/9. A
tua é 1/5, já perdeste.”

Comparar frações .

Adquirir a noção de equivalência.

Conclusões dos alunos
• O que foi fácil nesta tarefa? Foi fácil jogar,
jogar em equipa, identificar as cartas,
descobrir a fração maior porque o numerador
é maior do que o denominador.
• Acham que ter trabalhado com o cuisenaire
facilitou? Sim, um bocadinho. Sem o
cuisenaire era mais difícil porque era parecido
à folha de barras.

Conclusões de todos os alunos
• O que foi mais difícil? Escolher as cartas para
comparar os valores das frações; descobrir
quanto valiam algumas frações; às vezes é um
bocado difícil saber as cartas que valem
metade; por exemplo 3/6 e 2/4, porque o 3 e o
6 são maiores e pensamos que é maior
também. Para descobrir usamos a tabela ou
dividimos pelo mesmo numero em cima e em
baixo.

Conclusões de todos os alunos
• O que não compreenderam? Porque é que
4/2 são 2 unidades e quando consultar a
tabela.
• O que aprenderam com a atividade?
Relembrámos algumas coisas sobre as
frações, jogar em grupo, ter regras sem
discutir.

Reflexão
• Jogo - Motivação através do jogo facilita a
aprendizagem e permite estabelecer
relações/conclusões facilitando a formalização de
conceitos e ideias:
–
–
–
–

Comparar frações ;
Adquirir a noção de equivalência ;
Ler e representar frações ;
Realizar cálculo mental com frações.

• A relação numerador/denominador modifica o
conceito que os alunos tem de número.
• Cuisenaire – O uso prévio de material manipulável
auxiliou a compreensão da tarefa.

