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Nota introdutória 
 
 
No essencial, a brochura Números decimais: Uma proposta de abordagem, foi elaborada 

no ano lectivo de 2005/2006 numa altura em que o Programa de Formação Contínua em 

Matemática era direccionado, exclusivamente, para professores do 1.º ciclo do ensino 

básico. Nos anos lectivos subsequentes este programa foi alargado a professores do 2.º 

ciclo.  

Porque se considera que esta brochura continua a ser um importante recurso de trabalho 

para os professores, de qualquer destes níveis de ensino, delinearem percursos de 

aprendizagem favoráveis a que os alunos dêem sentido aos números decimais e operem 

com estes números de uma forma inteligente e flexível, decidiu-se reeditá-la introduzindo 

uma secção focada no significado atribuído a número decimal. As restantes secções e sua 

organização correspondem, na globalidade, ao documento de 2005/2006.  

 

Primeira edição de Números decimais: Uma proposta de abordagem (2006) 

Organização: Fátima Mendes e Fátima Torres 

 

Segunda edição de Números decimais: Uma proposta de abordagem (2010) 

Organização: Ana Maria Boavida, Fátima Mendes e Teresa Marques 
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 Uma proposta para trabalhar os números decimais 

Jean-Marie Kraemer
1
 

 
Para trabalhar os números decimais é importante começar por dar sentido aos ‘novos’ 
números que se introduzem. Pensamos também que é fundamental construir um sistema de 
referências e relações numéricas e aprender a utilizar estas referências e relações. Vejamos 
mais em detalhe o que se entende por cada uma destas fases.  
 

Dar sentido  

Um aspecto difícil é, certamente, o de dar sentido a 0,4 na expressão o João comeu 0,4 do 

bolo-rei e de 0,15 na situação de uma pizza cortada em 100 bocados. Como se pode 
compreender 0,4 como uma parte do bolo-rei ou 0,15 como uma parte de uma pizza? Em 
contextos como estes e, do ponto de vista dos alunos, seria mais claro utilizar uma 

representação sob a forma de fracção – 1 parte das 10 ( , sem ligação com 0,1) e 15 

bocados dos 100 ( , sem ligação com 0,15) – como extensão das estruturas que já 

conhecem: de 1 a ,  ou . 

 
É um facto que os alunos costumam ter dificuldades na passagem dos números inteiros aos 
números racionais não inteiros o que remete, nomeadamente para a seguinte questão: o que 
poderá fazer um professor do 1.º ciclo para introduzir com sentido os números decimais? 
Uma forma prática pode ser a de usar e explorar situações da vida de todos os dias em que 
surgem os números decimais. É importante trabalhar a ordem de grandeza dos números e a 
sua estrutura, assim como estabelecer relações entre números decimais e também entre 
números decimais não inteiros e os números inteiros que os “enquadram” alunos (por 
exemplo, 3,527 está entre 3 e 4). Esta abordagem favorece, ao mesmo tempo, uma melhor 
compreensão das vantagens do nosso sistema decimal, baseado na ideia de dividir 
sucessivamente em 10 partes, o que origina uma unidade 10 vezes mais pequena que a 
anterior:  

- de 1 m a 0,1 m � 1 decímetro como a décima parte ( ) do metro 

- de 0,1m  a 0,01 m � 1 centímetro como a centésima parte ( ) do metro  

 
 
 
 

                                                
 
1 Documento publicado em 2006 e revisto em 2010. 
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Construir um sistema de referência e de relações numéricas  

A exploração das medidas de comprimento a partir de questões intrigantes, do sistema 
monetário (‘problemas de dinheiro’ - pagar exactamente, dar o troco, comparar preços, 
calcular os descontos que são feitos em determinadas promoções, etc.) e da capacidade e do 
peso recorrendo às embalagens de produtos que conhecem e usam, permite aos alunos 
construir os seus próprios sistemas de medida a partir do que conhecem. Desenvolvem 
também, a partir destas experiências, um sistema de referência e organizam os números 
decimais em sistemas de relações ligados entre si. Por exemplo, o aluno vê 2 pacotes de 250 

g num meio quilo, 3 pacotes em  de quilo e 4 num de 1 quilo. Logo, 0,250 é  

 

•  0,5 – 0,250     • 
 
x 1 quilo 

•  1 – 0,750     •  x 2,5 quilo 

•  0,75 – 0,5 (0,750 – 0,500) 
 
Medir, formar, estruturar, comparar e ordenar comprimentos, pesos, capacidades e quantias 
de dinheiro em contextos práticos da vida de todos os dias permite aos alunos descobrir 
naturalmente as relações de base entre os números decimais e entre os números inteiros e os 
decimais não inteiros. Descobrir como colocar um número decimal na linha numérica 
evidencia as relações lineares (contagem das unidades utilizadas para a medida) que 
correspondem às relações de quantidade (estruturação da grandeza em partes iguais ou 
diferentes)  
 

  -----|---------------|---------------|---------------|---------------|------- 
        0               0,250            0,500             0,750                1 
 

 
 
 
 
� Os problemas de comprimentos ou de distâncias são contextos naturais de organização 

ordinal dos números decimais. 
� Os problemas de capacidade e de peso favorecem a estruturação cardinal. 
� Os problemas de dinheiro favorecem, por seu turno, a integração dos aspectos ordinais 

e cardinais.  

A calculadora tem regras de utilização que permitem consolidar ideias já desenvolvidas 
sobre os números decimais não inteiros e suas relações com os números inteiros e também 
com os representados sob a forma de fracção. Eis exemplos de questões intrigantes que 
podem ser exploradas:  

 

250g 

250g 

250g 
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- a ‘extensão’ para a direita que aumenta um pouco o número 2,342 é um pouco maior que 
2,34, 
- o facto de que ao multiplicar um número por um número decimal menor que 1 o torna 
mais pequeno ao passo que ao dividir se passa precisamente o contrário: 8x0,5=4 e 
8:0,5=16 

- a questão da equivalência: 8:10 �� 8x0,1�� 8x ;  40:10 �� 40x0,1 

- as relações entre os números representados por fracções e os números decimais: como 
fazer surgir no visor 0,125 partindo de uma unidade, por exemplo 1 quilo? 
 
 

Aprender a raciocinar e calcular utilizando as suas próprias referências e 
relações  

É no contexto da vida de todos os dias que os alunos dão sentido aos números decimais, 
que descobrem relações entre números decimais não inteiros, que relacionam estes números 
com os números inteiros e também com os representados sob a forma de fracção. O 
objectivo da exploração inicial e do trabalho de estruturação e organização dos números é 
procurar as referências e relações que os alunos podem utilizar para aprender a calcular em 
função das necessidades e das suas próprias capacidades. Podemos explorar três domínios 
de cálculo:  

(a) procedimentos elementares de adição-subtracção e multiplicação-divisão mental  
(b) raciocinar e calcular com alguns números representados sob a forma de fracção 
(c) cálculos elementares com os milhões.  
 

Bibliografia 
 
Galen, F.; Feijs, E.; Figueiredo, N.;Gravemeijer, K., van Herpen, E. & Keijzer, R. (2008). 

Fractions, Percentages, Decimals and proportions: A learning-teaching trajectory for grade 4, 

5 and 6. Rotterdam: Sense Publishers..  
Tal-uitwerking einddoelen breuken, verhoudingen, kommagetallen en procenten. (Objectivos finais 

fracções, proporções, decimais e percentagens). Utrceht: freudenthal Instituut (draft) 
Keijzer, R., Galen, F. Van e L. Oosterwaal (2004). Reinvention revisited. Learning and teaching 

decimals as example. Utrecht: Freudenthal Institute (Paper). 
Tal. Kommagetallen. Reken Web (números decimais, internet site Freudenthal Institute).  
F. van Galen (2004). Kommagetallen heruitvinden. In: Willem Bartjens, jrg 23, nr.5, pp 16-19 
Buijs, K (2005). Van procedure - naar begripsgericht onderwijs – voorbeeld van een leerlijn 

kommagetallen -. (Dos procedimentos à compreensão: exemplo de uma trajectória de 
aprendizagem para os números decimais). In: Reken-wiskundeonderwijs onderzoek, 

ontwikkeling, praktijk, jrg 24, nr1, pp 9-17. 
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Operacionalização da proposta de trabalho 

 

 

Joana Brocardo, Jean-Marie Kraemer2 
 
 

                                                
 
2 Documento publicado em 2006 e revisto em 2010. 
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Operacionalização da proposta: esquema de organização 

Jean-Marie Kraemer
3
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
 
3 Esquema publicado em 2006 e revisto em 2010. 

 
 

Dar sentido: discutir, interpretar e organizar os conhecimentos e procedimentos nos 
contextos da vida de todos os dias (medir, contar, ler, escrever,....) 

 
 

Aprender a raciocinar e calcular utilizando as suas próprias referências e relações 

Comparar, 
ordenar, 

adicionar e 
subtrair com 

milhões 

Cálculo 
mental 

elementar 

Raciocinar e calcular 
usando as relações  
(entre n.ºs decimais 

não inteiros, n.ºs 
inteiros e representados 

por fracções) 

 
 

Construir um sistema de referências e relações numéricas 

O homem 
mais alto do 

mundo 
 

(Sistema 
métrico) 

Embalagens 
 

(Capacidades e 
pesos) 

O mundo do 
euro 

 
(Sistema 

monetário 
decimal) 

Estruturar 
(compor e 

decompor em 
partes iguais e 

diferentes) 

Localizar e 
posicionar 
na linha 

numérica 

Explorar e 
consolidar 

com a máquina 
de calcular 
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O homem mais alto do mundo 

 
 
O contexto e as questões a explorar 
Dois chineses reivindicam ser o homem mais alto do mundo. Um mede 2,362 metros;o 
outro 2,40 metros. 
� Qual dos dois é mais alto?  
� Consegue-se mostrar a diferença usando o polegar e o indicador? Porquê?  
� Que “tipo” de alturas representam 2,362 m e 2,40 m? (Comparar) 

- Será que se o aluno mais baixo da sala subisse para os ombros do aluno mais alto 
da sala perfaziam a altura de um gigante? 
- Conseguem tocar no tecto com a mão?  

 
 
A ideia e os objectivos 
Os dados colocam questões importantes que com maior ou menor ênfase já podem ter 
sido abordadas na sala de aula:  
- Como ler os números 2,40 e 2,362? 
- O que é que querem dizer?  
- O que é que se pode tomar como referência para ter uma ideia da ordem de grandeza 

da altura dos dois chineses? 
- Como reconstruir e representar esta grandeza exactamente, como se medíssemos a 

altura de duas pessoas?  
 

O objectivo é de descobrir o princípio do sistema decimal de medida a partir da 
subdivisão consecutiva da unidade em 10, 100, 1000... partes iguais  
A exploração da tarefa permite aos alunos:  
1. compreender de “onde vem” o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro  
2. reinventar um instrumento standard de medida 
3. reconstruir as relações entre m, dm, cm e mm 
4. medir a sua própria altura com uma medida standard 
5. aprender a anotar os resultados diferentes ordenando e comparando os dados 

relativos às medições efectuadas pelos grupos.  
 
O que os alunos já sabem (fazer) 
Muitos alunos têm uma noção da sua própria altura. Alguns sabem-na em centímetros 
(143 cm), outros em “metros e centímetros” (1m e 43cm), sem saber (exactamente) 
donde vêm estas unidades.  
 
As crianças conhecem também alguns instrumentos de medida:  
- as suas réguas (20 ou 30 cm) 
- o metro articulado (4x 25cm ou 5x 20 cm) 
- o metro extensível (5m)) 
- a fita métrica (150 cm) 
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Em função dos manuais utilizados e das experiências fora da escola, os alunos têm 
também mais ou menos experiência com as unidades de medida decimal standard, 
como por exemplo, medir com o metro articulado ou a fita métrica o comprimento de 
diferentes objectos.  
 
 
É com base nestas experiências que as crianças podem resolver o problema: qual dos 
dois chineses é mais alto? E quanto é que tem a mais em altura?  
 
Parece-nos melhor explorar esta questão em duas etapas:  
 

1. Reconstruir o metro e a técnica de medição decimal para se medir a si mesmo e 
comparar a sua altura com a dos outros colegas 

2. Resolver o “enigma” do homem mais alto do mundo 
 
 

Etapa 1 - Reconstruir o metro e a técnica de medição decimal para se medir a si 
mesmo e comparar a sua altura com a dos outros colegas 

 
� Medida global 
 
Todos têm, pelo menos, 1 metro e ninguém do nosso grupo mede 2 metros. As crianças 
podem chegar a esta conclusão: a nossa altura está entre 1 e 2 metros (mesmo que se 
inclua a professora/o professor)  
A questão que se coloca agora é: como medir a diferença de altura entre duas pessoas, o 
que resta quando se coloca o metro ao longo da linha vertical que representa a altura das 
pessoas:  
 
 
 
                                                                                                                            o resto 
 
 
 
                                                                                                       1 metro 
 
 
 
 
 
� ‘Fazer’ e exprimir a diferença medindo o ‘resto’ com uma unidade de medida 

10 vezes mais pequena – o decímetro  
 
Pode-se dizer aos alunos que este é um problema que se colocou há muitos anos, contar 
brevemente a história da evolução da medida e introduzir o decímetro como a unidade 
de medida que se obtém a partir da divisão do metro em 10 partes iguais.  
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Cada criança pode fazer o seu próprio metro numa tira de papel e colar sobre essa tira 
um decímetro cortado noutra tira, depois de ter marcado no metro os traços 
correspondentes ao decímetro:  
 
 
 
A medida obtida com este instrumento mais preciso levanta duas novas questões:  
- como medir o que ‘sobra’ 
- como ler e escrever a sua própria altura. 
 
A organização dos resultados num quadro tendo em conta o número de decímetros 
‘utilizados’ dá certamente ideias sobre o modo de anotar e ler a altura de cada um:  
 

alunos m dm 
 1 3 
 1 3 
 1 3 

 
- 1 metro e 3 decímetros VERSUS 1 metro e 4 decímetros VERSUS 1 metro e 5 

decímetros 
- 1 metro e 3/10 de metro VERSUS 1 metro e 4/10 de metro VERSUS 1 metro e 5/10 

de metro 
- 13 decímetros (10 do metro e mais 3) VERSUS 14 decímetros e 15 decímetros 

 
 
 
0            1             2             3             4             5             6            7              8             9     
 

 
� Como medir o que ‘sobra’?  

Todos percebem que o decímetro ajuda a distinguir os grupos de alunos mas que esta 
unidade não é suficiente para medir a diferença entre os alunos que estão no mesmo 
grupo e que não têm a mesma altura.  
O que se poderá fazer? Quem terá a ideia de pegar num decímetro e de o dividir em 10 
partes iguais – os centímetros?  
Cada criança pode agora tornar mais preciso o seu instrumento de medida:  
 
 
 
 
Esta sequência de procedimentos desvenda as relações de base do sistema métrico:  
1 m = 10 decímetros 
1 dm = 10 cm 
1m = 100 cm 
 
Permite também escrever a altura de cada um usando a vírgula para separar o metro das 
unidades utilizadas para conseguir medir cada vez com mais precisão. É preciso juntar 

10 

 1 4 
 1 4 
 1 4 

 1 5 
 1 5 
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uma coluna à direita para anotar os centímetros, as centésimas partes do metro que 
permitem determinar as pequenas diferenças de altura dos alunos:  
 
 

alunos m dm cm 
 1, 3 2 
 1, 3 7 
 1, 3 9 

 
 
� Como exprimir e escrever a altura?   

 
É a última questão relativamente à qual é preciso chegar a um acordo. Podem-se anotar 
no quadro as propostas dos alunos e completar. Se necessário, com as alternativas 
usadas na prática:  
- 1 metro e 32 centímetros  
- 1,32 m (um vírgula 32 metros) 

- 1 metro e  (  do metro é o centímetro) 

 
 
Etapa 2: Resolver o ‘enigma’ do homem mais alto do mundo – qual dos dois é mais 
alto?  
 
� O ‘enigma’  
A experiência da sua própria medida não chega para resolver sem ajuda dos outros o 
‘enigma’ do homem mais alto do mundo. Ao ler os números, alguns alunos irão 
certamente cair na armadilha e pensar que 2, 362 é maior que 2,40 porque tem mais 
algarismos e/ou porque ouve trezentos e sessenta e dois em 2,362, que é maior que o 
quarenta que ouve, (ou o quatro) se for ouvido como 2,4.  

 
� Duma representação global a uma representação exacta da 

realidade  
 
Depois da experiência da sua própria medida é quase certo que muitos 
alunos dirão que se pode calcular a diferença entre o metro e o resto 
os chineses medem mais do que 2 metros e menos do que 3 
 
A partir daqui todos conseguem imaginar a altura se se marcarem estes 
metros com uma banda no chão da sala usando a sua ‘tira-metro’.  
 
� Quantos decímetros e quantos centímetros? 
 

Se os alunos compreenderam o sistema métrico, podem discutir um modo de precisar a 
altura dos chineses, usando os decímetros e os centímetros.  
 
O quadro usado para registar as alturas dos alunos pode ser bastante útil: 
 

1 m 

2 m 

3 m 

 1, 4  
 1, 4 2 
 1, 4 5 

 1, 5 1 
 1, 5 7 
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 m dm cm 
Chinês A 2, 3 6 
Chinês B 2, 4  
 
O chinês A mede 
2 metros, 3 decímetros e 6 centímetros, ou seja 2m e 36 cm ou 2,36 m 
 
O chinês B mede 
2 metros e 4 decímetros, ou seja 2m e 40 cm ou 2,40 ou 2,4 
 
� Protesto! 
Claro que o chinês A protesta se se disser isto … pois a sua altura ainda tem um 2 em 
2,362! 
Quem será que irá sugerir usar unidades 10 vezes mais pequenas que o centímetro – 
aquilo a que chamamos milímetro - e juntar uma coluna à direita do quadro?  
 
 m dm cm mm 
Chinês A 2, 3 6 2 
Chinês B 2, 4   

 
� A diferença é muito mais pequena do que se imaginava 
Esta constatação levanta a questão da ordem de grandeza da diferença. 
Os algarismos à direita sugerem que 2,362 é muito maior que 2,4.  
 
Como é que é?  
 
 
Todas as pessoas poderão ter uma ideia. Alguns alunos conseguem 
compreender que quanto mais precisa é uma medição tanto mais temos 
necessidade de ter mais algarismos para anotar o resultado. No entanto, 
este prolongamento à ‘direita’ só marginalmente influencia a medida 
em relação às unidades usadas mais à ‘esquerda’. As unidades depois da 
vírgula são 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais pequenas que 1. As 
unidades antes da vírgula (10, 100 e 1000) 10 vezes, 100 vezes, 1000 
vezes maiores que 1.  
 
A conclusão é que os dois chineses têm praticamente a mesma altura. 
Pode-se dizer que a diferença entre a sua altura corresponde à diferença 
entre 36 cm e 40 cm, não é mais do que 4 cm! 
 
E …4 centímetros…. Consegue-se mostrar com o espaço 
entre dois dedos da mão!  
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Moedas: posso comprar a salamandra?  

 
� O contexto e a situação a explorar  
A mãe da Vera tem por hábito retirar as moedas pequenas do seu porta-moedas e 
colocá-las numa caixa. Ao fim de duas ou três semanas costuma pedir à filha para 
contar o dinheiro. A Vera tira as moedas e organiza-as em cima da mesa da maneira que 
se vê na imagem da página 13. Ela pode ficar com esse dinheiro para comprar alguma 
coisa de que goste. Um dia viu uma salamandra que achou engraçada e gostaria de a 
comprar.  
- Consegue comprá-la com o dinheiro que tem?   
- Conseguirá comprar uma que é um pouco maior e que custa 2,5 euros?  
 
� A ideia e os objectivos 
As crianças acabaram de descobrir de ‘onde vêm’ os números decimais e para que 
servem. Esta tarefa permite-lhes explorar esses mesmos números no contexto do 
dinheiro. A unidade de base já não é o metro, mas sim o euro.  
Sabem, certamente, que é necessário dar 10 moedas de 10 cêntimos para ter um euro 
mas talvez não saibam que o cêntimo é a centésima parte do euro … 1/100 do euro. 
Esta tarefa permite  
- desenvolver diferentes formas de determinar o dinheiro que a mãe da Vera juntou.  
- compreender como podemos representar essa quantidade e como a lemos.   
- aprender a raciocinar com relações em vez calcular ‘cegamente’ 
 
� O que os alunos sabem fazer  
Mesmo que não dominem o sistema decimal todos os alunos conhecem, nesta altura, as 
moedas.  
A maior parte também consegue interpretar correctamente os preços separando os euros 
dos cêntimos. Estes conhecimentos informais permitem-lhes realizar pequenas compras 
sem a ajuda dos adultos.  
 
Conhecem relações que se baseiam nas suas experiências com dinheiro:  

- podemos trocar duas moedas de 5 cêntimos por uma moeda de 10 cêntimos 
- uma moeda de 10 cêntimos tem metade do valor de uma moeda de 20 cêntimos 
- são precisas 5 moedas de 10 cêntimos para ter 50 cêntimos e 10 moedas para ter 

1 euro.  
 

É a partir destes conhecimentos que os alunos podem resolver o problema da 
salamandra.   
 
� Começar por estimar! 
Aproximadamente, quanto dinheiro há em cima da mesa?  
Trata-se, naturalmente, de reconhecer as moedas e de estimar o valor total.  
 

Só há cêntimos. Não valem muito mas muitas moedas a valer pouco ainda pode dar 
algum dinheiro.  

Ao todo, quanto dinheiro? Mais de 20 cêntimos? Mais de 40? Um euro? 
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Não se deve demorar muito tempo a discutir estas questões pois os alunos rapidamente 
começarão a contar e deixam de estimar. O que se pretende ter é uma ideia da quantia 
de dinheiro que há, mais nada!.  
 
Contar e calcular 
Organizar as crianças em pares permite constatar e discutir diferentes formas de resolver 
mais ou menos rápidas e fiáveis. As crianças podem desenvolver várias estratégias e 
combiná-las entre si:  

- Obter o valor dando saltos de 2, 5, 10 … 
- Contar as moedas e depois calcular o valor das moedas.  
- Formar 10 cêntimos, 1 euro, …  

 
 

Tópicos para pensar na planificação da tarefa Moedas: posso comprar a 

salamandra?  

 
Planifique a exploração desta tarefa com a sua turma. Pense em várias opções e nas 
razões que o levam a decidir por uma delas. Por exemplo, poderá pensar se alterava:  
- a imagem que introduz a tarefa.  
- o contexto de introdução da tarefa 
- o objectivo de incluir inicialmente o cálculo aproximado 
- a organização dos alunos em grupos de dois. 
 
Tendo em conta as razões que indicou proponha uma planificação detalhada da 
exploração desta tarefa prevendo o modo como organiza a discussão e sínteses finais.  
 
 

Planeando outra tarefa  
 

Tendo como base a ideia de uma tarefa já proposta anteriormente – estruturar quantias 
de dinheiro de diferentes formas usando a operação multiplicação e as diferentes notas – 
estruturar uma proposta idêntica mas usando moedas em vez de notas.  
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Pesando tomates 

 

 

 

 

 

Questões que podem ser colocadas a partir desta imagem:   

� O que pesa mais: os três tomates ou uma embalagem de manteiga?  

� Como escreves o peso assinalado na balança em quilos?  

� Aproximadamente, quanto pesa um tomate?  

� Quantos tomates terá um quilo de tomates?  

� A balança da Fátima marca 1055 g. Se tirar um tomate ficará com 1 quilo?   

Imagina que num concurso ganhaste o teu peso em tomates. Quantos tomates 

terás ganho? 
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Uma pilha de garrafas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho em pequenos grupos 
 
Em conversa com os alunos encontrar um contexto para a imagem. Em seguida levá-los 

a descobrir uma maneira prática de responder às seguintes questões : 

� Ao todo, quantos litros de coca-cola há?   

� Imagina que queres comprar a mesma quantidade de coca-cola em garrafas de 2 

litros. Mostra como consegues saber quantas garrafas tens de comprar.  

� Na loja só há garrafas de 0,5 litros. Mostra como consegues saber o número de 

garrafas que tens de comprar.  

� … 

 

Apresentação da resolução numa folha A2 

O professor pode ordenar a apresentação dos trabalhos de modo a fazer um 

levantamento dos procedimentos usados, do menos estruturado para o mais estruturado.  

 

 
 

 



Escola Superior de Educação de Setúbal  
Programa de Formação Contínua em Matemática para 

Professores dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 2009 - 2010 
 

 

  

 
Números decimais (p. 20 de 29) 

 

Estruturar (compor e decompor em partes iguais e diferentes) 

 

As crianças descobrem as estruturas dos números inteiros e as relações entre esses 
números formando grupos de objectos, reunindo estes grupos e registando o resultado 
destas operações. A partir daqui descobrem as possibilidades de usar estas estruturas e 
relações para simplificar a contagem, as comparações e os cálculos.  
 

Exemplo 
A descoberta da estrutura do 5 permite contar de 5 em 5 e de 10 em 10. Para além disto, 
também permite comparar 7 com 9 pensando em “5 e o resto” (2 para 7 e 4 para 9) e 
adicionar facilmente 7 a 9 pensando em (5+2) + (5+4) que é 10 mais 6. 
 

Estruturar (compor e decompor) as grandezas permite, da mesma forma, descobrir as 
estruturas que desvendam as relações entre os números decimais não inteiros que 
usamos com maior frequência assim como as suas relações com os números inteiros.  
 

Exemplo 
A propósito das garrafas vazias que ficam depois de uma festa podem-se colocar várias 
questões: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formar simbolicamente uma tal quantidade utilizando embalagens permite descobrir as 
estruturas e relações mais evidentes e certas relações mais complexas ligadas às 
potências de 10 e aos múltiplos de números inteiros.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
  0      0,5      1                2                                  4                                  6 
                                                                                                             
 

2 litros 
� 2x 1l  
� 4x 0,5l 
� (1x 1,5l) + (1x 0,5l)l 

2 
li

1 l

0,5 0,5 

1 l

0,5 0,5 

 

Quanto beberam?  

Beberam muito? Quantas latas de 
330ml? 

1,5l 3l 4,5l 6l 

3x 2l ou 4x 1,5 
ou 12x 0,5l 

0,5l 
 
0,5l           1,5l 
 
0,5l 
              
0,5l 
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Se queremos que os alunos desenvolvam uma certa compreensão e capacidade de 
cálculo de base, será importante relacionar os números decimais uns com os outros, 
partindo de números que podemos considerar de “referência”. Tendo em conta que é 
importante dar sentido aos números e relações a partir das experiências dos alunos, a 
decisão sobre quais os números base – “de referência” - que utilizamos em diferentes 
contextos são sobretudo:  
 
 

 
Equivalência entre números de referência representados de diferentes formas 

 
número decimal fracção percentagem 
0,1 (décima) 1/10 10% (descontos) 
0,5 (metade de) 1/2 (metade de) 50% 
0,33 (capacidade de algumas latas) 1/3 (um terço de) 33% 
0,25 (embalagens de manteiga) 1/4 (um quarto de) 25% 
0,125 (embalagens de manteiga) 1/8 12,5% 
0,2 (sistema monetário) 1/5 20% (descontos) 
0,75 (garrafas de vinho) 3/4 75% 

 
 
Tendo com o referência os números anteriores, quais são os tipos de estruturas? 

� Divisão repetitiva por 10: 1 � 0,1 � 0,01 � 0,001 (décima, centésima, 
milésima no contexto de medições) 

� Dividir ao meio: 2x0,5 = 1 ou 1:2 = 0,5 
� Divisão repetitiva por 2: 1 � 0,5 � 0,25 � 0,125 
� Relações do sistema monetário: 1 é 5x0,2  
� Dividir em 3. 

 
Podemos explorar diversos tipos de embalagens (que envolvam capacidade, dinheiro, 
peso) para desenvolver este sistema de referências e relações.  
 
Exemplo 
1 euro é 

� 5x 0,2 (5 moedas de20 cêntimos) 
� 0,5 + 0,2 + 0,2 + 0,1 (1 moeda de 50 cêntimos, 2 moedas de 20 cêntimos e 1 

moeda de 10 cêntimos) 
� 10x 0,1 (10 moedas de 10 cêntimos)  
� 100x0,01 (100 moedas e 1 cêntimo) 
� etc. 
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Localizar e posicionar 

 

 
Medir a própria altura e comparar a altura dos dois gigantes chineses, facilita a 
compreensão do princípio que permite ir precisando as medições e o modo de registar 
os resultados:  
 
- 1,34 m é menor que 1,43m 
- 1,34 está entre 1 e 3/10 e 1 e 4/10 ; tem mais 4/100 que 1,3m e 6/100 a menos que 

1,4 
 
Depois destas experiências pode-se pedir aos alunos que organizem os resultados em 
intervalos marcados em linhas numéricas progressivamente menos estruturadas: 
 
                                1,34 
 
                      1,1       1,2         1,3        1,4                    1.6        1.7       1,8        1,9 

-----|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|---- 
       1                                        1,50                                    2 
  
 
------|---------------------------------------------------------------------- 
                 2.1     2.2      2.3     2.4 
       2m                                       2,5                                          3m 
                                      
 
 
------|------------------------------------------------------------------------ 
               2.31     2.32   2.33    2.34    2.35    2.36   2.37    2.38   2.39 
      2.3                                        2,35                                      2,4 
 
 
Em seguida, uma possibilidade é propor, aos alunos, que assinalem os números 
decimais obtidos a partir dos contextos explorados numa linha numérica que eles 
próprios desenham.  
 
Exemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----- 1 
--- 
--- 
--- 
--- 
----- 0,5 
--- 
--- 
--- 
--- 
------- 0 

750 ml 
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Os manuais escolares propõem exercícios de localização numa recta marcada. Retirando 
algumas marcas intermédias podem propor-se tarefas que exigem saber posicionar os 
números.  
 
Exemplo 
 
Escreve os números decimais representados pelo símbolo (localizar) 
 
 
 
 
 
Colocar os números no lugar correcto (posicionar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podem também propor-se tarefas que habituem os alunos a raciocinar sem o suporte de 
contextos de referência, ou seja, com os números ‘em abstracto’.  
 
Exemplo 
- localiza 3,15 – 3,5 – 3,09 numa recta marcada em 1/10 de unidade;  
- qual dos seguintes números é mais próximo de 2? É 1,95? É 2,1? Ou 2,01? 
- escreve três números maiores que 3,8 mas mais pequenos do que 4; 
- ‘passeias’ sobre uma recta numérica de 4,5 a 5. Quais dos números seguintes 

‘encontras’ e quais os que não ‘encontras’? 4,65 – 4,75 – 4,9 – 4,09 – 4,099  
 

Este tipo de tarefas permite trabalhar a ordem de grandeza dos números decimais. Os 
alunos tomam consciência que 2,11 é mais pequeno que 2,9 mesmo que antes 
acreditassem no contrário porque 11 é maior que 9.  
Ao caminhar de 4,5 até 5 os alunos podem perceber que existe uma infinidade de 
números decimais. Podem também perceber como conseguem ‘inventar’ muitos 
números aumentando o número de casas decimais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   0                                        1                                                2                                                   3  

 
--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---- 
  0                                        1                                        2                                        3          1

|
          

|
 2                

 
0,5 

 
1,5 

 
2,1 

 
2,9 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 
      3                3,50               4                4,50               5  

�  3,9 �  3,85 �  4,05 
�  4,5 

� 4,48
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Cálculo mental elementar com os números decimais 

 
Princípios de base 
 
• Cálculo aproximado antes do cálculo exacto  
A abordagem que propomos é a de procurar que todos os alunos desenvolvam uma 
forma de calcular em que se sintam confiantes. Neste sentido é importante simplificar 
os cálculos propostos nos manuais para que os alunos possam adicionar e subtrair 
mentalmente usando as relações descobertas na exploração dos contextos de medida 
(comprimento, dinheiro, peso, capacidade).  
A confiança de base é dada por este tipo de cálculo. Antes de fazer cálculos exactos 
cada criança deveria ser capaz de determinar, ao seu próprio nível de compreensão dos 
números decimais, um resultado aproximado. 
 
Exemplo 
 
Diferença de preço 
 
 
 
 
 
 
�15,48 é quase 15 euros e meio 

�19,95 é quase 20 euros 

15+5=20, logo é quase 5 euros de diferença. 
 
 
• Utilizar as relações entre as operações para desenvolver um cálculo mental 

inteligente e flexível  
 

Na vida de todos os dias subtrai-se e divide-se muito raramente. Adiciona-se em vez de 
subtrair e multiplica-se em vez de dividir.  
 
Exemplos 
 
Pagar �15,48 com uma nota de � 20 
� Devo receber …2 cêntimos, 50 cêntimos e 4 euros (de �15,48 a �15,50, de �15,50 a 
�16 e de �16 a 20) 
 
Pagar �148 num restaurante dividindo a conta por 5 pessoas 
� 20 euros cada um: 5x 20= 100 (não chega) 
� 30 euros cada um: 5x 30=150 (está bem) 
 
Alguns contextos e combinações numéricas convidam naturalmente os alunos a utilizar 
estas relações de equivalência.  
 

�15,48 
�19,95 
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Subtraem completando usando para isso a adição em situações em que lhes é pedido 
para: 
- calcular a diferença entre dois preços, dois comprimentos, dois pesos, …;  
- calcular o resto de uma placa de madeira que foi cortada em duas partes (48 cm 

numa placa de 1 m) 
- completar uma quantidade ( 0,135 kg de presunto e eu quero 0,150kg). 
 

Os problemas de partilha convidam a dividir, ao passo que os de proporcionalidade 
convidam a multiplicar  
 

Exemplo 
Com 20 kg de batatas quantos sacos de 2,5 kg cada um podemos encher? 
2x 2,5 = 5  
4x 2,5 = 10 
8x 2,5 = 20 
 

É natural adicionar em vez de subtrair quando se usam números próximos uns dos 
outros. 
 

 Exemplos 
- pagar �18,48 com uma nota de �20,   
- pagar �46,48 com uma nota de �50,  
- pagar �85,98 com uma nota de �100 
 
É natural multiplicar em vez de dividir quando se usam referências de base, como os 
múltiplos de 0,5; 0,2; 2,5; 1,5; etc. 
 
• Usar a máquina de calcular como instrumento para reflectir  
Multiplicar aumenta as quantidades, dividir diminui. Esta é uma ideia que os alunos 
desenvolvem ao trabalhar com os números inteiros mas que não é válida para todos os 
números decimais. Pode-se usar a máquina de calcular para os ajudar a compreender 
que neste conjunto é possível dividir e obter um número maior, tal como é possível 
multiplicar e obter um menor.  
 

Exemplos 
Despejo 100 garrafas de 0,5 litros de água num aquário. Isto dá quantos litros? E se 
deitares 80 garrafas? E 40? E 20? E 10? E 5?  
 

Coloca as respostas da máquina na tabela  
 

Produtos Respostas 
100 x 0,5 50 
80 x 0,5 40 
40 x 0,5 20 
20 x 0,5 10 
10 x 0,5 5 
5 x 0,5 2,5 

 
A análise da tabela, construída a partir dos resultados obtidos na máquina de calcular, dá 
a ideia de que multiplicar por 0,5 corresponde a calcular a metade: 100 x 0,5 = 0,5 x 
100, logo metade de 100.  
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Como saber o preço dos chocolates? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cada tablete de chocolate custa 98 cêntimos. Faz a lista dos preços.  

Explica como, com esta lista, podes saber rapidamente o preço de 5 chocolates. E de 

18? Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 0,98 

          
1       � 0,98 

2     ......... 

4      ......... 

8      ......... 

          
10       � 9,8 

20    ......... 

40     ......... 

80     ......... 
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Explorar, confirmar e precisar ideias matemáticas usando a máquina 
de calcular 

A máquina de calcular tem regras de utilização que podem facilitar a análise das ideias 
que os alunos desenvolveram sobre os números decimais e sobre as suas relações com 
os números inteiros e fraccionários.  
 

Aspectos mais interessantes a explorar dizem respeito:  
� Um maior número de algarismos à direita da vírgula aumenta ‘pouco’ a grandeza do 

número: 2,342 metros tem apenas 2/1000 do metro a mais que 2,34 m, o espaço de 
dois traços da régua que os alunos usam! 

� É sempre possível determinar um número situado entre dois números decimais; 
� Multiplicar um número por um número decimal pode permitir obter um número 

mais pequeno, dividir pode permitir obter um número maior: 8x0,5=4 e 8:0,5=16. 
Mas nem sempre é assim: 8x1,5 = 12 ; 8. 1,5 = 5,333… 

� As equivalências:  
8:10 �� 8x0,1�� 8x1/10; 40:10 �� 40x 0,1 

� As relações entre as fracções e os números decimais: como conseguir que no visor 
da máquina apareça 0,125 partindo, por exemplo de 1?  

 
Podem propor-se várias tarefas e jogos que exploram os aspectos anteriores.  
 
Cada vez mais próximo 

Jogam duas pessoas, cada uma delas com uma máquina de calcular. Para número de 
partida o jogador A, por exemplo, introduz na máquina 4,5 e o jogador B regista 5.  
Na jogada seguinte A deve adicionar um número a 4,5 de tal forma que a soma não 
ultrapasse o número do jogador B (5). Pode, por exemplo adicionar 0,1 � 4,5 + 0,1 = 
4,6 
 
Em seguida o jogador B deve subtrair um número a 5 de modo a obter um número 
maior ou igual ao que está no visor da máquina do jogador A (4,6). Pode, por exemplo 
subtrair 0,1 � 5 - 0,1 = 4,9 
 

O jogo do intervalo 

No jogo do intervalo jogam dois jogadores com uma máquina de calcular. 
Parte-se de um número e de um intervalo dado e multiplica-se esse número por um 
outro, de modo a fazê-lo convergir para o interior do intervalo. Ganha o jogador que 
conseguir obter um produto que pertença ao intervalo escolhido.  
 

Exemplo 
Número de partida: 13; Intervalo: [27, 32] 

 
 N.º por que multiplica N.º que aparece no visor 
Jogador A X 6 78 
Jogador B X 0,5 39 
Jogador A X 1,2 46,8 
Jogador B X 0,4 18,72 
Jogador A X 0,8 14,976 
Jogador B X 2 29,952 
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Número decimal: de que falamos? 

 
Ana Maria Boavida, Teresa Marques

4 
 
 

Será que 7,3 é um número decimal? E 2? E 
��

�

�
? E 

��

�

�
? A resposta a estas questões 

depende, naturalmente, do que se entender por “número decimal”.  

Em linguagem corrente usa-se, muito frequentemente, esta expressão para indicar 

números que “têm uma vírgula”. Aceitar este significado levar-nos-ia a dizer que, dos 

números indicados, apenas 7,3 é decimal. Esta forma de “ver” os números decimais é, 

no entanto, redutora e ambígua. Redutora porque poderá induzir a ideia de que um 

número inteiro (por exemplo 2) não é um número decimal, o que, em matemática, não é 

verdade. Ambígua porque se está a identificar um número com uma das possibilidades 

de representação desse número. Por exemplo, o número 2 pode ser representado de 

diversos modos, entre os quais estão ; ;  ; ; ; 2,0.  

Por vezes, na prática escolar, e mesmo em todo o discurso matemático, há certos abusos 

de linguagem que dificilmente são evitáveis pois falar e escrever com a máxima 

precisão tornaria as frases excessivamente longas e de difícil compreensão. No entanto, 

é importante que estes abusos, por um lado, não dificultem a compreensão dos conceitos 

matemáticos em jogo e que, por outro, sejam conhecidos pelos professores de modo a 

diminuir a possibilidade de confusões e ambiguidades perversas.  

Este texto destina-se a professores e, através dele, pretende-se clarificar tanto o conceito 

matemático de número decimal, como o significado que, nas anteriores secções desta 

publicação, se atribuiu à expressão “número decimal”.  

De um ponto de vista matemático, número decimal é um número racional
5
 que pode 

representar-se por uma fracção da forma 

��

�

��
�

 em que “a” é um número inteiro e “n” 

é um número natural (uma fracção deste tipo designa-se por fracção decimal).  
                                                
 
4 Documento elaborado em 2010. 
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Daqui decorre que: 

• Todos os números inteiros, positivos ou negativos, são números decimais: por 

exemplo,  

2 = 
��

��

��
�

;  1 = ;  6 = = ;  -11 =  

• Nem todos os números racionais são números decimais: por exemplo,  

não é possível representar 
��

�

�
 por uma fracção decimal, embora seja possível 

representar 
��

�

�
 (por exemplo, 

��

�

��
).  

Se na definição de número decimal considerarmos que em 

��

�

��
�

 tanto “a” como “n” são 

números naturais, obteremos o conjunto dos números decimais positivos. Ao longo 

desta publicação, usou-se a expressão “número decimal” para designar elementos deste 

conjunto cuja representação escrita inclui, ou pode incluir, uma vírgula: por exemplo, 

9,31; 2 (igual a 2,0; 2,00;...). Pode considerar-se que, de um ponto de vista matemático, 

é mais adequado designar este tipo de representação por representação do número sob a 

forma de numeral decimal. Com efeito, quer os numerais decimais, quer as fracções, são 

formas de representar números racionais e, embora estas formas possam ser diferentes, 

o número representado é o mesmo. Por exemplo,  (representação sob a forma de 

fracção) e 0,125 (numeral decimal) representam o mesmo número. No entanto, utilizou-

se a expressão “número decimal”, e não “numeral decimal”, por uma questão de 

simplificação de linguagem e por se entender que a compreensão não fica 

comprometida.  

 

                                                                                                                                          
 
5 Número racional: número da forma  em que “m” e “n” são números inteiros e n�0. 


