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Representando frações em porcentagem 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Fração e seus significados: como parte de 

inteiros, resultado da divisão, razão e operador. 

 (EF07MA05) Resolver um mesmo problema 

utilizando diferentes algoritmos. 

 (EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de 

um grupo de problemas que têm a mesma 

estrutura podem ser obtidas utilizando os 

mesmos procedimentos. 

 (EF07MA08) Comparar e ordenar frações 

associadas às ideias de partes de inteiros, 

resultado da divisão, razão e operador. 

 (EF07MA09) Utilizar, na resolução de 

problemas, a associação entre razão e fração, 

como a fração 2/3 para expressar a razão de 

duas partes de uma grandeza para três partes 

da mesma ou três partes de outra grandeza. 

Objetivos 

 Identificar e representar números na forma fracionária. 

 Identificar os números fracionários em uma reta numérica. 

 Reconhecer frações equivalentes. 

 Identificar nas frações a parte de um todo. 

 Determinar a fração de uma quantidade. 

 Reconhecer porcentagem. 

 Estabelecer porcentagem com base em frações decimais, e vice-versa. 

Recursos utilizados 

 Cópia da lista de atividades. 

 Malha quadriculada. 

 Borracha. 

 Jornais e revistas para recorte. 

 Tesoura com pontas arredondadas. 

 Lápis grafite. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 4 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
Esta primeira etapa será destinada à verificação dos conhecimentos prévios dos alunos referentes 

ao conceito de frações. Isso será feito mediante a aplicação de atividades que envolvem a reta 

numérica e a análise de figuras. 
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Atividade 1 

Inicie a aula propondo alguns questionamentos com o intuito de verificar o conhecimento dos 

alunos acerca de frações. Para isso, sugerimos as perguntas a seguir. 

 O que é uma fração? O que ela pode representar? 

 O que são o numerador e o denominador de uma fração? 

 Como podemos indicar os números fracionários? 

Os alunos podem apresentar inúmeras respostas para a primeira pergunta. Com base nessas 

respostas, leve-os a concluir que fração é a quantidade tomada de acordo com um todo que foi 

dividido em partes iguais. Comente sobre as outras possíveis interpretações para fração, como a 

representação de partes de um inteiro, representação do quociente de uma divisão, representação de 

uma razão ou, ainda, nos casos em que o denominador seja igual a 100, a representação de uma 

porcentagem. Nesta etapa do ensino, ainda é muito comum os alunos confundirem os termos 

numerador e denominador de uma fração. Por isso, enfatize que numerador é o número que indica 

quantas partes foram tomadas do inteiro, ou “o número de cima”; já o denominador é o número que 

indica em quantas partes o inteiro foi dividido, ou “o número de baixo”. Com as respostas 

apresentadas pelos alunos para esses questionamentos, verifique as principais dificuldades ou 

equívocos, realizando as intervenções que julgar necessárias. 

Reproduza as atividades a seguir na lousa, solicitando aos alunos que as copiem e resolvam no 

caderno. 

 

1. Observe as frações a seguir. 

 

3

8
 

 8

8
 

 4

8
 

 1

8
 

 

Sabendo que as distâncias entre duas marcas consecutivas são as mesmas e um número é sempre 

maior do que os demais à sua esquerda, complete a reta numérica abaixo escrevendo cada uma 

das frações representadas nas fichas. 

Ilustração: Cátia Germani 

 

Resposta: Espera-se que os alunos completem a reta numérica com os números 
1

8
, 
3

8
, 
4

8
 e 

8

8
, nessa ordem, da esquerda para a 

direita. 

 

Peça aos alunos que compartilhem com os colegas as estratégias utilizadas na resolução da 

atividade. Observe se as frações foram indicadas corretamente, quais foram as dificuldades mais 

recorrentes e se houve algum equívoco por parte dos alunos. Caso julgue necessário, sistematize na 

lousa mais exemplos de atividades que envolvam a localização de frações na reta numérica, de modo a 

promover a melhor fixação por parte dos alunos. 
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2. De acordo com a imagem a seguir, determine as frações correspondentes às partes amarela, azul, 

vermelha e verde. 

Ilustração: Sérgio L. Filho 

 

 

 Parte amarela: 

 Parte azul: 

 Parte vermelha: 

 Parte verde: 

Resposta: Amarela: 
1

12
; azul 

2

12
=

1

6
; vermelha: 

4

12
=

1

3
; verde: 

5

12
. 

O objetivo dessa atividade é trabalhar o conceito de fração como representação das partes de um 

inteiro. Explique aos alunos que a figura foi dividida em 12 partes iguais. Sendo assim, o número 12 

representa o denominador das frações que serão obtidas. De todas as partes que a figura foi dividida, 

apenas uma delas foi colorida de amarelo. Portanto, a fração que representa essa parte é 
1

12
 (lê-se: um 

doze avos). Com relação ao verde, 5 partes da figura foram coloridas nessa cor, devendo ser 

representada, portanto, pela fração 
5

12
 (lê-se: cinco doze avos). Chame a atenção dos alunos para a 

fração que representa a parte vermelha da figura (
4

12
). Explique-lhes que essa fração pode ser 

simplificada para 
1

3
, pois tanto o numerador quanto o denominador são múltiplos de 4. Considere 

ambas as respostas dos alunos como corretas. 

 

Atividade 2 

Providencie antecipadamente cópias da lista de atividades apresentada a seguir. Organize os alunos 

em duplas, distribua uma cópia para cada aluno e oriente-os a trocar informações entre si, de modo 

que um auxilie o outro nas resoluções. Solicite que as respostas, bem como as estratégias de cálculo, 

sejam todas anotadas no caderno. 
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LISTA DE ATIVIDADES 

1. Em cada figura, escreva a fração que representa a parte pintada de azul. 

Ilustrações: Sérgio L. Filho 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

Respostas: a) 
21

100
; b) 

1

5
; c) 

3

10
. 

 

2. Escreva a fração correspondente a: 

a) 3 dias de uma semana. 

Resposta: 
3

7
. 

b) 15 dias de um mês com 30 dias. 

Resposta: 
15

30
, ou 

1

2
. 

 

3. Sabendo que as distâncias entre duas marcas consecutivas são as mesmas e um número é sempre 

maior do que os demais à sua esquerda, complete a reta numérica escrevendo cada uma das 

frações representadas nas fichas. 

 

6

12
 

 3

12
 

 10

12
 

 8

12
 

 

Ilustração: Ana Alexius 

 

Resposta: Espera-se que os alunos completem a reta numérica com os números 
3

12
, 
6

12
, 
8

12
 e 

10

12
, nessa ordem, da esquerda 

para a direita. 

 

4. Determine: 

 

a) 
3

4
 de 12. 

Resposta: 9 

b) 
4

6
 de 42. 

Resposta: 28 

c) 
5

10
 de 1 000. 

Resposta: 500 

Realize a correção das atividades com o auxílio dos alunos, discutindo a respeito das diferentes 

estratégias utilizadas. Se julgar conveniente, solicite que alguns deles se dirijam à lousa e expliquem os 

procedimentos utilizados pela dupla nas resoluções. 
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2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
Nesta etapa será abordado o conceito de fração como representação de porcentagem. Para isso, 

providencie antecipadamente cópias das malhas quadriculadas apresentadas na atividade 1, além de 

jornais e revistas para recorte e tesoura com pontas arredondadas. 

 

Atividade 1 

Organize a turma em duplas e distribua para cada aluno uma cópia das figuras abaixo. Inicie a aula 

com um debate, perguntando em quais situações do dia a dia é possível reconhecer o uso da 

porcentagem. Diversas situações podem ser mencionadas; por exemplo, o aumento do preço do 

combustível, o desconto oferecido pelo pagamento à vista de um produto, o juro pago ao atrasar a 

prestação de uma compra, entre outras. Diga que o objetivo da aula é associar porcentagem à 

representação fracionária, que será realizado com o auxílio das imagens a seguir. 

Ilustrações: Carmen Martinez 

 

Explique aos alunos que as figuras representadas são quadrados com medidas de comprimento 

iguais, estando o primeiro dividido em 100 partes iguais, enquanto o segundo está dividido 

exatamente ao meio, ou seja, em 2 partes iguais. Oriente os alunos a colorirem 40 quadradinhos 

consecutivos na primeira figura e uma das metades na segunda figura, conforme representado na 

imagem, expressando a parte colorida de cada uma delas por meio de frações  

(
40

100
 e 

1

2
, respectivamente) e comparando os resultados obtidos. Se julgar conveniente, retome o 

conceito de fração, além do significado de numerador e denominador de uma fração. 
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Ilustrações: Carmen Martinez 

 

Organize um debate a respeito dos resultados encontrados pelas duplas e registre-os na lousa. 

Questione se as frações estão representando, nesse caso, a mesma parte do todo. Faça essa análise 

junto com os alunos, tanto numericamente, de acordo com as frações, quanto geometricamente, de 

acordo com as partes coloridas das figuras. 

Após o primeiro debate, entregue a cada aluno uma cópia dos quadrados representados a seguir. 

 

Agora, os alunos devem colorir 25 quadradinhos consecutivos da primeira figura e 1 quadradinho 

da segunda figura, conforme representado na imagem. É importante ressaltar que os dois quadrados 

maiores possuem lados com medidas de comprimento iguais. Alguns questionamentos podem ser 

propostos nesse ponto. Apresentamos algumas sugestões. 

 Qual fração representa a parte pintada da primeira figura? E da segunda figura? 

 Das frações indicadas, qual é a maior? Justifique sua resposta. 

Espera-se que os alunos respondam que as frações que representam as partes coloridas são, 

respectivamente, 
25

100
 e 

1

4
. Questione-os se essas frações representam a mesma parte do todo, pedindo 
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que comparem tanto as frações quanto a região pintada em cada um dos quadrados. Os alunos devem 

chegar à conclusão de que, mesmo divididas de maneira diferentes, as regiões pintadas representam a 

mesma fração do todo. Verifique as respostas apresentadas e sistematize o conceito de frações 

equivalentes. 

Duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma parte do todo. 

Explique aos alunos que, no caso da fração 
25

100
, tanto numerador quanto denominador são 

múltiplos de 5, podendo ser simplificados. Reproduza na lousa o processo de simplificação dessa 

fração; por exemplo: 

 

25

100
=

25: 5

100: 5
=

5

20
=

5: 5

20: 5
=
1

4
 

 

Conclui-se, então, que a fração 
25

100
, que representa a primeira figura, é equivalente à fração 

1

4
, que 

representa a segunda figura. Solicite aos alunos que apliquem o processo de simplificação à fração 
40

100
, 

retratada no primeiro caso desta etapa. Veja se eles percebem que essa fração não é equivalente à 

fração 
1

2
, motivo pelo qual elas não representam a mesma parte colorida em relação ao todo nas 

figuras. 

Outras situações podem ser utilizadas com o intuito de trabalhar frações equivalentes. A seguir, 

apresentamos mais um exemplo. 

Ilustrações: Sérgio L. Filho 

   

Atividade 2 

Esta atividade será destinada ao trabalho com porcentagem, que será feito com base em situações 

do dia a dia. Para isso, distribua a cada dupla alguns jornais e revistas para recorte e duas tesouras com 

pontas arredondadas. Solicite aos alunos que recortem qualquer tipo de informação que apresente o 

uso do símbolo “%”, destacando a notícia como um todo, e não apenas a parte em que apareça o 

símbolo. 

Promova um debate a respeito das informações coletadas pelos alunos, solicitando que as duplas 

façam uma breve explicação a respeito do contexto das notícias, destacando o uso da porcentagem em 

cada uma delas. Pergunte se eles sabem o que significa o símbolo “%” e, então, sistematize na lousa o 

conceito a seguir. 

Porcentagem, indicada pelo símbolo % (lê-se: por cento), corresponde à parte proporcional calculada 

sobre uma quantidade de 100 unidades. A porcentagem pode ser representada por uma fração com 

denominador 100. 

Diga que porcentagem pode ser definida como a centésima parte de uma grandeza. Esse conceito é 

muito utilizado em diversos segmentos, como na indústria, nas finanças e no mundo científico. Cite 

algumas situações hipotéticas para os alunos, como as representadas a seguir. 
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 O leite teve um aumento de 25%. Isso significa que a cada R$ 100,00 houve um acréscimo de 

R$ 25,00. 

 O cliente teve um desconto de 15% na compra de uma calça jeans. Isso quer dizer que a cada 

R$ 100,00 a loja ofereceu um desconto de R$ 15,00. 

Explique que em cada uma dessas situações a porcentagem indicada pode ser escrita sob a forma 

de uma fração com denominador 100, ou seja, uma fração decimal. Por exemplo, 25% pode ser 

representado por 
25

100
; 15%, pode ser representado por 

15

100
. Selecione algumas das notícias coletadas 

pelas duplas e reproduza na lousa os números apresentados sob a forma de porcentagem, discutindo 

com os alunos qual seria a sua representação sob a forma fracionária. 

Feita a transformação de números representados sob a forma de porcentagem para a forma 

fracionária, proponha um contexto no qual o inverso ocorra, ou seja, a transformação de números sob 

a forma fracionária para a forma de porcentagem. Para isso, retome as malhas trabalhadas na 

atividade 1 desta etapa. No primeiro caso, foi solicitado aos alunos que colorissem 40 quadradinhos de 

uma malha com 100 quadradinhos. Essa quantidade foi representada sob a forma fracionária 
40

100
. 

Pergunte aos alunos como seria esse valor sob a forma de porcentagem e, por meio de 

questionamentos, leve-os a concluir que a parte pintada representa 40% da malha. No caso do 

segundo quadrado, que foi dividido em apenas duas partes iguais, a fração que representa a parte 

pintada é 
1

2
. Diga que, nesse caso, é necessário determinar uma fração equivalente cujo denominador 

seja igual a 100. Reproduza na lousa o esquema a seguir, o qual mostra a obtenção da fração desejada. 

1

2
=
1 ∙ 50

2 ∙ 50
=

50

100
 

Leve os alunos a concluírem que, nesse caso, a parte pintada da figura representa 50% do todo. 

Peça aos alunos que determinem a porcentagem referente à parte pintada das outras figuras 

trabalhadas na atividade 1. Enfatize que eles devem utilizar o método das frações equivalentes para 

encontrar uma fração cujo denominador seja 100. Se julgar conveniente, solicite que alguns alunos se 

dirijam à lousa para explicar aos colegas como procederam. Atente aos possíveis equívocos cometidos, 

intervindo quando necessário. 

 

Avaliação 
As questões abaixo irão auxiliá-lo na avaliação do desenvolvimento das habilidades trabalhadas 

nesta sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas aos alunos 

oralmente. 

1. O que representam o numerador e o denominador de uma fração? 

O numerador é o número que indica quantas partes foram tomadas do inteiro, ou “o número de cima”; já o denominador é o 

número que indica em quantas partes o inteiro foi dividido, ou “o número de baixo”. 

2. O que são frações equivalentes? 

Duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma parte do todo. 

3. Qual o significado de porcentagem? 

Porcentagem, indicada pelo símbolo % (lê-se: por cento), corresponde à parte proporcional calculada sobre uma quantidade 

de 100 unidades. A porcentagem pode ser representada por uma fração com denominador 100. 
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Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Realizei as atividades propostas com empenho?   

Respeitei a opinião dos colegas?   

Compreendi a representação de frações?   

Identifiquei corretamente frações equivalentes?   

Reconheci o significado de porcentagem?   

 


