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Apresentação
O uso de materiais concretos é uma prática comum em salas de aula e tem por objetivo
auxiliar os alunos na compreensão de ideias e propriedades que se deseja ensinar. Para a
introdução do conteúdo de frações fez-se a opção pelos materiais frações circulares e barras
de cuisenaire, pois por meio deles é possível trabalhar diversos conceitos, como a
representação de números fracionários, frações equivalentes, comparação de frações, adição e
subtração de frações, entre outros.
Consideramos que essa oficina se faz importante uma vez que os números racionais é
um bloco de conteúdos complexo, cognitivamente desafiador e que muitas vezes é
apresentado aos alunos de forma quase mecânica visando mais a memorização das regras
apresentadas, com pouca ênfase na compreensão conceitual, o que acaba dificultando o
desenvolvimento do cálculo mental com esse conjunto numérico.
Sendo assim, o objetivo desta oficina é mostrar como a utilização de materiais
concretos pode contribuir para a introdução desse conteúdo e o desenvolvimento do cálculo
mental com frações.
Recursos Necessários
Materiais concretos frações circulares e barras de cuisenaire para os participantes que
têm acesso ao material.
Desenvolvimento e atividades
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No primeiro momento será abordado o tema frações e como ele pode ser introduzido
em sala de aula, com base na da Teoria das Situações Didáticas de Brousseau, de maneira que
os materiais concretos de manipulação possam auxiliar os alunos na resolução de
situações-problema.
Em um segundo momento os materiais concretos serão apresentados e os participantes
serão convidados a interagir relatando como trabalham ou poderiam trabalhar com esse
material em sala de aula.
Após a interação, serão propostas situações-problema com o uso dos materiais
concretos, que podem ser aplicadas em turmas de 4°, 5° e 6° ano do Ensino Fundamental no
trabalho com representação de números fracionários, frações equivalentes, comparação de
frações e adição e subtração de frações.
Para finalizar a oficina serão apresentados alguns resultados preliminares da pesquisa
cálculo mental com números racionais, que consiste num estudo sobre as dificuldades
apresentadas por uma turma de alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino, quanto às
estratégias e propriedades matemáticas mobilizadas durante as atividades e as articulações
entre cálculo mental e cálculo escrito, diante de situações-problema propostas.
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