
O sanduíche e as frações

• Atividade sugerida para crianças com idades de 6 a 7 anos.

• Orientações: Contar história para aluno; em seguida, fazer atividades para explorar
metades e quartas-partes.

• Habilidades e conceitos trabalhos:
• Compreender e representar frações comuns de 

1

2
e  

1

4
.

• Resolver problemas de frações com retângulos e quadrados.

• Você precisará de: 
• Cola e tesoura 
• 1 sanduíche impresso (Anexo I)
• 4 quadrados impressos (Anexo II)
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1. Comece contando a seguinte história para a criança:

Depois de um dia de trabalho, papai chegou em casa, deu um beijo
na mamãe e no Tomás, um bonito menino de 6 anos, e perguntou se alguém
estava com fome para jantar.

Mamãe disse que já havia lanchado junto de Tomás, e que haviam
comido sanduíches.

Papai falou:
- Que boa ideia. Vou fazer um sanduíche para mim.
Em seguida foi até a cozinha e com muito capricho preparou o belo

sanduíche abaixo:

Ao sentir o cheiro, mamãe não resistiu e pediu metade.
Papai, com muita fome, cortou o pão dessa forma:

Mamãe ficou chateada.
Tomás, que observava tudo, falou: papai não deu metade.

2. Pergunte à criança:

- Tomás tem razão? Papai não deu metade do lanche? Por quê?

Em seguida, dê à criança o sanduíche do Anexo I:

- Dobre e recorte o sanduíche em duas metades. Compare com as partes que
papai cortou.
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3. Dê para a criança um dos quadrados recortados do Anexo II e peça à
criança que corte o quadrado em duas metades.

➢ Deixa ela fazer. Pode ser que ela sugira dobrar antes de cortar; pode ser que
corte dobrando no meio formando dois retângulos, ou na diagonal formando
dois triângulos.

4. Se ela fizer dois retângulos dê outro quadrado a ela para fazer dois
triângulos. Se fizer dois triângulos, dê outro quadrado para fazer dois
retângulos.

- Enquanto a criança trabalha, vá perguntando a ela:
➢ Como ter certeza de que as metades tem o mesmo tamanho?
➢ Uma metade pode ser maior do que a outra?

5. Pegue as metades que a criança fez e escreva, junto dela, em cada uma

das partes:
1

2
.

- Leia a fração escrita nos papéis e explique que é assim que escrevemos
quando dividimos uma unidade em duas partes iguais.

6. Reserve as metades cortadas.

Vamos continuar a história:

Papai viu que mamãe ficou chateada e teve outra ideia.
Pegou o seu sanduíche e cortou assim, dividindo todo o sanduíche

em quatro partes iguais:

Papai, então, distribuiu duas partes para a mamãe e ficou com
outras duas.

Mamãe ficou feliz. Papai também.
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7. Dê para a criança um dos quadrados recortados do Anexo II.

- Peça à criança que corte o quadrado em quatro partes.
➢ Deixa ela fazer. Há formas distintas de fazer isso:

8. Se ela fizer quatro quadrados, dê outro quadrado a ela para fazer quatro
triângulos, etc.

- A ideia é fazer todas as formas mostradas no item 7. Use três quadrados
recortados do Anexo II para isso.

- Enquanto a criança trabalha, vá perguntando a ela:
➢ Que formas possíveis nós temos? (quadrado, triângulo e retângulo).

9. Pegue as partes que a criança fez e escreva, junto dela, em cada uma

delas:
1

4
.

- Faça isso enquanto junta as figuras novamente em quadrados.
- Leia a fração escrita nos papéis e explique que é assim que escrevemos

quando dividimos uma unidade em quatro partes iguais.

10. Avance para o exercício na folha seguinte, de colagem.
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Atividade

1) Pegue dois de seus quadrados recortados, um deles recortado em 2 partes e
outro recortado em quatro partes. Cole-os formando novamente um

quadrado no quadro abaixo. Escreva em cada parte:
1

2
ou

1

4
.

2) Pinte as metades (
1

2
) de amarelo.

3) Pinte as quartas-parte (
1

4
) de vermelho.



Anexo I



Anexo II


