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Operações com números decimais 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Números racionais na representação 

fracionária e na decimal: usos, ordenação e 

associação com pontos da reta numérica e 

operações.  

 (EF07MA10) Comparar e ordenar números 

racionais em diferentes contextos e associá-los 

a pontos da reta numérica. 

 (EF07MA12) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam as operações com números 

racionais.  

Objetivos 

 Identificar números decimais em situações do cotidiano. 

 Comparar e ordenar os números decimais. 

 Representar os números decimais na reta numérica. 

 Elaborar e resolver problemas envolvendo as operações com os números racionais na 

representação decimal. 

 Explorar diferentes estratégias de cálculo com números decimais. 

Recursos utilizados 

 Folhetos de supermercados com preços de 

produtos. 

 Papel sulfite. 

 Lápis grafite. 

 Folha impressa descrita na etapa 1. 

 Material dourado. 

 

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

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Nesta etapa, os alunos irão trabalhar com os números racionais na representação fracionária e na 

decimal. Inicie a aula propondo alguns questionamentos para avaliar o conhecimento prévio dos 

alunos sobre os números racionais na forma fracionária e decimal. Algumas sugestões de perguntas 

são:  

 o que são números racionais? 

 o número 6 é um número racional? E o número 
1

3
? 

 o que representa o número 
1

4
? 

 os números 0,5 e 
1

2
 são equivalentes? 

 nos números decimais, o que representa o algarismo à esquerda da vírgula? E os algarismos à 

direita da vírgula? 

Peça aos alunos que citem algumas situações do cotidiano em que os números racionais tanto na 

forma fracionária ou na decimal aparecem, por exemplo, nos preços dos produtos em supermercados. 
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Atividade 1 

Organize a turma em grupos de no máximo 4 alunos.  

Proponha para os alunos uma lista de atividade para resolverem em grupos. Para isso, providencie 

com antecedência a lista de atividades impressas e entregue para cada aluno.  

1. Escreva uma fração e um número decimal para representar a parte pintada das figuras em cada 

item. 

Ilustrações: Cátia Germoani 

a)  

 

Fração:_______ 
 
Número decimal:_______ 

b)  

 

Fração:_______ 
 
Número decimal: _______ 

c)  

 

Fração:_______ 
 
Número decimal:_______ 

 

Respostas: a) Fração: 
4

10
; Número decimal: 0,4;  b) Fração: 

15

10
; Número decimal: 1,5; c) Fração: 

137

100
; Número decimal: 1,37. 
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2. Para cada número decimal, escreva uma fração decimal correspondente e simplifique-a até torná-la 

irredutível. 

a) 0,5 

b) 1,25 

c) 0,45 

d) 3,45 

e) 2,86 

Resposta: a) 
5

10
; 
1

2
 

b) 
125

100
; 
5

4
 

 

c) 
45

100
; 
9

20
 

 

d) 
345

100
; 
69

20
 

 

e) 
286

100
; 
143

50
 

 

Certifique-se de que os alunos consigam realizar a transformação de um número decimal em uma 

fração. Caso algum aluno apresente dificuldade, retome o assunto e dê alguns exemplos na lousa. 

 

3. Escreva em ordem crescente os números racionais apresentados nas fichas e, em seguida, 

represente esses números na reta numérica. 

0,4 1,2 0,8 

1,5 2,2 1,25 

1,8 0,2 2,5 

 

Ilustrações: Cátia Germoani 

 

Resposta: 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,25; 1,5; 1,8; 2,2; 2,5 

 

Verifique se algum aluno apresenta dificuldade em realizar a comparação entre os números 

decimais para depois escrevê-los em ordem crescente. Caso isso aconteça, auxilie-os fazendo alguns 

exemplos na lousa e aproveite a oportunidade para averiguar se conseguem representar esses 

números na reta numérica. 

Ao final da aula, corrija as atividades com os alunos, intervindo quando julgar necessário. Faça 

perguntas e converse com os alunos a respeito do conteúdo estudado. 
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2ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Nesta etapa, os alunos serão levados a efetuar operações com os números decimais resolvendo 

situação em que envolva cálculo com os números decimais.  

Inicie a aula desenhando, na lousa, o “Quadrado mágico” apresentado a seguir para que os alunos 

copiem e resolvam no caderno. 

12,49  D A 

B 12,0 16,08 

C 8,9 11,51 

Caso os alunos não saibam do que se trata, explique a eles que o “Quadrado mágico” é um tipo de 

quadro no qual a soma dos números de cada linha, coluna ou diagonal é sempre igual e que essa soma 

é chamada constante mágica. 

Resposta: A= 8,41; B= 7,92; C= 15,59; D= 15,1 

Atividade 1 

Peça aos alunos que determine os números que faltam para completar o “Quadrado mágico”, 

sabendo que a constante mágica é 36. 

Para descobrir os números que faltam para completar o “Quadrado mágico”, os alunos precisarão 

realizar adições e subtrações com números decimais. Permita que eles escolham e utilizem a estratégia 

de cálculo que lhes pareça mais adequada, como algoritmo, cálculo mental, cálculo por estimativa. 

Assim, você poderá verificar as noções que os alunos possuem a respeito dessas operações com 

números decimais. 

Após todos os alunos terminarem, realize a correção da atividade na lousa, retomando como 

realizar adição e subtração com números na forma decimal. 

Na sequência, passe na lousa outro “Quadrado mágico” e peça aos alunos que o copiem no 

caderno e determinem os números representados pelas letras, sabendo que a constante mágica é 

60,30. 

C D B 

19,60 20,10 20,60 

25,94 A 25,44 

Por fim, corrija a atividade na lousa, pedindo a alguns alunos que registrem os cálculos necessários 

para obter cada número representado pelas letras e, em caso de dúvidas, retome com os alunos os 

algoritmos da adição e da subtração com números decimais. 

Resposta: A: 8,92; B: 14,26; C: 14,76; D: 31,28 
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3ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Nesta etapa, os alunos continuarão trabalhando com situações envolvendo as operações com 

números racionais. Para isso, peça aos alunos que providenciem, com antecedência, folhetos de 

supermercados que contenham preços de alguns produtos. Se necessário, providencie alguns folhetos 

de supermercados caso algum aluno não consiga trazer. 

Inicie a aula retomando o que já foi discutido com os alunos a respeito dos números racionais e, 

depois, relembre as operações com números racionais na forma decimal. 

 

Atividade 1 

Organize os alunos em duplas ou em trios. Em seguida escreva, na lousa, uma lista de produtos que 

podem ser comprados no supermercado. A seguir, tem-se um exemplo de quadro que pode ser 

montado para os alunos. Os produtos a serem colocados podem variar de acordo com os produtos 

apresentados nos folhetos dos alunos; assim, verifique nos folhetos dos alunos os produtos que há em 

comum para que todos tenham os mesmos produtos na lista. 

 

Produtos Preço do produto (R$) Quantidade Valor (R$) 

Sabão em pó (kg)  2  

Sabonete (unidade)  5  

Leite  2  

Pacote de Arroz (kg)  1  

Óleo de soja  3  

Valor total X X _______ 

Peça aos alunos que completem o quadro com os valores que faltam. Como pode ocorrer que os 

alunos apresentem folhetos de supermercados distintos, aconselhe a dupla a escolher, no momento, 

os valores de apenas um dos folhetos. 

No decorrer da atividade, verifique as estratégias utilizadas pelos alunos para calcular o valor a 

pagar pela quantidade de cada item, se utilizam uma adição ou uma multiplicação. Questione-os a 

respeito de qual das operações é mais eficiente, rápida para obter o resultado. Aproveite a 

oportunidade para verificar se algum aluno apresenta dificuldade em realizar multiplicação com 

números decimais. 

Após os alunos terminarem, peça a alguns que apresentem na lousa os resultados obtidos de 

acordo com os valores apresentados em seu folheto. Se necessário, intervenha retomando com os 

procedimentos das operações com números decimais. 

Em seguida, peça aos alunos que montem outro quadro, em que escolham os produtos contidos 

em seu folheto de supermercado, e entreguem a um colega para completá-lo com os valores que 

faltam. Lembre-os que na coluna do preço do produto o valor deve ser fornecido. Ao final, o aluno 

pode realizar a correção dos resultados obtidos pelo colega. 
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Atividade 2 

Organize a turma em duplas e entregue um papel sulfite. Proponha que as duplas utilizem os 

folhetos de supermercados para elaborarem dois problemas envolvendo operações com números 

racionais na representação decimal. 

Enquanto os alunos realizam a atividade, circule pela sala e auxilie-os em caso de dúvidas. Em 

seguida, oriente que entreguem os problemas para o professor assim que estiverem prontos. Distribua 

as folhas com os problemas entre as duplas, de maneira que nenhuma dupla fique com os problemas 

que formulou e, então, peça às duplas que resolvam os problemas utilizando sua estratégia pessoal. Ao 

final, recolha as folhas resolvidas e entregue à dupla que formulou para que possa realizar a correção 

da solução obtida pela outra dupla. Se necessário, retome o assunto com os alunos. 

 

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. Escreva uma fração decimal que corresponde o número decimal 0,85. 

Resposta: 
85

100
 

2. Entre os números decimais apresentados no quadro, qual é o maior? E o menor? 

0,825 0,8 0,82 

Resposta: maior:0,825; menor: 0,8 

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 e colaborei com meus colegas nas atividades realizadas em dupla?   

Consegui realizar as operações com números decimais?   

Soube qual operação era mais adequada para solucionar determinado problema?   

Consegui comparar e ordenar os números decimais de forma correta?   

Realizei a representação dos números decimais na reta numérica corretamente?   

 

 


