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ORDENANDO OS RACIONAIS 

Jéssica Caroline Bessa Silva1 

Conteúdo:  

● Relação entre frações, porcentagens e números decimais;  

● Representação de números decimais; 

● Números decimais na reta numérica.  

 

Objetivos: 

● Relacionar frações, porcentagens e números decimais;  

● Posicionar números decimais na reta numérica;  

● Comparar maneiras de se representar informações: frações e porcentagens e 

números decimais.  

 

Desenvolvimento: 

1º Momento: A aula começará com uma aula expositiva relembrando frações e 

porcentagem. A pibidiana irá expor a relação existente entre os números decimais, 

porcentagem e frações e irá relembrar com os alunos como se divide, a fim de estabelecer 

uma relação entre as representações dos racionais. Espera-se que este momento dure cerca 

de 50 min  

2º Momento: Será solicitado a cada um dos alunos que indique três animais de seu 

conhecimento. Essa etapa será de organização do conhecimento e de coleta dos dados. 

Em seguida, eles farão duplas e serão construídas duas tabelas. A primeira tabela será 

construída relacionando a quantidade de vezes que um mesmo animal é citado e a 

quantidade de alunos da sala. A segunda relaciona a quantidade de vezes que um animal 

é citado pela quantidade total de citações. Espera-se que este momento dure cerca de 50 

min. 

Ambas as tabelas pedem que os alunos representem esse valor de forma fracionária, 

fracionária simples, decimal e percentual. 

3º Momento: Após feitos os cálculos necessários, os alunos devem responder ao 

questionário no final da folha. Espera-se que este momento dure 1h 40 min. 
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Avaliação: 

Será avaliado a participação dos alunos e suas respectivas anotações na folha da atividade 

que será entregue. 

Recursos didáticos: 

Atividades impressas, lousa e caneta hidrográfica. 

ANEXO: 

Atividade a ser entrega as duplas 

1- Com base nas discussões em sala, complete a tabela: 

(A) Nesta tabela vamos relacionar a quantidade de animais escolhidos com o total de 

alunos da sala 

Animal Citações Fração Fração 

simples 

Decimal Porcentagem 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

(B) Nesta tabela vamos relacionar cada um dos animais citados com a quantidade 

total de citações  

Animal Citações Fração Fração Decimal Porcentagem 
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simples 

      

 

 

     

 

 

     

 

2- Responda utilizando os números na forma de fração, decimais e percentuais para 

responder:  

(A) O que essas frações têm em comum? 

(B) Qual valor representa o animal preferido da classe? Essa pergunta tem sentido 

diferente se analisarmos as tabelas separadamente? Mostre 

(C)  Identifique a maior fração na tabela (1) e a menor na tabela (2) e descubra a 

diferença entre elas. Represente essa diferença na forma de fracionária, decimal e 

percentual. 

(D) Existe alguma relação entre os denominadores da tabela (1) e da tabela (2)? 

Explique 

(E) Estabeleça relação de ordem entre os componentes da tabela (1) e (2), estabeleça 

essa relação em decimal. 

 

 


