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Ponto de
PARTIDA

Você já ouviu falar de frações? Observe com atenção o diálogo na imagem abaixo. Depois, seu professor organi-
zará uma roda de conversa em que você poderá falar sobre as frações que você conhece e as que não conhece.

Ah! Já li um terço do livro

O livro que a professora 
indicou tem 120 páginas, 

já li a metade.Eu li um quarto deste livro, 
estou gostando muito.

Você sabe do que eles estão falando? O que significa metade/um meio, terça parte/um terço, quarta parte/um 
quarto?

Ponto de
PARTIDA

Professor, o objetivo desse Passaporte Didático é explorar a representação simbólica e a leitura do número racional na 
forma fracionária, como: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100, para isso, as atividades envolvidas estarão respaldadas por duas 
ideias que envolvem esse número: parte-todo e quociente

No ponto de partida certifique-se sobre o que os alunos já conhecem desse tipo de número? O que essas representações 
significam ao observarem os diálogos entre Paulo, Fernanda e Marta? Isso possibilita uma retomada do que o aluno sabe e 
não sabe a respeito dos números racionais facilitando uma abordagem mais competente, sobre esse tema.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 1

Camila é uma corredora iniciante. Ela se inscreveu em uma corrida de 4 quilômetros. Para conseguir participar 
dessa corrida, Camila terá que treinar todos os dias, até a data da competição.

1) Uma semana depois do início dos treinos, Camila conseguiu correr a quarta parte da distância de 4 quilômetros. 
Quantos quilômetros Camila correu? Represente sua resposta no quadro abaixo?

a) Camila consegui correr a quarta parte da distância, você sabe o que significa quarta parte?

b) E quilômetro, você já ouviu falar? Explique

c) Quantos quilômetros Camila correu? Represente
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2) Camila continuou treinando e na segunda semana de treinos conseguiu correr a mesma distância da primeira 
semana mais metade da distância que ela correu na primeira semana. Quantos quilômetros ela correu?

3) Chegou o dia da corrida. Chegou o dia da corrida. Os treinos ajudaram muito. Camila conseguiu correr os 4 quilô-
metros tão bem, que completou todo o percurso em meia hora. Represente com uma fração o tempo que Camila 
levou para fazer o percurso todo.

Atividade 1

Professor, essa atividade tem por objetivo explorar a representação simbólica e a leitura da fração 
1
2 , 

1
4   fazendo uso 

da nomenclatura metade/meio e quarta parte. Importante destacar também, o contexto explorado na atividade ao utilizar 
grandeza comprimento e tempo.

A atividade proposta explora a ideia de fração como uma relação envolvendo parte e o todo. É muito importante que você 
auxilie os alunos a perceberem, essa mesma relação, em outras situações.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 2

Para fazer uma blusa, os organizadores da corrida precisam de 1 metro e 25 centímetros de tecido. Com ajuda da 
régua abaixo, responda:

a. Quantos centímetros os organizadores terão que comprar para fazer uma blusa?

b. Em quantas partes iguais a régua acima aparece dividida? Cada parte corresponde a quantos centímetros?

c. Que fração da régua corresponde a 25 centímetros? Observe a régua e compartilhe sua resposta com os colegas.

d. Quantos centímetros de tecido os organizadores terão que comprar para fazer 5 blusas?

Usamos a fração um quarto (
1
4 ) para representar a quarta parte de um metro. Ou seja, divi-

dimos o metro em quatro partes iguais e usamos uma delas. Você pode notar na régua que 1 
metro é igual a 100 centímetros e a quarta parte de 100 cm é igual a 25 cm.

->
Fique sabendo

   QUE...
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Atividade 2

Professor, essa atividade explora a representação simbólica e a leitura da fração 
1
4 , utilizando o número racional com 

o sentido de parte todo. Importante destacar para o aluno que, o surgimento desse número veio com a necessidade do 
homem ao realizar medições que exigiam uma representação de números menor que a unidade.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 3

Camila irá participar da sua primeira corrida de rua, a corrida das cores. De acordo com os organizadores se 
inscreveram para a corrida 60 participantes e foram vendidas camisetas coloridas para todos eles, nas cores verde, 
amarela e azul.

A. Sabe-se que 
1
4  das camisetas vendidas eram verdes. Quantas camisetas verdes foram vendidas?  

B. Sabe-se que 1
2

 das camisetas vendidas eram amarelas. Quantas camisetas amarelas foram vendidas? 

C. Sabe-se que 
1
4  das camisetas vendidas eram azuis. Quantas camisetas azuis foram vendidas?

D. A maior quantidade de camisetas vendidas foi azul, verde ou amarela? Qual é a fração correspondente? 

E. E qual é a cor da menor quantidade de camisetas vendidas? Qual é a fração correspondente?

F. Pode-se afirmar que 1
2

  é maior que 
1
4 ? Explique a sua resposta e compartilhe com os colegas.
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Atividade 3

Professor, o objetivo dessa atividade é explorar a representação simbólica e a leitura da fração 
1
4    e 

1
2 , em contexto 

discreto, isto é, onde o todo é constituído por uma quantidade(camisas). Importante destacar para o aluno, que os números 
nessa atividade representam quantidades discretas.

• Primeira ação, contar os objetos da coleção;

• Segunda ação, dividir em subgrupos os objetos conforme o número de partes exigido na situação;

• Terceira ação, relacionar cada subgrupo à sua representação fracionária.

Respostas esperadas:

a) 

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 4

A organização de outra corrida, a corrida de verão, entregará aos participantes barras de cereais durante a cor-
rida, se inscreveram para a corrida 120 participantes e foram encomendadas barras de cereais no sabor chocolate, 
morango e castanha.

A. No pedido 1
3

 das barras de cereais eram de chocolate. Quantas barras de cereais de chocolate foram encomen-
dadas?  

B. No pedido 1
3

 das barras de cereais eram de morango. Quantas barras de cereais de morango foram encomenda-
das?

C. No pedido 1
3

 das barras de cereais eram castanhas. Quantas barras de cereais de castanhas foram encomenda-
das?  
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Usamos a fração um terço ( 
1
3  ) para representar a terça parte da pista (atividade 5) e ( 

1
3   ) 

das barras de cereais (atividade 4). Ou seja, dividimos o todo em três partes iguais.

->
Fique sabendo

   QUE...

Atividade 4

Professor, essa atividade explora a representação simbólica e a leitura da fração, utilizando o número racional como repre-
sentação de uma relação de objetos discretos.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 5

Camila, vai participar também de uma corrida de bicicleta, a corrida de verão com 12 quilômetros e começou a 
treinar em uma pista com 4 quilômetros de comprimento.

A. No primeiro mês de treino, Camila alcançou (um terço) da distância da corrida. Quantos quilômetros Camila 
percorreu? Quantas voltas ela precisa dar na pista? 
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B. A linha reta abaixo representa o percurso da corrida de Camila com 12 quilômetros. 

1. Divida a reta em 3 partes iguais. Marque os pontos correspondentes na reta. Quantas etapas você marcou ao 
longo da reta? Explique.

2. Quantos quilômetros Camila percorrerá ao correr o primeiro 1
3

 da pista? Quantos quilômetros Camila percorre-

rá ao correr o segundo 1
3

 da pista? Quantos quilômetros Camila percorrerá ao correr o terceiro 1
3

 da pista?

Atividade 5

Professor, o objetivo dessa atividade é promover uma exploração ainda maior com foco na representação simbólica e a 

leitura da fração 
1
3 , utilizando o número racional com o sentido medida.

Na relação entre a parte de um todo, contínuo ou discreto, o símbolo a/b refere-se a uma parte fracionada de uma só unida-
de (por exemplo um quinto de uma folha de papel está pintada, ou um quinto de uma coleção de 10 lápis são azuis, sendo o 
todo a folha de papel e a coleção de lápis respectivamente). A fração aqui surge da comparação entre a parte e o todo, con-
siderado este a unidade. O denominador indica o número de partes em que a unidade está dividida e o numerador o número 
de partes escolhidas. A medida, onde se compara uma grandeza com outra tomada como unidade. O aluno terá de fracionar 
a unidade de medida numa parte que esteja contida um número inteiro de vezes na quantidade a medir.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 6

Você já conhece a reta numérica com os números naturais, certo? Você sabia que podemos representar as fra-
ções em retas numéricas? Vamos ver como é representar uma fração em uma reta numérica?

a) Tomando o retângulo como a unidade, ele foi dividido em duas partes iguais, faça o mesmo na reta, tomando o 
intervalo de 0 a 1. Marque na reta o ponto que representa essa divisão do retângulo usando uma fração.
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b) Tomando o retângulo como a unidade, ele foi dividido em três partes iguais, faça o mesmo na reta, tomando o 
intervalo de 0 a 1. Marque na reta o ponto que representa essa divisão do retângulo usando uma fração.

c) Tomando o retângulo como a unidade, ele foi dividido em quatro partes iguais, faça o mesmo na reta, tomando o 
intervalo de 0 a 1. Marque na reta o ponto que representa essa divisão do retângulo usando uma fração.

Atividade 6

Professor, o objetivo dessa atividade é explorar a representação simbólica e a leitura de frações unitárias mais usuais (
1
2 , 

1
3 , 

1
4 , 

1
5 , 

1
10 ), tendo como suporte a reta numérica. Ao utilizar a reta, estamos recorrendo a uma outra forma de 

expressar esse número; a sua representação geométrica. Outro ponto que pretendemos chamar a atenção, com essa ativi-

dade, é em relação ao inteiro. Por exemplo: na questão “a”, é solicitado que o aluno observe em quantas partes o retângulo 
foi dividido e tome uma delas, o que é representado por ½, a partir daí, que ele faça o mesmo na reta. Tomando o intervalo 

de 0 a 1 como o inteiro, divida-o em duas partes iguais e represente com 
1
2  . 

Respostas esperadas

A)

B)

C)

Orientação ao
PROFESSOR
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