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I. Dados de Identificação  

Professor (a) regente:   

Raquel 

Data:  

13/09/2017 e 

29/09/2017 

Série:  

6º ano 

Turma:  

61 e 62 

Carga 

horária:  

4h/a 

Bolsista(s) responsável(eis):  

Alexandra Beatriz Silveira 

Pacheco, Aline de Sousa 

Domenech, Daiane da Silva 

Fagundes, Gabriel Müller 

Konflanz, Juliana Alves 

D’Ávila, Larissa Pereira 

Garcia, Maria Cecília 

Maglione Ávila e Thalyta 

Alves Lopes. 

Título da atividade: Xilofone: o estudo de frações através da 

música. 

II. Tema 

Xilofone 

 

III. Objetivos  

- Compreender os conceitos de frações. 

 

 - Desenvolver o raciocínio lógico. 

 



- Compreender a fração como parte da divisão presentes em várias situações do dia-a-dia. 

-     Construir representações fracionárias. 

-     Resolver situações problemas. 

IV. Conteúdos 

-Definição de fração 

- Divisão do inteiro em partes iguais 

-Representação de uma fração 

- Operação com números fracionários 

-Adição, subtração, multiplicação e divisão de fração 

 - Mínimo múltiplo comum. 

- Equivalência. 

 

V. Desenvolvimento do tema e os procedimentos de ensino. 

A atividade será desenvolvida em duas etapas. 

 

1ª etapa: Construção Xilofone. 

 

No primeiro momento, levaremos um vídeo: Pato Donald no mundo da matemágica, o objetivo 

do vídeo é fazer com que os alunos percebam a importância da matemática e quanto ela esta 

presente em nosso dia a dia, através da música relacionaremos o conteúdo de frações, 

relembrando assim conceitos já adquiridos pelos alunos. 

. 

Após o vídeo faremos questionamentos associando as notas musicais e suas respectivas frações. 

Os alunos serão divididos em duplas, disponibilizaremos, para os mesmos, o material Fracsoma, 

com a intenção de que percebam as frações neste material, relacionaremos o uso do fracsoma 

com a composição das notas musicais. 

Notas musicais Frações 

DÓ 1 

RÉ 8/9 

MI 4/5 

FÁ 3/4 

SOL 2/3 

LÁ 3/5 

SI 8/15 

 

 

Figura 1. Fracsoma 



 
Fonte :Google Imagens 

 

 Cada dupla, receberá uma folha onde deverá representar as notas musicais com o uso do 

fracsoma, será entregue um copo de vidro com uma das notas musicais (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá 

e Si), onde o aluno deverá identificar a fração correspondente a nota, realizando a marcação no 

copo com o auxilio de uma régua medirá a altura do copo  dividindo o valor encontrado (11,08 

cm) pelo número do denominador e multiplicando pelo numerador correspondente de sua nota 

musical, para a construção do xilofone, juntaremos todos copos  preenchendo com água até a 

medida marcada pelos alunos, cada copo receberá uma cor para sua  nota musical, constituindo 

assim a xilofone, onde os alunos poderão testar o som das notas musicais. 

 

 

 

Figura 1. XILOFONE DE ÁGUA 

 
Fonte: FRAGMAC 

Após a construção do Xilofone os alunos serão conduzidos a frente da sala e tocarão duas 

canções com o instrumento, seguindo as sequências abaixo: 

 

“PARABÉNS A VOCÊ”: 

DÓ   DÓ   RÉ   DÓ   FÁ   MI 

DÓ   DÓ   RÉ   DÓ   SOL   FÁ    FÁ 

LÁ   LÁ   DÓ2   LÁ   FÁ   MI   RÉ 

DÓ2   DÓ2   SÍ   SOL   LÁ   SOL   SOL 



 

“O PASTORZINHO”: 

DÓ   RÉ   MI   FÁ   FÁ   FÁ 

DÓ   RÉ   DÓ   RÉ   RÉ   RÉ 

DÓ   SOL   FÁ   MI   MI   MI 

DÓ   RÉ   MI   FÁ   FÁ   FÁ 

 

 

2ª etapa: Revisão de conceitos com atividades de compreensão 

 

Operações com Frações 

Aprenda de forma fácil a fazer operações com frações. 

 
 Para adicionar ou subtrair frações de mesmo denominador, somam-se os numeradores e repete-

se o denominador. 

Temos que analisar dois casos: 

1º) denominadores iguais  

Para somar frações com denominadores iguais, basta somar os numeradores e conservar o 

denominador. 

Para subtrair frações com denominadores iguais, basta subtrair os numeradores e conservar o 

denominador. 

Observe os exemplos: 

  

2º) denominadores diferentes  

Para somar frações com denominadores diferentes, uma solução é obter frações equivalentes, de 

denominadores iguais ao mmc dos denominadores das frações. 

Exemplo: somar as frações 

 
Obtendo o mmc dos denominadores temos mmc (5,2) = 10. 



 
 Multiplicação e divisão de números fracionários Resumindo: utilizamos o mmc para obter as 

frações equivalentes e depois somamos normalmente as frações, que já terão o mesmo 

denominador, ou seja, utilizamos o caso 1. 

 

Multiplicações de frações  

Nas multiplicações de frações multiplica-se o numerador com numerador e denominador com 

denominador. Se necessário, simplifique o produto. 

Veja os exemplos: 

 
Divisão de números fracionários 

Na divisão de números fracionários, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da 

segunda. Se necessário simplifique. 

Veja o exemplo abaixo: 

  
     

Frações Equivalentes 

 

   Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. 

    Exemplo:  são equivalentes 



    Para encontrar frações equivalentes devemos multiplicar o numerador e o denominador por 

um mesmo número natural, diferente de zero. 

    Exemplo: obter frações equivalentes à fração . 

     

    Portanto as frações  são algumas das frações equivalentes a . 

 

  

Simplificação de frações 

      Uma fração equivalente a , com termos menores, é . A fração  foi obtida dividindo-se 

ambos os termos da fração  pelo fator comum 3. Dizemos que a fração  é uma fração 

simplificada de . 

    A fração  não pode ser simplificada, por isso é chamada de fração irredutível. A 

fração  não pode ser simplificada porque 3 e 4 não possuem nenhum fator comum. 

 

Exercícios: 

 

7- Pintar a fração correspondente. 

              

=
 

 
  

 

    

    

 =
 

 
 

      

      

      

 =
 

 
 



    

 =
 

 
 

8- Faça o desenho correspondente à fração. 

A)   
 

 
 

  

B)    
 

 
 

  

C)    
 

 
 

  

9- Simplifique as frações: 

A)  
  

  
 

B) 
 

  
  

C) 
 

  
  

D)  
 

  
 

E) 
 

  
  

  

10-Escreva a fração correspondente. 

A)   Um quarto = 

B)   Dois quartos = 

C)   Dois terços = 

D)   Cinco terços = 

E)   Cinco sextos = 

F)   Sete nonos = 

  

11- Resolva os problemas com frações: 

A) Se 60 minutos correspondem a uma hora, que fração de hora são 30 min, 15 min e 45 min? 

B) Numa corrida de carros, 24 carros iniciam a corrida e abandonou a prova. Quantos carros 

terminaram a corrida? 

C) Uma rua tem 400 metros de extensão. Se uma pessoa anda  dessa rua, que distância ela anda? 

D) Para encher 12 jarra de litro, quantos litros se necessita? 

E) Numa festa havia 5 bolos. Os convidados comeram  dessa quantia. Metade do que sobrou foi 

dada de presente. Quanto restou dos bolos? 

  

12- Calcule: 

  



 

VI. Recursos didáticos utilizados  

Quadro branco, caneta para quadro branco, filme, data-show, Fracsoma, copos de vidro , água, 

régua, guache e folha A4. 

VII. Avaliação 

 A avaliação será realizada pela observação da turma, suas discussões e conclusões.  

VIII. Referências 

Donald no País da Matemágica (Completo - Dublado - 720p HD). Educação Documentários. 

27:41. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=wbftu093Yqk>. Acessado em: 30 

de agosto de 2017.  

Bianchini, Edward-Matemática Bianchini.- 8.ed.-São Paulo: Moderna, 2015. 

Site: 

● http://www.somatematica.com.br/fundam/fracoes4.php 
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