
4º Ano

MAT
Anos Iniciais

Social

Habilidades
FOCO

• (EF04MA09) Reconhecer as frações 
unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 
1/10 e 1/100) como unidades de medida 
menores do que uma unidade, utilizando a 
reta numérica como recurso.

Habilidades
RELACIONADAS

 

• Números racionais: frações unitárias mais 
usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100).

Objeto do
CONHECIMENTO

 

• (EF04MA10) Reconhecer que as regras do 
sistema de numeração decimal podem ser 
estendidas para a representação decimal 
de um número racional e relacionar déci-
mos e centésimos com a  representação 
do sistema monetário brasileiro.
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Ponto de
PARTIDA

INGREDIENTES DO BOLO DE CHOCOLATE COM MORANGO
Massa

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de chocolate em pó

6 ovos

1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de água quente

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 colher (sopa) de essência de baunilha

margarina ou manteiga sem sal para untar

Recheio preto e cobertura

500 g de chocolate aerado ou outro de sua preferência

2 latas de creme de leite sem soro

1 colher (sopa) de conhaque (opcional)

MAT
Anos Iniciais 4º Ano

VI Encontro de Formação 
de Professores 
Números Racionais
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Leia essa receita para responder as questões seguintes.

a) No texto, aparecem alguns números. E você, o que acha desses registros? Dê sua opinião preenchendo a tabela 
seguinte com os números que você encontrou nas figuras/texto já relacionadas e o significado que elas têm para 
você, em cada caso.

NÚMERO FUNÇÃO NO TEXTO

b)  Quais desses registros numéricos representam números naturais?

c) E os outros números que você destacou, o que eles representam?

d) Destaque do texto os números que expressam medida de massa (“peso”).
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	  Professor, ao desenvolver essa atividade quais conteúdos matemáticos você considera que devam ser  
     conhecidos por um leitor, para uma perfeita compreensão do texto?

	 Você considera este texto adequado para desenvolver um trabalho envolvendo Matemática e outras disciplinas?  
    Em caso positivo, dê um exemplo de como você faria isso em sala de aula. Em caso negativo, explique por quê.

O surgimento do número racional e sua representação

Atividade 1

Atividade 1

 Antes de iniciar essa atividade com os alunos, confeccionar as tiras coloridas, escolher o objeto a ser medido, por exem-
plo, o livro dos próprios alunos.

 Organize os alunos em grupos, proporcionando uma discussão coletiva.

Orientação ao
PROFESSOR

Em busca de um novo tipo de número na sala de aula

Ao pedir a seus alunos que medissem a altura do livro de Matemática, a professora solicitou a eles que usassem 
as tirinhas coloridas que colocou à disposição de cada grupo de alunos e registrassem o que tinham obtido numa 
tabela.
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Nome

Tira usada Medida da 
altura

Nome

Tira usada Medida da 
altura

Nome

Tira usada Medida da 
altura

a) O que você observou nas medidas das alturas em cada caso? 

b) Porque as medidas encontradas em cada caso são diferentes?

c) Usando um menor número possível de tirinhas meça a altura do livro. Represente no quadro abaixo a medida 
obtida.

Nome:    

 ______                      _________                ____________  

Professor escolha 4 respostas de seus alunos e coloque numa tabela

Nome Representação

José 4   

Antônio 12  

Pedro 1    e 1    

Juquinha 1    e 3  

Professor essa atividade tem o objetivo de levar o aluno a perceber que, nem sempre, é possível expressar uma medida com 
um único número natural, como no caso de Pedro e Juquinha.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 2

A professora querendo obter uma medida do livro solicitou que os alunos comparassem os tamanhos das fitas da 
seguinte forma:

• a tira vermelha utilizando como unidade de medida a tira azul,

• a tira azul, utilizando como unidade de medida a tira amarela,

• a tira vermelha, utilizando como unidade de medida a tira amarela,

Estabeleça uma relação numéricas entre as tiras (padrões de medidas).

a) Quanto da tira vermelha representa a tira azul?

b) Quanto da tira vermelha representa a tira amarela?

c) Quanto da tira azul representa a tira amarela?

d) Compare as respostas de a) e b). O que você observa?

e) Compare as respostas de a) e c). O que você observa?

Atividade 2

Professor ao desenvolver essa atividade observar se os alunos a chegaram a essas conclusões.

1 tira vermelha = 3 tiras azuis 

1 tira azul = 3 tiras amarelas 

1 tira vermelha = 9 amarelas

Orientação ao
PROFESSOR
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Quando a fração descreve um número que representa a relação parte-todo contínuo

Atividade 3

A SALA DE PEDRO PEDREIRO

Ao projetar sua casa, Pedro Pedreiro resolveu fazer uma grande sala retangular com dois ambientes. Para tanto, ele 
dividiu o piso da sala em 4 partes iguais, sendo que uma delas seria recoberta com lajotas e as outras, com madeira.

a) Se você fosse Pedro Pedreiro, como descreveria a parte do piso que seria coberta com madeira?

b) Ao lado, Pedro Pedreiro representou o piso retangular de sua sala e o 
lugar da porta. Represente nele a parte de madeira e a de lajotas.

c) Com as peças que você recebeu do seu professor, monte as opções de Pedro Pedreiro para recobrir sua sala com 
madeira e lajota. Quantas formas diferentes ele tem, com essas peças, para recobrir o piso da sala? 

Vamos descobrir!

d) Você deve ter percebido que Pedro Pedreiro tem várias opções para dividir o piso de sua sala sempre em 4 partes 
iguais, represente abaixo as opções de Pedro Pedreiro para recobrir sua sala com madeira e lajota.
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Atividade 4

A partir das representações que você fez no item (d) responda:

a) A parte do piso recoberta com madeira é menor do que o piso da sala? E a parte coberta de lajotas?

b) Expresse a medida da área do piso ocupada pela madeira. Faça o mesmo para as lajotas.

c) Foi possível expressar essas medidas com um único número natural?

Para medir a área do piso recoberta de madeira, você pode usar como unidade de medida uma 
das quatro partes em que o piso foi dividido. Cada uma dessas partes se chama um quarto, 
porque é a quarta parte do piso.

Vocês devem ter encontrado 3 quartos do piso para a parte de madeira e 1 quarto do piso para a parte de lajo-
tas. Um modo de representar essas medidas é com o símbolo chamado fração.

A fração é um símbolo composto por dois números naturais separados por um traço.

As medidas que vocês obtiveram são números fracionários.

A ideia presente neste significado é a da partição de um todo, contínuo ou discreto, em partes iguais. A fração 
que descreve um número que representa a relação parte-todo é dada por: 

O número que fica em cima do traço indica quantas partes estão sendo consideradas.

NUMERADOR

DENOMINADOR

O número que fica abaixo do traço indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido.

->
Fique sabendo

   QUE...
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Quando a fração descreve um número que representa a relação parte-todo no discreto

Atividade 5

Os alunos do 4º ano no intervalo da aula trocam figurinhas, a professora aproveitou a brincadeira preferida dos alu-
nos para explorar uma atividade de Matemática.  A professora chamou Maria e Pedro e entregou 1 envelope a cada 
um deles.

Você está recebendo da professora dois envelopes iguais aos de Maria e Pedro.

Envelope da Maria

24

Envelope do Pedro

18

a) Quantas figurinha possui a coleção de Maria? ___________________________

b) A metade da coleção do envelope de Maria possui _________ figurinhas

c) 6 figurinhas correspondem a _________ da coleção de Maria.

d) 6 figurinhas correspondem a _________ da coleção de Pedro

e) Quantas figurinha possui a coleção de Pedro? ___________________________

f) A metade da coleção do envelope de Pedro possui _________ figurinhas

g) Por que a metade da coleção de Maria é diferente da metade da coleção de Pedro?

Atividade 6

A professora Maria separou os alunos por grupo considerando o gosto musical: sertanejo, forró e funk. Veja como os 
grupos ficaram organizados:

Grupo que gosta 
de sertanejo

Grupo que gosta de forró Grupo que gosta de funk

Observe como os grupos estão organizados e respondam

a) Circule 2/3 de cada grupo de pessoas;

b) Quantas pessoas estão circuladas em cada caso?

c) Porque circulou um número de pessoas diferente em cada grupo se sempre tinha de circular 2/3 de pessoas em 
cada grupo?
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Atividade 7

Agora professor vai uma sugestão. Utilize os conhecimentos abordados nesse encontro e analise e resolva a situa-
ção proposta no anexo a esse passaporte.
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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 (EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 
1/100) como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso.

Sintetizando

Na atividade “A sala de Pedro Pedreiro” os alunos trabalharam num contexto contínuo, pois a área é uma grandeza 
contínua, já que pode ser medida. Na “Atividade 5”, você trabalhou num contexto discreto, isto é, a grandeza que lá 
aparece – quantidade de figurinhas – é discreta, já que só pode ser contada. As grandezas contínuas e as discretas 
povoam a realidade do aluno e, portanto, devem contextualizar as situações que lhes são oferecidas, sempre que 
possível, como por exemplo: 

• grandeza contínua: 3/4 da capacidade da piscina foram preenchidos com água clorada; 

• grandeza discreta: 1/5 da quantidade de árvores do pomar é de cajuzeiros. 

Até há bem pouco tempo, era usual a exploração da relação parte-todo apenas em contextos contínuos, em de-
trimento da exploração dessa relação num contexto discreto. As famosas pizzas e seus pedaços invariavelmente 
apareciam (e ainda aparecem) nos livros didáticos enquanto a relação entre população e suas partes, por exemplo, 
não são explorada.

Entretanto, em nosso dia a dia, convivemos com muitas grandezas discretas, necessitando muitas vezes estabele-
cer relações entre parte de seus elementos e todos eles. Veja alguns exemplos: 

• 1/5 dos veículos comercializados no Chile são de procedência brasileira; 

• atualmente 3/5 da população brasileira vivem na faixa litorânea. 

Nesses casos, a quantidade de veículos e a população são grandezas discretas (para quantificá-las, basta uma con-
tagem).

Bibliografia

Caderno Conceito e Ação 4, unidade 1, Instituto qualidade no Ensino.

Instituto qualidade no Ensino. Kit Escola. Reforço de Aprendizagem. Módulo 18, aulas 1 e 2. São Paulo: IQE

Sequência didática – EF.04.MA.9.3.18.P-2019 – Números racionais na forma fracionária: problemas- IQE
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