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DAS FRAÇÕES ÀS PORCENTAGENS: UMA CONTINUAÇÃO 

NATURAL 

 

Victor Balbino dos Santos1 

INTRODUÇÃO 

Esta atividade foi desenvolvida na turma 7ºA do CEPI Bandeirante, com o intuito 

de se trabalhar porcentagens a partir dos conhecimentos dos alunos aprendidos durante 

as intervenções anteriores sobre frações (e também os conhecimentos que já possuíam, 

haja vista que trabalharam o conteúdo no sexto ano). Inserida numa proposta de ensino 

contextualizado, foram trabalhadas situações que os alunos podem ver em seu cotidiano, 

relacionando promoções, descontos, poupança etc. 

DESENVOLVIMENTO 

 Os alunos precisaram avaliar, inicialmente, onde viam frações em seu cotidiano. 

Vinte e sete alunos estavam presente neste dia e todos participaram das atividades. Houve 

respostas das mais variadas, com dez alunos dizendo que que veem na televisão; onze 

argumentando que veem em supermercados e lojas. A tabela abaixo ilustra os resultados: 

 

A resposta para a segunda pergunta, que indagava a respeito de porcentagens, foi 

mais frutífera em suas contribuições. O questionamento "Você já viu escrito "1%" em 

algum lugar? Ou 50%? 10%? 100%? Dê um exemplo ou fale de alguma situação em que 

você identifique números do tipo 50%, 10%, 100%." foi respondido por todos os vinte e 
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Receitas 4

Supermercado; lojas 11

Televisão 10

Outros (divisão de comida; calendário) 5

Tabela 1- Respostas ao questionamento sobre porcentagens no quotidiano

Fonte: o autor
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sete alunos presentes. As duas principais menções foram celular e promoções. No caso 

do celular, os alunos argumentaram que veem muito na "bateria". No caso de promoções, 

destacaram supermercados e lojas no geral. Uma aluna disse que vê porcentagens para 

todos os lados, mas que não sabe o "valor" de %, quanto este "acompanha os números". 

Os exercícios contextualizados foram bem desenvolvidos pelos alunos, tendo 

estes trabalhado, com auxílio, a noção de descontos e também as ideias de multiplicações 

sucessivas, pois precisariam atualizar o montante a ser considerado nas contas. Denotou-

se que houve maior engajamento com este tipo de aplicação, pois é de interesse dos 

adolescentes assuntos como salário, compras etc., ao passo que a motivação de analisar 

dados estatísticos, nas atividades que antecederam, foi menor. 

CONCLUSÃO 

 Foi possível identificar que a ideia de porcentagem é mais intuitiva para os alunos 

do que a de frações, embora tenhamos trabalhado aquele conteúdo a partir deste. Com 

isso, fica notório a influência do cotidiano e daquilo que já se conhece (mesmo que pouco) 

sobre o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Ainda, a motivação percebida 

nesta atividade despertou a reflexão sobre os tópicos a serem selecionados para trabalhar 

com alunos no sétimo ano. Afinal, por vezes, mesmo que contextualizado, o 

conhecimento pode estar relativamente distante da realidade do aluno. 
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