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• (EF05MA03) Identificar e representar 
frações (menores e maiores que a unida-
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leitura e representação na reta numérica
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Ponto de
PARTIDA

Você já teve a oportunidade de refletir sobre situações em que o número racional na forma fracionária é utilizado 
para representar várias relações. Observe as seguintes situações.

Situação 1

Situação 2

MAT
Anos Iniciais 5º Ano

VI Encontro de Formação de Professores 
Números Racionais
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Situação 3

a) Junto com seu grupo, identifique a ideia que a fração mencionada veicula em cada situação.

Situação 1: ______________________________________________________

Situação 2: ______________________________________________________

Situação 3: ______________________________________________________

Atividade 1

Seu grupo está recebendo fichas cujos moldes estão no anexo 2. As figuras A, B, C e D do anexo serão utilizadas 
como unidades de medida de área. Recorte-as para desenvolver esta atividade.

a) Meçam a superfície da figura 1 com cada uma dessas unidades.

b) Representem na tabela as medidas obtidas, nas unidades utilizadas:

Caso Superfície a ser medida Unidade de 
medida Medida da superfície

1º

2º

3º

4º
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c) Em que casos a medida da superfície dada não pode ser expressa por um número natural? Justifique.

Atividade 2

Na preparação de merenda na cantina da escola, as merendeiras utilizam baldes que tem a capa-
cidade para 12 litros, você está enchendo um balde como esse.

a) Quantos litros cabem no balde todo? 

b) Quando a água chegar na marca 1
2

, quantos litros de água terá no balde? 

c) Quando a água chegar na marca 3
4 , quantos litros de água terá no balde? 

Atividade 3

Represente essas frações usando um desenho diferente.

•  pinte a parte correspondente a 1
4  do quadro

•  pinte a parte correspondente a 1
2  do quadro

•  pinte a parte correspondente a 3
4  do quadro

•  pinte a parte correspondente a 1
3  do quadro 

•  pinte a parte correspondente a 2
3  do quadro
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Atividade 4

OS RETALHOS DO LOJISTA

Organizar os alunos em pequenos grupos (4 alunos). 

Dar a cada grupo 1 folha do anexo 2. 

Propor à classe a seguinte situação: 

Ao final da liquidação anual, o senhor Salomão, dono da loja de tecidos, resolveu distribuir igualmente todos os 7 
retalhos iguais que sobraram para 3 costureiras que trabalham para instituições de caridade. 

a) Como ele pode ter repartido esses tecidos? Represente abaixo como você fez.

b) Quantos retalhos cada costureira receberá?

Professor estimular os alunos a buscarem estratégias diferentes para resolver a situação. Vaja só algumas soluções que 
eles poderão apresentar.

Orientação ao
PROFESSOR
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Professor esta situação proposta tem o objetivo de leva-lo a refletir sobre a situação parte-todo 
quando a parte é maior do que o todo, o aspecto envolvido nessa situação está relacionado 

com QUOCIENTE, ou seja, cada costureira recebeu 7
3  de retalhos.

->
Fique sabendo

   QUE...

Atividade 5

Dona Rosa faz doces para vender na praia. Nesse verão resolveu fazer cocadas brancas e queimadas e vendê-las 
já embaladas. Como sabe que seus fregueses gostam mais de cocada branca que de cocada queimada, veja como 
preparou as embalagens:

a) No primeiro tipo de embalagem, Dona Rosa colocou 1 cocada queimada e 2 cocadas brancas, nas outras co-
locou: 2 cocadas queimadas e _______ cocadas brancas, ______ cocadas queimadas e 6 cocadas brancas e na 
última ______cocadas queimadas e _____ brancas.
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b) Na embalagem com 3 cocadas, a comparação entre o número de cocadas queimadas e número de cocadas 
brancas é de 1 para 2, isto é, 1 cocada queimada para 2 cocadas brancas. Será que isso continua a valer nas 
outras embalagens?

c) Se, na primeira embalagem, a comparação entre número de cocadas queimadas e o número de cocadas brancas 
é de 1 para 2, podemos representar essa comparação usando uma fração:

1
2

E nas outras embalagens, como podemos representar essa comparação usando fração?

d) Em cada tipo de embalagem, você usou uma fração diferente para representar o resultado dessa comparação 
entre cocadas queimadas e cocadas brancas?

• Se você respondeu “não”, explique por quê.  ___________________________________________________________________

• Se você respondeu “sim”, explique por quê. ____________________________________________________________________
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Atividade 6

Pedro quer pintar a parede de seu quarto de uma forma diferente, para isso ele dividiu as figuras e quer pintar para 
cada uma parte de azul duas partes de verde.

a) Você conseguiu pintar todas as figuras, seguindo a mesma relação? Justifique?

b) Represente com uma fração a parte pintada, em azul, em cada uma das figuras?

Atividade 7

PREPARANDO UM REFRESCO

Veja o que vem impresso no rótulo de um suco:

Responda e complete as questões.

a) Se você for preparar o refresco usando 2 copos desse suco, quantos copos de água 
vai usar? 

b) E se você for preparar o refresco usando 4 copos desse suco, quantos copos de água 
vai usar? 

c) E para preparar o refresco usando 2 litros desse suco, vai usar litros de água. No total você vai ficar com litros de 
refresco? 
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d) Veja como João e Maria prepararam o refresco.

• João usou para preparar o refresco:

 

• Maria usou para preparar o refresco:

 

f) Eles seguiram corretamente as instruções? Por quê?

Além da relação parte-todo e quociente de uma divisão que podem ser representados por
meio de uma fração, é possível utilizar a fração também para representar a relação entre partes 
de um todo ou entre todos diferentes. O aspecto envolvido nas atividades 5, 6, e 7 é o de Razão, 

ou seja, uma comparação entre duas grandezas de naturezas diferentes.

Atividade 5, temos uma relção de 1 para 2 que pode ser representado 1
2 .

Atividade 6, temos uma relção de 1 para 2 que pode ser representado 1
2 . 

Atividade 7, temos uma relção de 2 para 3 que pode ser representado 2
3 .

->
Fique sabendo

   QUE...
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Sintetizando......

Nesse Passaporte Didático você refletiu sobre: 

• o surgimento do número fracionário em decorrência de situações de medida; 

• o significado do número fracionário e do símbolo fração que o representa, bem como sobre alguns aspectos 
veiculados por esse símbolo: a relação parte-todo, o quociente de uma divisão, a razão entre quantidades (índice 
comparativo); 

• a caracterização do número racional como aquele que pode ser representado por uma fração. 

Como em outras seções, o fio condutor para essa reflexão que você fez, foi o trabalho desenvolvido em sala de aula.

Proposta de atividade

Professor, agora é sua vez: elabore uma situação didática que possibilite um avanço dos alunos na construção das 
ideias relacionadas à habilidade (EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), 
associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso.
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