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Resumo 

A matemática é considerada como uma ciência do raciocínio lógico, cujas manifestações 

são bem visíveis no dia-a-dia de todos os indivíduos. Em contexto escolar reduzir a 

aprendizagem de conceitos matemáticos à mera resolução de exercícios retira o desafio 

inerente a uma aula e conduz à desmotivação das crianças/alunos e consideramos que 

deve ser dada relevância à História da Matemática e às histórias com Matemática 

complementando e motivando as crianças/alunos. O educador/professor deve elaborar e 

implementar estratégias que incluam atividades criativas, apelativas e enriquecedoras 

com as quais a criança/aluno sinta prazer em aprender. 

Através destas atividades a criança/aluno gostará mais dos conteúdos matemáticos pois 

terá uma perspetiva mais prática e lúdica e não uma ideia tão teórica e complexa, como, 

por vezes, é sentida por muitos. 

Apresentamos neste trabalho as atividades desenvolvidas durante a Prática de Ensino 

Supervisionada (PES) em Educação Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), 

de acordo com esta perspetiva, assim como algumas propostas que poderão ser 

implementadas nestes contextos. Tendo em conta a faixa etária do grupo/turma que nos 

foi atribuído optámos por dar mais ênfase às histórias com matemática do que à História 

da Matemática. 

Por observação direta das crianças/alunos constatámos que mostraram entusiasmo e com 

vontade de aprender mais, solicitando, insistentemente, mais histórias e indicando 

personagens que queriam ver retratados. 

 

 

Palavras-chave: História da Matemática; histórias da Matemática; experiência de 

ensino; Educação Pré-Escolar; 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

 





 
 

 
 

Abstract  

 

Mathematics is considered as a science of logical reasoning, whose manifestations are 

very visible in the daily lives of all individuals. In the school context reducing learning 

of mathematical concepts to mere exercise solving removes the challenge inherent in a 

class and leads to the demotivation of children/students and we consider that relevance 

should be given to the history of mathematics and to stories with mathematics 

complementing and motivating children/students. The educator/teacher must develop and 

implement strategies that include creative, engaging and enriching activities with which 

the child / student is happy to learn. 

Through these activities, pupils will enjoy the mathematical content better because it will 

have a more practical and playful perspective and not such a theoretical and complex idea, 

as is sometimes felt by many. 

In this work, we present the activities developed during the Supervised Teaching Practice 

in Preschool Education and in the 1st Cycle of Basic Education, according to this 

perspective, as well as some proposals that may be implemented in these contexts. Given 

the age group / class assigned to us, we chose to put more emphasis on math stories than 

on the history of mathematics. 

Upon direct observation of pupils we found that they showed enthusiasm and willingness 

to learn more, insistently requesting more stories and indicating characters they wanted 

to see portrayed. 

 

 

Keywords: History of Mathematics; math stories; teaching experience; Preschool 

education; 1st Cycle of Basic Education. 
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Introdução
 

Este Relatório de Prática de Ensino Supervisionada em Educação Pré-Escolar e Ensino 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico debruça-se sobre o tema “A História e as histórias da 

matemática: uma experiência de ensino na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino 

básico”. 

 A escolha deste tema resultou do gosto particular pela História em geral e pela vontade 

em o interligar com a Matemática, de modo a que esta fosse vista pelos alunos/crianças 

de outra forma.  

De facto, a integração apropriada deste recurso em contexto de sala de aula poderá 

constituir uma mais-valia para a aprendizagem de conteúdos matemáticos ajudando a 

desmistificar a ideia de que a Matemática é algo árido e difícil. Ter consciência de 

matemáticos célebres em alcançar resultados poderá influenciar os alunos no estudo e na 

pesquisa de conteúdos matemáticos. Além disso, acreditamos que as histórias com 

matemática resultam muito bem com as crianças, motivando-as para aprender. 

Este trabalho está organizado em três partes fundamentais. A primeira aborda factos e 

episódios da História da Matemática, assim como alguns dos seus protagonistas, dos quais 

optámos por evidenciar os matemáticos portugueses e as, desde sempre negligenciadas, 

mulheres matemáticas que têm o seu lugar, mais que merecido na História. Na segunda 

descrevem-se as atividades, desenvolvidas em contexto de PES que se referem, 

maioritariamente ao domínio dos Números e Operações e Geometria e Medida.  Em 

virtude, de na responsabilização não ter sido possível implementar tantas atividades deste 

tema como gostariamos, apresentamos uma terceira parte, com propostas de atividades. 

Importa referir que a PES na educação pré-escolar foi realizada individualmente, quanto 

ao 1.º CEB foi realizada a pares, contribuindo, assim, para a realização de trabalhos finais 

complementares. Neste sentido, através do trabalho cooperativo, tanto de professores 

como de alunos, implementaram-se atividades interessantes e desafiadoras que 

permitiram despertar o interesse das crianças/alunos e estimular o gosto por aprender. 
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Capítulo I - Importância da História da Matemática no 
ensino 

 

A matemática é uma grande aventura de ideias; a sua história reflecte alguns dos mais 
nobres pensamentos de inúmeras gerações  (Struik, 1997, p. 17). 

Neste primeiro capítulo, abordar-se-ão alguns episódios da História da Matemática e 

histórias com matemática, assim como a importância da implementação de tarefas que 

incluam este tipo de episódios/histórias, desde a antiguidade até aos dias de hoje. Também 

serão referidas outras histórias com humor e textos poéticos e o modo como são 

importantes e podem ser implementados em contexto de sala de aula. Desta forma, 

acreditamos que se cativam os alunos a gostarem de matemática, motivando-os a aprender 

mais e melhor. De facto, é notória a apetência das crianças/alunos por histórias infantis 

ancestrais ou de autores de referência, mas também das criadas pelos 

educadores/professores com a ajuda das crianças/alunos. Consideramos que os 

professores e os futuros professores devem estar preparados para incluir este tema nas 

suas aulas, logo a formação inicial e a contínua de professores revestem-se de toda a 

importância.

1. Importância da Matemática na Educação Pré-Escolar e no 1.º 

CEB 

Reduzir a aprendizagem matemática à resolução de exercícios leva ao empobrecimento 

do nível de desafio na aula o que pode conduzir à desmotivação dos alunos, aliás “para a 

maioria dos alunos, fazer exercícios em série não é uma atividade muito interessante” 

(Ponte, 2005, p. 4). 

O educador/professor deve pensar sempre em estratégias viradas para o lúdico, 

contribuindo assim, para que a criança/aluno se sinta motivado, fazendo com que este 

sinta prazer em aprender. Para além disso, as atividades lúdicas assumem-se como um 

meio privilegiado para que as crianças pensem, criem, simbolizem e, acima de tudo, 

aprendam (D. Oliveira, 2013). A matemática contribui de diversas formas para a 

formação de um cidadão crítico, participativo e confiante, enriquecendo o aluno não só 

pelo domínio dos conhecimentos matemáticos, mas também pelas capacidades que daí 
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resultam. Sendo a matemática uma área fulcral no desenvolvimento do ser humano, 

inicia-se na Educação Pré-Escolar e prossegue no Ensino Básico, cabendo a cada 

educador/ professor criar um ambiente que motive e estimule o interesse por esta ciência 

(Mata, 2012). 

 Na Educação Pré-Escolar, cujas orientações foram homologadas em 2016, o domínio da 

matemática tem um papel fundamental na estruturação do pensamento da criança. A 

linguagem matemática é essencial para o seu dia a dia, para que  consiga dar sentido, 

conhecer e representar o mundo, preparando as crianças para a sua entrada na 

escolaridade básica obrigatória (I. Silva, Marques, Mata , & Rosa, 2016). 

No 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), o ensino da Matemática tem como finalidades: a 

estruturação do pensamento, a análise do mundo natural e a interpretação da sociedade. 

Estas finalidades só serão alcançadas se os alunos forem apreendendo adequadamente os 

métodos próprios da matemática (Bivar, Grosso, Oliveira, Timótio, Damião, & Festas, 

2013). O gosto pela Matemática e pela redescoberta das relações e dos factos matemáticos 

constitui um propósito que pode e deve ser alcançado através do progresso da 

compreensão matemática e da resolução de problemas. 

1.1 Tarefas matemáticas a aprendizagem de conceitos matemáticos 
 

O que é permitido em contexto de sala de aula e o que é esperado, tanto pelo aluno como 

pelo professor, determina o bom ambiente de aprendizagem (Conceição & Fernandes, 

2009). Desta forma e segundo Ponte, Boavida, Graça e Abrantes (1997) colocam-se 

algumas questões: O que é permitido que os alunos façam?  Podem fazer perguntas em 

voz alta ao professor? Podem trocar-se impressões com os colegas do lado ? De que modo 

é que o professor se relaciona com os diferentes alunos? Solicita a sua participação? Trata 

todos de modo idêntico? Que expectativas tem de que os alunos realizem o trabalho 

proposto?  

O professor  deve criar as condições favoráveis em contexto de sala de aula que facilitem 

a liberdade e a criatividade de ideias por parte dos alunos, proporcionando-lhes 

experiências diversificadas e estimulantes para a sua aprendizagem.  

Tudo isto tem implicações tanto no papel do professor como no do aluno. As tarefas 

matemáticas propostas pelos professores não podem decorrer apenas na forma típica de 
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resolver exercícios, pois toda a dinâmica da aula é influenciada por fatores que envolvem 

os alunos. Por exemplo, as suas conceções e atitudes relativas à área da matemática e, 

principalmente, com a forma como encaram a escola. Outro dos fatores que influenciam 

as atitudes dos alunos é o contexto escolar, como a organização e funcionamento da 

escola, os recursos que ela possiu e a comunidade (pais, encarregados de educação, 

colegas e professores). A dinâmica da sala de aula, depende essencialmente do trabalho 

do professor, do seu conhecimento e das suas competências profissionais, sendo 

fundamental, a tarefa que propõe e a ajuda que proporciona os alunos na sua realização. 

A natureza dessas tarefas constitui um fator decisivo tanto no processo de ensino como 

no de aprendizagem.  

Os conceitos de tarefa e atividade não devem ser confundidos, tendo um lugar de destaque 

na educação matemática (Ponte et al., 1997). Assim sendo, as tarefas estão inteiramente 

ligadas ao processo de construção do conhecimento do aluno, o que leva a distinguir tarefa 

de atividade. Este autor define atividade como aquilo que é desenvolvido por um aluno 

num determinado contexto, desde a forma como faz até à maneira como se envolve nas 

situações na sala de aula, definindo a tarefa como o objetivo de cada uma das ações 

desenvolvidas pelo aluno, o que é apresentado ao aluno para que ele resolva num período 

de tempo (Ponte, 2005). 

De facto, tanto o ensino como a aprendizagem da Matemática assentam na atividade que 

os alunos levam a cabo na sala de aula e esta, por sua vez, depende muito das tarefas 

apresentadas pelo professor. Todas as matérias escolares têm as suas tarefas 

características. Por exemplo, na aprendizagem da escrita tínhamos, antigamente, a cópia, 

o ditado e a redacção. A Didáctica da Língua mostrou as insuficiências destes tipos de 

tarefa e fez surgir outras como o texto orientado e o texto livre (Ponte, 2003). 

As tarefas matemáticas em que os alunos se envolvem como problemas, exercícios, 

projeto, investigações, construções ou produções orais que proporcionam o ponto de 

partida para o conhecimento da atividade matemática. As tarefas devem despertar 

interesse, curiosidade e entusiasmo aos alunos, dando importância aos seus 

conhecimentos prévios. Uma tarefa envolve sempre uma dada situação de aprendizagem, 

apontando para um conteúdo matemático. Enquanto que a atividade, diz respeito à 

atividade física e mental do aluno, referindo-se ao que ele faz num determinado contexto, 

(Ponte et al., 1997). 
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De acordo com Ponte (2005) as tarefas podem ser de quatro tipos: exercício, exploração, 

problema e investigação. Os problemas e exercícios são tarefas fechadas, embora os 

problemas detenham um certo grau de desafio e os exercícios tenham um processo de 

resolução rápido. As tarefas de exploração e de investigação são, pelo contrário, tarefas 

abertas, embora as primeiras sejam menos desafiantes e, deste modo, os alunos 

conseguem começar a trabalhar sem grande planeamento. As tarefas determinam as 

oportunidades de aprendizagem fornecidas aos alunos, pois é através da sua formulação 

que o professor se prepara, baseando-se nos conteúdos que pretende lecionar.  

Evidentemente, que para além do tipo de tarefa que o professor propõe aos alunos, 

também o contexto que está subjacente é importante. Pretende-se que seja motivador e 

entusiasmente e, neste trabalho, consideramos que a História da Matemática, com as 

peripécias da vida dos matemáticos quando tentavam descobrir, aplicar e sistematizar 

conceitos matemáticos, é um novo ponto de partida para a aprendizagem desta ciência. 

2. História da Matemática e histórias com matemática 

É pois a História que nos dá a visão da Matemática que hoje temos (Estrada, Sá, Queiró, M. 
Silva, & Costa, 2000, p.17). 

2.1 Alguns dos protagonistas da História da Matemática 

 

Poderiamos ser levados a pensar que os primeiros professores de matemática foram 

egípcios, baseados no facto de estes terem sido os primeiros a documentar o seu uso da 

matemática. A civilização Egípcia (3100 a.C. – 32 a.C.) constitui uma das que mais 

contribuiu para o desenvolvimento da sociedade, principalmente na área da matemática. 

Esta civilização desenvolveu, por exemplo, um sistema de numeração em hieróglifos ou 

escrita hierática (Boyer, 2003). 

Os conhecimentos geométricos também foram necessários aos sacerdotes, pois eram eles 

os coletores de impostos da época, tendo também a tarefa de demarcação das terras que 

eram devastadas pelas enchentes do Rio Nilo. Sendo assim, a partilha das terras era feita 

de forma proporcional aos impostos pagos pelo povo. Naquela época, devido a esta 

necessidade puramente humana, desenvolveu-se o cálculo de medida de área (Boyer, 

2003). 
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 As primeiras escavações no século XIX permitiram encontrar, na Mesopotâmia, tábuas 

feitas de argila com textos que datam da primeira dinastia da Babilônia (1800-1500 a.C.), 

nas quais expressavam cálculos e números até ao período grego (600 a.C.-300 a.C.). No 

período grego, muitos filósofos e simultaneamente matemáticos se destacaram, como por 

exemplo: Pitágoras de Siracusa (570 a.C.-490 a.C.) e Tales de Mileto (624 a.C.-546 a.C.), 

que organizaram e sistematizaram a aritmética e a geometria (Boyer, 2003).  

Na História da Matemática é necessário ressaltar a importância de Platão (427 a.C.-347 

a.C.) devido ao seu papel inspirador e guia, mas, também, pelo que fez na Grécia antiga 

entre aritmética (no sentido de teoria dos números) e logística (a técnica de cálculo) 

(Boyer, 2003, p.4). Platão criou em Atenas uma Academia, também conhecida como 

Academia de Platão ou Academia Platónica, na qual Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) 

estudou e foi seu aluno, destacando-se de todos os outros.  Aristóteles, empirista, foi 

crítico das ideias de seu professor, queria estudar o mundo a partir das substâncias e mais 

tarde acabou por abrir a sua própria escola, denominada de Liceu (Filho, 2017). 

 Neste período as mulheres tiveram de enfrentar o preconceito da sociedade, pois por 

serem mulheres já lhes era negado o acesso à literatura matemática e, em casos extremos, 

morriam devido às suas convicções filosóficas. Hipátia de Alexandria (415 a.C.-370 a.C.) 

foi a primeira mulher a ficar conhecida como matemática e a ser documentada, estudou 

filosofia, geometria e astronomia e, apesar de ter deixado grandes contribuições para a 

física e para a astronomia, acabou por ser brutalmente assassinada e todas estas 

contribuições desapareceram (Rodrigues, Rocha, Ganancini, Luetzow, & Konageski, 

2017).  

Em 300 a.C. Euclides de Alexandria (360 a.C.-295 a.C.) publicou Os Elementos que, 

continua a ser uma das mais importantes publicações da História da Matemática, 

apresentando um tratado sobre a, atualmente, denominada Geometria Euclidiana: o 

método axiomático que consiste em definir hipóteses básicas que levam à construção da 

geometria e da aritmética (Aaboe, 1984). 

Arquimedes de Siracusa (287 a.C.-212 a.C.) ficou conhecido, principalmente, pela sua 

descoberta que muitos associam à palavra Eureka. Enquanto tomava banho percebeu que 

a água transbordava da banheira, à medida que mergulhava nela, identificando, assim, 

que o volume da água que transbordava correspondia ao volume do seu corpo. Mostrou 

também, que o volume da esfera é 2/3 do volume do cilindro, enquanto que a área da sua 
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superfície é igual à área de quatro círculos. Tem, ainda, outra expressão, dita a um 

soldado, enquanto desenhava na areia, Afaste-se, camarada, do meu diagrama, o que 

enfureceu o soldado, que o matou (Aaboe, 1984). 

Desde o séc. XII, aquando da fundação de Portugal enquanto reino independente, o ensino 

estava sob a responsabilidade da Igreja, de Congregações Religiosas e do Estado 

permanecendo assim até ao séc. XIX, ocorrendo em escolas episcopais ou mosteiros. No 

caso do ensino primário, este era ministrado, muitas das vezes, pela própria família. No 

entanto, nesta altura sentiu-se a necessidade de contratar professores estrangeiros, pela 

falta de conhecimento na área da matemática, em comparação com o que acontecia nos 

restantes países europeus (Amaral, Ralha, & Gomes, 2011). De facto, até meados do 

século XVI, não há grandes atividades estritamente matemáticas, as competências 

reunidas no país, nesse tempo, concentravam-se no esforço das descobertas, como a arte 

de navegação, a cartografia, a astronomia e o conhecimento do globo terrestre. Nestas 

áreas eram conhecidas as qualidades do trabalho desenvolvido em Portugal, o que 

conduziu à recusa do rei D. João II em apoiar Cristóvão Colombo (1451-1506), por erro 

de cálculo quanto à distância a percorrer para chegar à Índia pela rota de poente (Estrada 

et al., 2000).  

Pedro Nunes (1502-1578) foi o matemático português de maior relevo no século XVI, 

atingindo um reconhecimento a nível internacional que poucos portugueses conseguiram 

alcançar. Embora licenciado em medicina foi cosmógrafo do reino, professor dos 

infantes, autor de tratados científicos e criador de instrumentos de navegação, dos quais 

se salienta o nónio. Sendo cosmógrafo-mor, lecionava uma aula diária de matemática 

aplicada à náutica, na qual explorava os seus conhecimentos matemáticos direcionados à 

astronomia, geometria e à aritmética. A estas aulas assistiam membros do clero e os 

marinheiros, portugueses ou estrangeiros, que partiriam nas naus portuguesas. A invenção 

da curva loxodrómica e a teoria sobre os crepúsculos, materializados na obra De 

crepúsculos, constituiram alguns dos seus maiores feitos (Estrada et al., 2000).  

José Anastácio da Cunha (1744-1787), militar, matemático e poeta, escreveu (publicado 

postumamente em 1790) um tratado, Principios Mathematicos, no qual estabeleceu bases 

rigorosas para a matemática da época, com um rigor notável para esse tempo, e que foi 

objeto de tradução para francês. De facto, admite-se que se antecipou a Cauchy na 



2. História da Matemática e histórias com matemática 

9 
 

descoberta da fórmula conhecida, atualmente, por Cauchy-Bolzano (Carvalho e Silva, 

2004). 

Para além de Pedro Nunes e José Anastácio da Cunha, também, Francisco Gomes 

Teixeira (1851-1933) se destacou como matemático e pedagogo, tendo um papel 

fundamental na matemática e no ensino em Portugal. Professor na Universidade de 

Coimbra entre 1874 e 1884, transferiu-se para a Academia Polytechnica do Porto, na qual 

foi professor e diretor e, posteriormente, reitor da recém-criada Universidade do Porto. 

Durante vários anos lecionou disciplinas de Análise Matemática e durante o decorrer das 

suas funções escreveu o Curso de Analyse Infinitesimal. Com um cariz bastante rigoroso, 

cuidado e sempre direccionado às suas preocupaçães didáticas, este matemático 

português seguia a filosofia defendida nos Estatutos da Universidade de Coimbra, nos 

quais se sugeria que os responsáveis pelas diferentes disciplinas elaborassem compêndios 

para serem utilizados nas aulas. Nas edições seguintes alterou e atualizou a sua obra, 

tendo sempre em vista a melhoria pedagógica e científica do curso (Mota, Ralha, & 

Estrada, 2012). 

Gomes Teixeira, refere o uso dos manuais escolares e a forma como  deveriam ser revistos 

e alterados para o ensino da época. O Curso de Analyse Infinitesimal foi considerado, 

tanto a nível nacional como internacional, um dos melhores tratados de Análise 

Matemática. Em Portugal, foi-lhe atribuido o prémio D. Luiz pela Academia das Ciências 

de Lisboa. Refira-se o aspeto pioneiro de Gomes Teixeira ao incluir, ao longo, do seu 

curso a História da Matemática com as devidas referências e obras pertinentes para cada 

tema, algo que é usual nos atuais manuais escolares. De facto, hoje em dia a maior parte 

dos manuais escolares apresenta notas históricas nas suas margens, na introdução ou no 

final de cada capítulo (Mota et al., 2012). 

Gomes Teixeira, constitui um bom exemplo no que diz respeito à inserção da História da 

Matemática nos manuais escolares, pois os apontamentos históricos devem ser encarados 

como parte integrante dos conteúdos e não, apenas, como observações/notas à margem 

como atualmente se verifica (Mota et al., 2012). 

Na primeira metade do século XX salienta-se um matemático e educador português, 

Bento de Jesus Caraça (1901-1948), com grande influência na educação matemática em 

língua portuguesa. A sua obra Conceitos fundamentais da matemática permite explorar a 

dimensão humanista da criação da matemática. Para além disso, preocupou-se com a 
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humanidade e com o mundo, defendia a justiça, a liberdade e a igualdade (C.F. Medeiros 

& A. Medeiros, 2003).  

As opções políticas de Bento de Jesus Caraça levaram-no à prisão e, consequentemente, 

acabou por ser demitido, em outubro de 1946, do seu cargo de professor catedrático de 

Matemáticas Superiores, do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, do 

qual, fazia parte desde 1927. Era conhecido como um matemático de talento, um 

professor exigente e excelente, pela forma como conseguia incentivar os seus alunos a 

gostarem de estudar, usando a matemática para explicar detalhes da economia (C.F. 

Medeiros & A. Medeiros, 2003). 

Refira-se também António Aniceto Monteiro (1907-1980) que se doutorou em 

Matemática em 1936, pela Universidade de Paris, com uma tese na área da topologia e 

análise funcional (Perez, 2013). Quando regressou a Portugal não foi admitido para 

lecionar em nenhuma instituição do ensino superior, devido às suas convicções políticas.  

Em setembro de 1943, Aniceto Monteiro recebe um convite, por parte da Faculdade 

Nacional de Filosofia no Brasil, para assumir um cargo catedrático, tendo o apoio do 

grande matemático americano John Von Neumann (1903-1957) e do alemão Albert 

Einstein (1879-1955). Em 1945, embarca para o Brasil, onde permanece durante quatro 

anos, investigando matemática, nos domínios da lógica, da análise matemática, da 

topologia e da álgebra, organizando o ensino e promovendo a investigação para jovens 

universitários. Contudo, Aniceto Monteiro parte para a Argentina em 1949 com a sua 

família, encerrando um ciclo de produção científica no Brasil, à qual voltou por duas 

vezes para colóquios, mas partiu novamente com as mesmas desilusões que teve em 

Portugal. Embarcou para a Argentina com a esperança de encontrar liberdade para seguir 

os seus objetivos científicos de criar ambientes matemáticos propícios a novas 

descobertas que levassem ao aparecimento de jovens cientistas. Em 1957, Aniceto 

Monteiro criou na Argentina uma biblioteca de matemática, que ainda hoje tem o seu 

nome. Anos mais tarde, teve de voltar a fugir, devido à ditadura, sendo proibido de entrar 

na Universidade e na biblioteca que tinha criado. Regressou a Portugal após o 25 de abril 

de 1974, continuando a orientar jovens matemáticos, escrevendo uma tese de 

doutoramento que lhe valeu o Prémio da Gulbenkian de Ciência e Tecnologia em 1978 

(Araújo, 2009).  
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Ainda no século XX assistiu-se, pela primeira vez a um conjunto de iniciativas à 

investigação científica com a criação de grupos como o Instituto para a Alta Cultura 

(IAC), a fundação da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) e a edição de duas 

publicações de divulgação matemática: Portugaliae Mathematica e a Gazeta da 

Matemática (E. Amaral, 2007).  

Ao longo dos séculos a contribuição das mulheres na matemática foi ignorada, no entanto, 

ocorreu uma participação lenta das mulheres na vida académica, pois não lhes era 

permitido o acesso ao ensino superior, apenas tinham uma formação incompleta em 

instituições religiosas. A história das grandes mulheres na matemática foi uma constante 

batalha durante séculos, lutando contra o preconceito da sociedade por quererem algo 

pouco convencional para aquela época. 

Maria Gaetana Agnesi (1718-1799) constituiu uma das grandes matemáticas, escrevendo 

os primeiros textos de cálculo que facilitaram a aprendizagem. Escreveu e publicou 

Instituzione Analitiche, apresentando temas de álgebra, geometria analítica, cálculo e 

equações. Mesmo sendo de uma família de classe alta, apenas teve o seu nome 

reconhecido à custa da publicação de 190 ensaios intitulados Propositones Philosophicae 

(Rodrigues et al., 2017). Em 1749, o Papa Benedito XIV concedeu-lhe uma medalha de 

ouro e uma grinalda de flores pela publicação do seu livro, indicando-a como professora 

de matemática e filosofia na Universidade de Bolonha. Embora não tenha assumido a sua 

carreira como professora catedrática, formalmente foi a primeira mulher professora de 

matemática.1  

 

Marie-Sophie Germain (1776-1831) decidiu que queria ser matemática aos 13 anos, 

depois de ler algo sobre Arquimedes. No entanto, por ser mulher, teve de enfrentar 

múltiplos obstáculos, os seus pais não a queriam deixar estudar e quando já estava na 

universidade, nunca recebeu um cargo.  Esta matemática foi uma pioneira no estudo das 

superfícies elásticas, trabalho que lhe valeu um grande prémio pela Academia de Ciências 

de Paris. Também fez grandes progressos na resolução do Último Teorema de Fermat, 

sendo correspondente regular de Gauss (1777-1855).2  

                                                 
1http://www.matematiques.com.br/conteudo.php?id=24, visualizado a 19 de julho de 2019, pelas18h07min. 

 
2https://mathigon.org/timeline?fbclid=IwAR3nZWWfMbC9UiFMQ5DYDfQd9Og5EfvR7W0hCwOWs

Klaf7odEbk_J0lFjE0 visualizado a 18 de agosto de 2019, pelas15h40min. 
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Ada Lovelace (1815-1852) foi uma escritora e matemática inglesa, tendo trabalhado, 

juntamente com Charles Babbage, na Máquina Analítica, um computador mecânico mais 

primitivo. Escreveu o primeiro algoritmo para correr nesta máquina (para calcular 

números de Bernoulli), tornando-a na primeira programadora de computadores. Esta 

matemática descreveu a sua metodologia como “ciência poética” e passou muito tempo 

a pensar no impacto da tecnologia na sociedade.3 

Amalie Emmy Noether (1882-1935) nasceu em Erlangen, na Alemanha, numa família 

judia de matemáticos: o pai era professor universitário de matemática e o irmão mais novo 

estudava matemática aplicada. Em 1900, teve permissão para assistir a aulas na 

Universidade de Erlangen, numa época em que as mulheres não se podiam inscrever em 

universidades. Foi presença assídua nas aulas de Schwarzchild (1873-1916), Minkowski 

(1864-1909), Klein (1849-1925) e Hilbert (1862-1943) em Gottingen. Em 1904, Noether 

regressou a esta universidade, que passou a permitir que mulheres se inscrevessem, onde 

apresentou a tese de doutoramento. Continuou os seus trabalhos nesta instituição até que, 

em 1915, foi convidada por Hilbert para trabalhar nesta universidade que constituia um 

distinto centro de pesquisa no ramo da matemática. Contudo, não lhe foi dada a 

habilitação, o mais alto grau académico reservado, apenas a homens e, por isso, não teve 

permissão para lecionar nessa instituição. Apenas em 1923, lhe atribuiram uma posição 

universitária, apesar de não ser paga (Byers, 1994). Durante esta época desenvolveu o 

Teorema de Noether que está relacionado com invariantes diferenciais, na área da física 

e a Teoria dos Ideais (também conhecida como Teoria dos Anéis ou Anéis Noetherianos) 

na área da álgebra abstrata (Kimberling, 1982). 

Em 1933, o Partido Nazi subiu ao poder e decretou que os judeus ficariam sem as suas 

posições académicas. Por esta razão, Noether ficou sem a sua posição, sendo convidada 

a lecionar em Bryn Mawr, Pensilvânia, Estados Unidos da América (Byers, 1994). 

A matemática Maryam Mirzakhani (1977-2017) natural de Teerão, capital do Irão, 

estudou na Universidade de Tecnologia de Sharif, na sua terra natal, alcançando o 

bacharelato em matemática. Durante os seus estudos publicou diversos artigos 

relacionados com matemática discreta e teoria dos grafos. Após a sua graduação, 

                                                 
 
3https://mathigon.org/timeline?fbclid=IwAR3nZWWfMbC9UiFMQ5DYDfQd9Og5EfvR7W0hCwOWs
Klaf7odEbk_J0lFjE0 visualizado a 18 de agosto de 2019, pelas16h15min 
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deslocou-se para os Estados Unidos da América para obter o Doutoramento em 

Matemática na Universidade de Harvard (2004), sob a orientação de Curt McCullen 

(1958-), vencedor da Medalha Fields em 1998 (Gibbons, 2019). 

Após a sua tese de doutoramento escreveu diversos artigos na área da geometria 

diferencial. Os seus maiores contributos centraram-se na teoria dos espaços modulares 

das Superfícies de Riemann. Dedicou-se também à resolução de problemas relacionados 

com estruturas geométricas em superfícies e às suas deformações, estudando as 

geometrias de espaços modulares e as suas aplicações em vários ramos da geometria. 

Durante a sua vida obteve diversos prémios académicos relacionados com a sua área de 

estudo. A sua maior distinção chegaria em 2017 quando foi a primeira mulher a receber 

a Medalha Fileds (Gibbons, 2019). 

2.2 História e histórias com matemática 
 

A sala de aula constitui o espaço mais decisivo na aprendizagem dos alunos, obviamente 

que também aprendem em casa, com os familiares e amigos, em trabalhos de grupo ou 

individualmente. No entanto, o que se passa em sala de aula marca, indelevelmente, a 

relação do aluno com a área de conteúdo em questão. Para cada conteúdo matemático, o 

professor deve possuir um vasto leque de conhecimentos profissionais, aprofundando os 

temas da sua área, interligando cada conceito com as questões colocadas pelos alunos.  

Para além disso, o professor deve conhecer a forma como se processa a aprendizagem de 

cada um dos seus alunos, como argumentam, como comunicam, assim como interagem 

socialmente, movimentando determinados aspetos afetivos e culturais para alcançar o seu 

conhecimento matemático (Ponte, Costa, H. Lopes, Moreirinha, & Salvado, 1997). Para 

estes autores, compreende-se mais facilmente uma ideia contada através de uma história 

do que uma ideia abstrata completamente descontextualizada. As histórias são usadas 

como uma forma de estratégia de comunicação e de aprofundamento do conhecimento.  

M. Ferreira e Palhares (2017) apresentaram as potencialidades educativas das histórias 

com matemática para o desenvolvimento do raciocínio matemático. Segundo estes 

autores, numa turma de 4.º ano de escolaridade do 1.º CEB, estas histórias revelaram-se 

um recurso importante na aprendizagem dos alunos, motivando o seu interesse na 

resolução de problemas. As histórias foram apresentadas de forma sequencial, permitindo 

uma evolução motivacional e aguçando a curiosidade para a resolução de problemas. 
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Também o humor é um fenómeno social complexo, presente nas interações 

comunicativas na generalidade das culturas, associado ao riso, reação física do corpo 

humano a várias situações. O humor  é algo estudado já há algum tempo e com uma longa 

tradição, tendo origem nos autores clássicos gregos, como Platão e Aristóteles. O conceito 

de humor tem evoluído historicamente, sendo estudado por muitas áreas científicas como, 

por exemplo, a Psicologia, a Linguística, a Filosofia e a Sociologia (Menezes et al., 2017). 

Quando se abordam conceitos matemáticos em contextos de sala de aula e nos diversos 

níveis de ensino, em Portugal, em relação a utilização do humor para ensinar é escasso. 

No campo da educação, diversos autores  têm estudado a utilização do humor no sistema 

educativo (Menezes, Viseu, Ribeiro, & Flores, 2018). 

O humor na educação centra-se em duas funções: na função afetiva e na função cognitiva. 

A função afetiva está relacionada com emoções positivas que, habitualmente, se associam 

ao humor com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos. Esta linha de trabalho 

tem sido explorada em diversos domínios escolares, nos quais se encontra a matemática. 

Por um lado, muitos alunos expressam emoções pouco favoráveis à matemática e à sua 

aprendizagem e, por outro lado, o humor suscita, na generalidade dos alunos, sentimentos 

positivos motivadores para a aprendizagem desta área de conteúdo. A função cognitiva 

foca-se no desenvolvimento cognitivo que o humor pode proporcionar, tornando-se mais 

do que um simples auxiliar à aprendizagem, baseada na comunicação humorística do 

professor, que lhe associa os conteúdos a  interiorizar (Menezes et al., 2018).  

Hoje em dia, o humor é muito valorizado socialmente, estando presente em diversos 

contextos da atividade humana: no teatro, na rádio, na televisão, no cinema, na internet e 

na literatura. O humor tem efeitos positivos na criação de um bom ambiente em contexto 

de sala de aula, servindo, também, para aliviar a tensão provocada pelas dificuldades 

individuais de cada aluno. As histórias humorístas procuram retirar aos alunos a atitude 

defensiva face à matemática, proporcionando uma certa sensação de bem-estar.  

Também a poesia para a criança é iniciática, ela encanta-se com a magia de cada palavra 

poética e das rimas infantis, mesmo antes de começarem a falar. Segundo Soares (2013), 

a poesia tem várias divisões, nas quais pode brincar, sonhar e aprender. Através da poesia 

encontramos memórias guardadas do passado e sentimentos íntimos. 
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Cabe ao professor e ao educador serem os mediadores que encontram estratégias mais 

adequadas, de acordo com os interesses e o desenvolvimento das crianças para promover 

o gosto pela poesia e pela matemática. As crianças, desde cedo, estabelecem uma relação 

de proximidade com o modo literário de acordo com as características psicológicas de 

cada uma delas, como a inocência e o encantamento pelo mundo que existe à sua volta.  

Para um bom ambiente educativo deve-se garantir às crianças condições para um bom 

processo de investigação, de modo a que  possam compreender os enunciados dos 

problemas, questionar e formar as suas próprias ideias sobre uma determinada situação 

ou problema (Torres, 2015). 

2.3. A História da Matemática no ensino e na aprendizagem de 
conceitos matemáticos 

 

Como toda a ciência, a matemática tem o seu processo histórico, podendo ser utilizado 

como um recurso didático na Educação Pré-Escolar e no 1.º CEB (Schmidt, Pretto, & 

Leivas, 2016). 

Em contexto de sala de aula, a matemática é muitas das vezes apresentada, sem qualquer 

referência histórica, baseando-se, muitas das vezes, apenas nos procedimentos técnicos e 

em ideias matemáticas acerca da sua perceção de significados, o que faz com que a 

matemática se torne uma área curricular algorítmica e consequentemente mecânica. No 

entanto, o ensino da matemática sofreu alterações ao longo do tempo e de acordo com as 

necessidades apresentadas pelo contexto histórico, cultural e social dos alunos. Schmidt 

e outros (2016) afirmam que “a História da Matemática usada pedagogicamente pode 

inserir elementos que contribuam para a compreensão dessa matéria, enquanto 

conhecimento significativo e não distante da realidade”(p.42). 

Neste sentido, a integração da História da Matemática pode tomar um papel essencial ao 

permitir a descoberta de como os conceitos, estruturas e ideias surgiram, por forma a 

servirem de ferramentas para organizar os fenómenos físicos e sociais (Freudenthal, 

1983). Autores como Gulikers e Blom (2001) afirmam que, comparando técnicas antigas 

e modernas, os alunos tomam consciência de que os métodos, utilizados ao longo dos 

tempos, foram-se alterando e agora é mais fácil a aprendizagem matemática. 
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A História da Matemática é extremamente importante na aprendizagem, pois possibilita 

a desmitificação da área da matemática (Miguel & Miorim, 2013). Desta forma, os alunos 

atribuem maior relevância à matemática como uma criação humana, percebendo as 

necessidades práticas, sociais, económicas e físicas que estimulam o desenvolvimento de 

ideias matemáticas. Assim como encontram a interligação existente entre a matemática e 

as outras áreas, estimuladas pela curiosidade intelectual e pelo pensamento abstrato que 

auxilia o desenvolvimento de conceitos. Sendo assim, desaparecem alguns mitos comuns, 

como a ideia de que esta ciência é, essencialmente, abstrata, teórica e com uma estrutura 

rígida (Roque, 2012).  

O contacto com a História da Matemática permite compreender como o conhecimento foi 

construído e estruturado ao longo dos tempos, identificando as contribuições de 

personalidades diversas que procuraram soluções para os problemas reais da sociedade 

(A. Silva, 2017). 

De acordo com Viana e C. Silva (2007), a História da Matemática permite entender que 

as teorias, que hoje parecem acabadas, resultaram de desafios que os matemáticos tiveram 

de enfrentar, desenvolvendo grande esforço. Para os matemáticos do século XX “uma 

boa parte do que hoje se chama matemática deriva de ideias que originalmente se 

centravam nos conceitos de número, grandeza e forma” (Boyer, 2003, p.1). 

A História possibilita o contacto com diferentes abordagens de um mesmo tópico e com 

diferentes estratégias de resolução de um problema, fornecendo ao professor um outro 

olhar sobre as dificuldades de aprendizagem e sobre os erros cometidos pelos alunos, os 

quais, em muitos casos, são semelhantes aos encontrados na História do tópico ( F. Jorge, 

2008). Com a História da Matemática os alunos compreendem que os objetivos da 

matemática se centram em reconhecer, procurar e selecionar situações-problema 

desenvolvendo, assim, a capacidade para lidar com as atividades matemáticas (Garcia, 

2013).  

Desde os anos noventa do século XX, alguns dos manuais escolares da área da 

Matemática, contêm, na sua estrutura, referências à História da Matemática. Por exemplo, 

a biografia de matemáticos, assim como, a contextualização dos conteúdos, em estudo, 

com episódios da História da Matemática, promovendo, ainda, algumas tarefas 

relacionadas com esta área (Gil, 2013). 
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O uso de textos no ensino da Matemática, ou a referência a episódios da História da 

Matemática, constituem recursos importantes e fundamentais no ensino da Matemática. 

Em Portugal, menções à área de História da Matemática estão presentes no ensino da 

Matemática, pelo menos desde o surgimento da Faculdade de Matemática na 

Universidade de Coimbra, aquando da Reforma Pombalina. Criou-se, nesse tempo, um 

programa curricular, no qual Gomes Teixeira foi pioneiro, que permitia, aos alunos, o 

conhecimento da História em geral e, em particular, dos momentos mais marcantes da 

História da Matemática (Mota et. al., 2011).  

Desde sempre que é importante motivar os alunos para gostarem de matemática, pois, já 

D'Ambrosio (1989) afirmava que, nem sempre, no percurso escolar dos alunos e nas aulas 

de matemática são geradas situações que estimulem a sua criatividade ou solucionem um 

problema, pela curiosidade criada pela situação em si ou pelo próprio desafio do 

problema.  

Em contexto escolar, a aprendizagem depende sobretudo dos alunos estarem 

favoravelmente motivados para aprender, caso contrário dificilmente aprenderão. Desta 

forma, o professor deve conceber estratégias que captem a atenção do aluno, pois a 

motivação para aprender adquire-se por meio de experiências generalizadas, estimuladas 

pela modelação, comunicação e socialização por parte de pessoas significativas, como 

por exemplo, os pais e professores (Brophy (1987), como citado por H. Silva e J. Lopes 

(2015)).  

Fried (2001), citado por Mota e outros (2011), enumerava algumas vantagens sobre o 

ensino através da História da Matemática: a afirmação de que a História promovia uma 

humanização do estudo da matemática, tornando-a, mais acessível, percetível e 

interessante e, por fim, a consolidação de uma visão interna dos conceitos, tarefas e 

resolução dos problemas. 

O recurso à História da Matemática é considerado cada vez mais importante no ensino da 

matemática, tornando-se, assim, uma motivação acrescida para a aprendizagem dos 

alunos na sala de aula. Segundo G. Oliveira, Sauer e Franke (2005), a História da 

Matemática pode ser utilizada como um recurso didático, tornando-se um auxiliar 

importante nos processos de ensino e de aprendizagem, com a finalidade de manifestar, 

de forma particular, as ideias matemáticas. 
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A História da Matemática pode estar presente na sala de aula em vários contextos 

diferentes: apresentada de forma lúdica com problemas curiosos, através de enigmas; 

utilizada para a introdução de um conteúdo; ou ainda, em tarefas relacionadas com 

episódios da História. Desta forma, permite, também, que o professor tenha uma visão 

mais ampla desta área disciplinar, contextualizando-a com outras áreas e situações do 

quotidiano (Gasperi & Pacheco, 2013).  

Em Portugal, Gil (2013) explorou e analisou a integração de tarefas no âmbito da História 

da Matemática, promovendo a cultura na argumentação em matemática, procurando 

evidenciar as razões e os benefícios da integração da História da Matemática em contexto 

de sala de aula. No seu estudo, a História da Matemática revelou-se uma ferramenta 

extremamente importante para a aprendizagem da matemática, uma vez que permitiu não 

só a aprendizagem, mas também a aplicação de determinados conceitos, desenvolvendo 

a capacidade dos alunos em expressar as suas ideias.  

Dado que o raciocínio matemático envolve uma construção de ideias que se iniciam 

através da argumentação na resolução de problemas ou em qualquer tarefa, recorrendo, 

assim, à linguagem matemática, a História da Matemática tem um papel fundamental no 

desenvolvimento do pensamento dos alunos. De facto, a História e as histórias auxiliam 

o aluno a criar contextos que o ajudam a pensar e discutir matematicamente. Torna-se 

importante interligar a História com o ensino da matemática, para que os alunos analisem, 

as discussões e controvérsias mantidas ao longo dos tempos na procura de soluções para 

resolver determinados problemas. Esta perceção histórica permite aos alunos potenciar o 

seu raciocínio matemático, o que se revela um recurso de argumentação fundamental em 

contexto de sala de aula (Gil, 2013).  

A História da Matemática, em contexto de sala de aula, permite mostrar aos alunos como 

apareceram certos conceitos e que, mesmo os mais famosos matemáticos tiveram 

dificuldades em arranjar soluções para os problemas que lhes iam surgindo, despertando, 

desse modo a curiosidade dos alunos. Pois, se os mais famosos matemáticos tiveram 

dificuldades e formularam conceitos, fórmulas, etc, também, cada  aluno, pode mudar o 

seu pensamento e atitude perante a matemática (Gil,2013).   

Segundo Carvalho e Silva (1994), o estudo da História da Matemática beneficia tanto os 

professores como os alunos. Esta abordagem permite que os professores percebam melhor 

a evolução das ideias, oferecendo uma oportunidade para relacionar diferentes capítulos 
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do plano de estudos, torna os professores mais tolerantes com os alunos, visto que alguns 

temas lecionados atualmente levaram centenas de anos a ser resolvidos e dá aos 

professores exemplos concretos de problemas matemáticos.  

Também Ozdemir, Goktepe e Kepceoglu (2012), estudaram a implementação da História 

da Matemática em contexto de sala de aula. Consideram que a destreza geométrica dos 

alunos é fortalecida quando estes aprendem usando atividades relacionadas com a 

História da Matemática, nomeadamente a forma como sociedades ancestrais calculavam 

o volume das suas pirâmides. Noutra investigação elaborada por Ozdemir e Goktepe 

(2013) sobre a integração da História da Matemática nas aulas solicitou-se aos alunos a 

sua opinião sobre esta temática durante uma entrevista. Os autores concluiram que as 

atividades escolhidas para abordar a História da Matemática tinham despertado os 

interesses dos alunos, pois constataram que existiam métodos diferentes para cada 

conteúdo. 

Do ponto de vista do estudante, este percebe que a matemática é uma ciência que tem 

vindo a evoluir ao longo dos séculos com o contributo de diferentes protagonistas em 

diferentes civilizações, e não uma ciência rígida e imutável. Para além de referir as 

civilizações ancestrais, o aluno também deve aprender acerca de matemáticos que ficaram 

na história do país onde estuda (Carvalho e Silva, 1994). 

Segundo Jorge, Paixão e Cabrita (2010) a História da Matemática não tem sido 

suficientemente valorizada nos programas de formação dos professores, talvez devido à 

falta de conhecimentos históricos ou incapacidade de a usar em contexto de sala de aula, 

provavelmente, devido à escassez de materiais didáticos desenvolvidos para uma 

perspetiva histórica. Sendo assim, consideram importante compreender melhor as 

questões associadas à integração da História da Matemática na formação de professores. 

A exposição dos alunos a um determinado ambiente histórico permite recuar ao passado, 

tornando assim, a aprendizagem da matemática mais significativa e diferente, não 

direcionada exclusivamente para algoritmos.

3.  Formação inicial e contínua de professores 
 

Educar envolve, necessariamente, pessoas com conhecimentos em níveis desiguais 

propondo-se a compartilhar esses conhecimentos. A educação escolar é uma ação 

intencional que pressupõe a atuação de um conjunto geracional com outro mais jovem, 
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ou com menor domínio de conhecimentos ou práticas, na direção de uma formação social, 

moral, cognitiva, afetiva e, num determinado contexto histórico, social e institucional 

(Gatti, 2013).  

No processo de formação de professores, e para que lhes seja conferida a habilitação 

profissional para a docência em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º CEB, como 

preconiza o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, é necessário o grau de 

mestre, sendo assim, a sua formação inicial deverá decorrer em contexto académico, no 

ensino superior. Ponte, Sebastião e Miguéns (2004) afirmam que os professores e 

educadores de infância são profissionais com responsabilidade pela educação de crianças, 

jovens e adultos, desenvolvendo as suas atividades nas respetivas instituições educativas. 

A sua prática profissional decorre segundo o quadro jurídico do sistema educativo, em 

que o principal elemento é a legislação, que suporta e define os conteúdos e os objetivos 

dos planos curriculares.  

Apesar do processo de formação dos professores começar com a formação inicial, esta 

constitui, apenas, a primeira etapa num longo percurso em permanente atualização. 

Contudo, não nos podemos esquecer que a formação inicial tem um impacto muito 

importante na construção da identidade profissional do docente, assim, esta formação 

deve apresentar-se aos alunos, futuros professores, com uma visão interativa, que não seja  

apenas teórica nem exclusivamente prática (Amado & Martinho, 2012). 

Segundo Lourenço (2005), o futuro professor, ao profissionalizar-se, passa por uma 

especialização que o ajuda a despertar e a organizar os conhecimentos teóricos e práticos, 

para que possa transmitir aos alunos diferentes ideias, utilizando estratégias 

diversificadas, adaptando-as da melhor forma a cada uma das turmas ou grupos. As 

instituições de ensino superior ocupam um lugar de produção de saberes, exercendo um 

papel importantíssimo no “(…) formar bem os professores (…) com base numa filosofia 

social, como uma ideologia de (…) se repensar as estruturas e dinâmicas formativas (…) 

dos docentes” (Gatti, 2013, p. 56). 

Segundo Campos (2018) é através da formação inicial que os futuros professores entram 

em contacto com o currículo escolar sob uma visão de ensino e é na PES que podem 

colocar em prática novas ideias e novas metodologias. Flores (2015) defende que as 

escolas e os professores enfrentarão sempre novos desafios, desde o alargamento das 

responsabilidades da escola e dos professores e os seus respetivos papéis, passando pela 
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enorme  influência dos media na educação/formação dos alunos. Evidentemente não se 

pode esquecer que a sociedade atual é multicultural e que existe, atualmente, uma 

multitude de novas oportunidades para aprender de forma extra-curricular e extra-escola. 

No entanto, identificam-se, segundo esta autora, constrangimentos devido à ausência  de 

uma visão clara em termos do quadro político e legal, a falta de formação, de informação, 

de comunicação e de recursos para as escolas e para os professores, a pouca motivação e 

a ausência de entendimento e apropriação de alguns conceitos.  

Evidentemente, que para se construir um ensino de qualidade, é necessário que se formem 

professores de qualidade, dispostos a enfrentar a complexidade e as mudanças constantes 

na docência e, essencialmente, com uma aprendizagem ao longo de toda a sua carreira 

profissional (Flores, 2015). 

O processo de desenvolvimento da formação de professores pode ser visto de formas 

diversificadas, de acordo com a perspetiva dos autores. Segundo Heideman (1990), estes 

profissionais sentem necessidade de alterar as atividades de ensino e de aprendizagem, 

bem como as suas atitudes, com a finalidade de melhorar os resultados escolares dos 

alunos. Assim, “(…) o desenvolvimento profissional de professores preocupa-se com as 

necessidades individuais, profissionais e organizativas” (p.4), torna-se importante 

integrar qualquer atividade ou processo que tente melhorar “(…) destrezas, atitudes, 

compreensão ou atuação em papéis atuais ou futuros” (Fullan, 1990, p.3), na formação 

inicial de professores que se caracteriza como uma área alargada.  

Segundo Amado e Martinho (2012) na formação de professores em geral, consideram-se 

diversos aspetos, tendo em conta, a exigência do papel do professor nos diferentes 

contextos profissionais. No caso particular do domínio da matemática é essencial uma 

boa base científica de conceitos específicos da área curricular, mas também o 

conhecimento dos seus papéis no processo educativo e das orientações curriculares. Além 

disso, deve ter a capacidade para: planificar e construir recursos; resolução de problemas, 

construção de projetos e o seu desenvolvimento, e por fim, de refletir sobre a sua prática.  

Torna-se fundamental que os professores adequam a sua prática profissional ao contexto 

de sala de aula para os diferentes alunos nomeadamente a tutoria, como apoio aos alunos, 

a participação em atividades e projetos da escola, a interação com membros da 

comunidade e o trabalho em associações profissionais (Ponte & Oliveira, 2002).  
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Este processo de formação dos professores/educadores delega nos docentes a capacidade 

de desenvolverem em cada criança/aluno capacidades cognitivas, afetivas, sociais, 

motoras, culturais, éticas e morais, de forma a que se integrem na sociedade, e vivam de 

forma equilibrada. No caso particular dos alunos estagiários, a PES integra muitas 

experiências, expetativas, motivações e percursos de aprendizagem, destacando esta fase 

da formação de professores como um período de desenvolvimento de capacidades, 

conhecimentos e conceções (Figueiredo, 2002).  

Nas últimas décadas, tem-se vindo a considerar o desenvolvimento profissional como um 

processo a longo prazo, no qual são enquadrados diferentes tipos de oportunidades e 

experiências, planificadas sistematicamente para promover o crescimento e 

desenvolvimento do futuro docente. Assim sendo, considera-se que as experiências são 

mais eficazes se permitirem que os futuros professores relacionem as novas experiências 

com os seus conhecimentos prévios. Ao contrário do que acontece em muitas das práticas 

tradicionais de formação, que não relacionam as situações de formação com as 

verdadeiras práticas em contexto de sala de aula, pois por vezes na formação dos futuros 

docentes ao nível do ensino superior, o programa de algumas unidades curriculares é 

exatamente o mesmo na licenciatura e no mestrado (Marcelo, 2009). Isto é algo que não 

deveria acontecer, a licenciatura deveria ser algo mais teórico e o mestrado direccionado 

para a prática. 

 As experiências mais eficazes para o desenvolvimento profissional docente são aquelas 

que se baseiam na escola e que se relacionam com as atividades diárias implementadas 

pelos professores, nomeadamente na PES.  
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Capítulo II – O ensino e a aprendizagem da Matemática em 

contexto da Prática de Ensino Supervisionada 

 

Este Relatório da Prática de Ensino Supervisionada encontra-se mais direcionado para as 

práticas dos futuros professores, em que o PES é direcionado à formação de professores, 

o que faz com que haja o primeiro contacto de professor/educador, num contexto escolar. 

A importância da PES durante a formação inicial de professores reside no facto de 

construir o primeiro contacto de responsabilização, com os alunos/crianças.  

Existe assim, a necessidade de referir o que foi implementado durante a PES, em ambos 

os conteúdos em Educação Pré-Escolar e no 1.º CEB,  atribuindo maior enfâse ao domínio  

Matemática, nomeadamente na inclusão da História da Matemática e de simples histórias 

que resultaram na motivação dos alunos/crianças. 

Todas as atividades foram atempadamente planificadas, tendo em conta os conteúdos a 

abordar. 

De facto, a planificação é um documento em que o educador/professor faz um registo das 

suas escolhas baseadas num currículo, definindo atividades para atingir objetivos de 

aprendizagem, determinando, assim, quais as competências que quer desenvolver, quais 

os recursos a utilizar e o que pretende avaliar com a realização dessas atividades. Desta 

forma, a planificação é um documento com todas as funções que o educador/professor 

vai executar em sala de aula, (Medeiros, 2012). 

Segundo Moreira (2004), muitos docentes recorrem a livros, guias curriculares, revistas, 

aos programas oficiais e até mesmo a planificações de outros colegas, este tipo de material 

utilizado pelo docente é como uma ponte entre as escolhas do professor e os programas 

oficiais.  Segundo Ponte (2005) uma planificação não se reduz à seleção de tarefas, exige 

que o professor pondere sobre o tipo de tarefa, formas de trabalho e de quais os melhores 

resursos. Numa planificação ressaltam sempre dois elementos, a atividade do professor 

(o que ele vai fazer) e a atividade do aluno (o que ele espera que o aluno faça) (Ponte, 

2005).  

Além disso também, a avaliação feita através da planificação, permite que seja feita uma 

análise de todas as falhas e sucessos dos alunos. O que conduz a que a nova planificação 
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elaborada, melhore as falhas encontradas anteriormente, permitindo um desenvolvimento 

a nível profissional do professor (Medeiros, 2012). 

1. Prática de Ensino Supervisionada - Educação Pré-Escolar 
 

A PES relativa à Educação Pré-Escolar decorreu numa Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS) do concelho de Vila Real durante o ano letivo 2017/2018, 

entre o mês de outubro de 2017 e o mês de fevereiro de 2018. 

A instituição é constituída por dois pisos, no primeiro funciona o jardim-de-infância e no 

segundo o berçário e creche. Esta IPSS, oferece aos alunos atividades extracurriculares 

como o Karaté, dança, ballet e natação, sendo estas da responsabilidade e da preferência 

dos pais. 

Relativamente ao grupo, este era composto por 19 crianças, oito do género feminino e 

onze do género masculino, ainda que a sala fosse dos 5 anos, quando a estagiária iniciou 

a sua PES, havia ainda algumas crianças com 4 anos, pois só faziam os cinco em 

novembro ou dezembro. No geral, o grupo era bastante desenvolvido e autónomo e nas 

atividades que lhes eram pedidas, à exceção de uma criança do género feminino que, 

embora com 6 anos de idade, tinha necessidades educativas especiais. As necessidades 

desta criança eram a nível intelectual e motor, no entanto, tinha uma professora de 

educação especial que todas as semanas desenvolvia atividades individualizadas. O grupo 

interagia bastante bem com a estagiária e entre si, sendo muito participativo, curioso e 

responsável.  

1.1. Atividades implementadas em contexto de Educação 

Pré-Escolar 

Neste contexto de PES, foi um pouco difícil implementar o tema deste Relatório, pois 

para crianças tão pequenas, era um pouco complicado utilizar textos da História da 

Matemática. Contudo, foi possível usar histórias como forma de estimular a 

aprendizagem de conceitos matemáticos. 
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Atividade 1 - Figuras Geométricas 

Para desenvolver, na área curricular da matemática as figuras geométricas, proposta pela 

educadora cooperante, decidimos utilizar a história, do livro “Era uma vez… no reino da 

matemática” (Rodrigues, 2015), intitulada Os Extraterrestres. Este texto descrevia cada 

uma das figuras geométricas, através de uma máquina voadora chamada Blocos Lógicos, 

como podemos ver no Apêndice A.  

Tabela 1-Objetivos gerais/específicos da atividade 1 

Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

-Compreender mensagens orais; 

-Ouvir e compreender histórias lidas em voz 

alta com e sem apoio de imagens; 

-Desenvolver a capacidade de comunicação; 

-Usar naturalmente a linguagem com 

diferentes propósitos e funções.  

-Fazer o reconto da história de uma forma 

simples;  

-Participar de forma ativa nos diálogos;  

-Interpretar histórias;  

- Identificar a moral da história;  

- Responder a questões simples. 

 

Domínio da Matemática: Números e Operações 

-Desenvolver o espirito crítico; 

-Identificar quantidades; 

-Classificar objetos tendo em conta um 

atributo (tamanho);  

-Reconhecer os números ordinais; 

-Mostrar gosto pela matemática. 

-Analisar criticamente as suas respostas; 

-Analisar criticamente as respostas dos 

colegas; 

-Justificar as suas respostas; 

-Contar as personagens da história; 

-Demonstrar satisfação na realização de 

tarefas matemáticas.  
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Após a leitura da história questionaram-se as crianças: quem eram as personagens?; 

quantas eram e qual a moral da história?. A estagiária contruiu antecipadamente as 

diferentes figuras: o quadrado, retângulo, triângulo e círculo, em pasta de papel pintadas 

de diferentes cores, e colocadas dentro de um saco.  

A partir, daí fez um jogo com as crianças: as crianças foram vendadas com um lenço, 

colocavam a mão dentro do saco e tiravam uma figura. Através do tato, apalpavam a 

figura e tinham de descrever qual era a figura que tinham tirado, algumas das crianças 

contavam os vértices para descobrir a figura que tiravam do saco, mas em vez de vértices, 

as crianças davam-lhes o nome de biquinhos.  

Depois deste pequeno jogo ao qual foi atribuído o nome de Saco Mágico, as figuras foram 

retiradas do saco e espalhadas pelo chão, como tinham cores diferentes, a estagiária 

aproveitou para explorar as cores de cada figura e para fazer uma análise de cada uma das 

figuras, explicar que os biquinhos se denominavam vértices. Assim o triângulo tinha três 

vértices, o quadrado e o retângulo quatro e o círculo, como era redondo, não tinha vértices. 

Domínio da Matemática: Análise e Tratamento de dados 

-Utilizar gráficos simples. 

 

-Participar na organização de gráficos; 

-Interpretar os dados presentes no gráfico;  

- Fazer sequências. 

Área da Formação Pessoal e Social 

-Promover a socialização; 

-Desenvolver a autonomia; 

-Cumprir regras.  

-Interagir com os colegas; 

-Realizar as tarefas autonomamente;  

-Falar na sua vez. 
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Na sala de atividades, disponibilizaram-se alguns objetos do dia a dia: envelopes, post-

its, CD’s, um guardanapo dobrado em triângulo, com a finalidade de as crianças 

ganharem gosto pela pesquisa e investigação na sala, relacionando, os próprios objetos 

do dia a dia, com a matemática. Por fim, foi proposto às crianças um desenho, relacionado 

com a história, no qual obtivemos trabalhos espetaculares, com bastante imaginação e 

uma excelente interpretação da história, como podemos observar no exemplo da Figura 

1-Desenho feito por uma criança de 5 anos sobre a história das figuras geométricas.  

 

 

No fim de cada atividade fazia-se um registo, neste caso uma lengalenga com a música 

“O meu chapéu tem três bicos”  (Rodrigues,2015). A lengalenga foi escrita pela estagiária 

numa cartolina e decorada com as quatro figuras geométricas, tendo sido retirada do 

mesmo livro da história (figura 2).  

 

 

 

 

 

 Da parte da tarde, reve-se os Blocos Lógicos, para um jogo, no qual as crianças faziam 

sequências. A estagiária iniciava uma sequência colocando no chão figuras, por exemplo: 

um triângulo grande, com espessura mais grossa e de cor vermelha, a seguir um retângulo 

grande, de espessura fina e de cor vermelha, dando sempre indicações para a figura que 

Figura 1-Desenho feito por uma criança de 

5 anos sobre a história das figuras 

Figura 2-Lengalenga Geométrica 
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as crianças tinham de ir buscar a seguir, era uma forma de trabalhar a forma, a espessura, 

o tamanho e a cor das figuras, como podemos ver na Figura 3. 

 

Nesta atividade abordou-se o domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, a área 

de conteúdo Expressão e Comunicação, assim como, na área de conteúdo dos Números e 

Operações e a Análise e Tratamento de Dados no domínio da Matemática. Neste sentido, 

planificou-se a atividade (Apêndice A em CD) de acordo com os objetivos gerais e os 

específicos/descritores que se observam na tabela 1. 

Atividade 2 – Gráficos de Comprimento 
 

Nesta atividade foram abordados de uma forma simples os gráficos de comprimento 

(Apêndice A1, em CD). 

Desta forma, planificamos esta atividade de acordo com os objetivos gerais e 

específicos/descritores das orientações curriculares para o Pré-Escolar, como podemos 

ver na Tabela 2.  

Tabela 2-Objetivos gerais/específicos da atividade 2 

Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

-Compreender mensagens orais; 

-Ouvir e compreender histórias lidas em voz 

alta com e sem apoio de imagens; 

-Desenvolver a capacidade de comunicação; 

-Usar naturalmente a linguagem com 

diferentes propósitos e funções.  

-Fazer o reconto da história de uma forma 

simples;  

-Participar de forma ativa nos diálogos;  

-Interpretar histórias;  

- Identificar a moral da história;  

- Responder a questões simples. 

 

Figura 3-Sequências utilizando os Blocos 
Lógicos 
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 Para iniciar a atividade leu-se uma história às crianças, com o nome Os Animais do Zoo 

(Rodrigues, 2015), na qual os animais eram: o macaco, o papagaio, a garça, a avestruz e 

a girafa, eram animais com alturas e características muito diferentes uns dos outros. A 

história foi explorada com as crianças, questionando-as: qual era o animal mais alto? 

quais os animais com pena? algum animal tinha escamas? quantos animais tinham quatro 

patas? 

As crianças tinham também imagens dos animais apresentados na história, para colarem 

numa folha, por ordem crescente e decrescente de altura como podemos observar na 

Figura 4.  

Domínio da Matemática: Números e Operações 

-Desenvolver o espirito crítico; 

-Identificar quantidades; 

-Classificar objetos tendo em conta um 

atributo (tamanho);  

-Reconhecer os números ordinais; 

-Mostrar gosto pela matemática. 

-Analisar criticamente as suas respostas; 

-Analisar criticamente as respostas dos 

colegas; 

-Justificar as suas respostas; 

-Contar os animais da história; 

-Identificar qual o animal maior e menor; 

-Demonstrar satisfação na realização de 

tarefas matemáticas.  

Domínio da Matemática: Análise e Tratamento de dados 

-Utilizar gráficos simples. 

 

-Participar na organização de gráficos; 

-Interpretar os dados presentes no gráfico.  

Área do Conhecimento do Mundo 

-Reconhecer animais. -Nomear o nome de alguns animas. 

Área da Formação Pessoal e Social 

-Promover a socialização; 

-Desenvolver a autonomia; 

-Cumprir regras.  

-Interagir com os colegas; 

-Realizar as tarefas autonomamente;  

-Falar na sua vez. 

Figura 4-ordem crescente e decrescente 
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Em conjunto com as crianças construiu-se um gráfico com as suas alturas, após cada uma 

das crianças ter sido medida com uma fita métrica, explicando-lhes para que servia e o 

que era.  

As crianças encontravam-se sentadas no chão em roda e cada uma delas tinha de 

memorizar a sua altura. Posteriormente a educadora perguntou ao grupo quem eram os 

mais altos e os mais baixos da sala, surgindo assim uma simples brincadeira, com as 

alturas de cada um deles. 

Cada uma das crianças decorou com desenhos a barra do gráfico correspondente à sua 

altura, analisando-se, em seguida, o gráfico questionando-se as crianças sobre quem era 

o mais pequeno do grupo e o maior, quem era o segundo mais pequeno e o segundo maior 

do grupo e assim sucessivamente.  

Esta atividade foi bastante engraçada e as crianças gostaram muito de a ter realizado, 

principalmente pelo facto de conseguirem saber com precisão a sua altura e brincarem 

com isso uns com os outros.  

Atividade 3 – Dia Nacional do Pijama: Jogo do Quincas  
 

No âmbito do dia Nacional do Pijama (20 de novembro) iniciativa e marca registada da 

Mundos de Vida, que se assume como educativo e solidário, as educadoras estagiárias 

organizaram um conjunto de atividades lúdicas e educativas inspiradas pela Missão 

Pijama4. 

Para comemorar este dia é enviado para as escolas uma história com o objetivo de 

transmitir uma mensagem, às crianças e adultos, nesse ano a mensagem foi Uma criança 

tem direito a crescer numa família, visto que coincidiu com o dia da Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança.  

                                                 
4 É uma iniciativa criada pela Mundos de Vida, em 2012, com a finalidade de sensibilizar o país para o "direito de uma 
criança crescer numa família", promover o acolhimento familiar de crianças e reduzir o número de crianças 
institucionalizadas. 
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A história do dia Nacional do Pijama desse ano foi O Botão Invisível e devido à 

complexidade da história e à faixa etária das crianças, foi contada resumidamente 

preservando as ideias chave.  

No domínio da Língua Portuguesa trabalhamos a Oralidade e Interpretação e no domínio 

da Matemática trabalhamos Números e Operações. Neste sentido, planificamos a 

atividade (Apêndice A2 em CD) de acordo com os objetivos gerais e 

específicos/descritores, que se podem observar na tabela 3.  

Tabela 3-Objetivo gerais/específicos da atividade 4 

Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 
Área de Formação Pessoal e Social 

-Educar para os valores;  
-Reconhecer laços de pertença social e 
cultural;  
 -Respeitar a diversidade social; 
-Promover a socialização; 
-Compreender as regras do jogo. 
 

- Desenvolver o respeito pelo outro e pelas 
suas opiniões, numa atitude de partilha e de 
responsabilidade social;  
 - Respeitar a diversidade e solidarizar-se com 
os outros;  
 -Desenvolver uma atitude crítica e 
interventiva relativamente ao que se passa no 
mundo que a rodeia; 
-Demonstrar comportamentos de apoio e entre 
ajuda, por iniciativa própria ou quando 
solicitado; 
-Ser capaz de jogar na sua vez; 
-Demostrar confiança em experimentar 
atividades novas, propor ideias e falar em 
grupo.   
 
 
 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
-Compreender mensagens orais; 
-Ouvir e compreender histórias lidas em voz 
alta com e sem apoio de imagens; 
-Desenvolver a capacidade de comunicação; 
-Sentir-se escutado e ter interesse em 
comunicar.  

-Ser capaz de fazer o reconto da história de 
uma forma simples;  
- Participar de forma ativa nos diálogos;  
- Interpretar a história;  
- Identificar a moral da história;  
- Responder a questões simples.  

Domínio da Matemática 
-Desenvolver o conceito de número; 
-Desenvolver a concentração; 
-Efetuar contagens.  

-Resolver problemas do quotidiano que 
envolvam pequenas quantidades, com recurso 
à adição e subtração; 
-Contar o número de casas do jogo que tinham 
que andar.  
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Área do Conhecimento do Mundo 
-Promover valores. -Ser capaz de entender que todas as crianças 

têm direito a crescer numa família.  

 

 

A história fazia-se acompanhar de um jogo de tabuleiro O Quincas (figura 5) explorado 

na sala pela estagiária. Para se tornar mais atrativo, recriou-se em papel de cenário, em 

grandes dimensões, assim como, os dois dados de com grandes dimensões.  

 

 

 

 

 

 

 

Antes de darmos início à atividade, esclareceram-se todos os procedimentos e regras do 

jogo. Posto isto, colocou-se o jogo no recreio (figura 6) para que as crianças das diferentes 

salas pudessem jogar. Pediu-se às crianças mais velhas que formassem pares com os mais 

novos, devido à dificuldade que os mais pequenos tinham em entender as regras do jogo 

e na contagem das casas que tinham para avançar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-Exploração das regras do jogo 

Figura 6-Jogo do Quincas 
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Depois dos grupos formados, cada par, na sua vez, lançava os dados para saber quantas 

casas podiam avançar no jogo e, assim, sucessivamente. Jogou-se mais que uma vez 

devido ao entusiasmo das crianças.  

Ainda para celebrar este dia as estagiárias criaram um coração feito em cartão com a 

mensagem que Sonhar é invisível mas é possível (figura 7), no qual cada criança colocou 

um botão e pediu um desejo. O dia foi passado em atividades educativas e divertidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão relativa ao decorrer das atividades na Educação Pré-Escolar 

Atendendo às atividades que foram desenvolvidas, a comunicação e a interação com as 

crianças foi o ponto-chave para as motivar a participar, a expor as suas ideias e a partilhar 

as suas experiências e pensamentos, de modo a que aperfeiçoassem o seu raciocínio e o 

seu diálogo. O raciocínio foi desenvolvido através da manipulação de materiais e 

atividades lúdicas ao longo do estágio. Todos os dias de manhã antes de se dar início às 

atividades, cantava-se a canção dos bons dias dando às crianças a noção de tempo, dia, 

mês do ano, por forma a que se familiarizassem com as suas rotinas e momentos do dia a 

dia. Algo também importante, que era feito diariamente, era a marcação do tempo e das 

presenças, dando o sentido de responsabilidade às crianças, algo a que elas davam 

bastante importância.  

Os materiais e as atividades criadas desenvolviam nas crianças a aquisição do conceito 

de número, desenvolvimento da língua portuguesa, sem esquecer o estudo do meio. Estas 

atividades exigiam uma construção mental abstrata e quantitativa, na qual algumas 

crianças tinham certas dificuldades na  sua realização. Nas atividades interligadas com a 

Figura 7-Coração de botões 
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matemática constatamos que as crianças se mostram ativas e participativas, realizando-as 

com grande sucesso, nas quais as dificuldades a existirem, eram sempre superadas. 

 

 A introdução à História da Matemática embora importante na Educação Pré-Escolar, não 

foi fácil implementar, optámos, por isso, em abordar a matemática através de histórias, 

nas quais sem darem conta trabalhavam o seu raciocínio interligado com a língua 

portuguesa. Com a exploração das histórias as crianças desenvolveram o seu raciocínio 

lógico-matemático para encontrar uma solução. De facto, várias hipóteses levam a criança 

a refletir e não a dar uma resposta imediata. Todas as atividades tiveram uma participação 

positiva por parte do grupo, pois estavam sempre dispostos a responder às questões e a 

solucionar os problemas apresentados.  

 

Na Educação Pré-Escolar as crianças constroem os alicerces que determinam as suas 

aprendizagens futuras, cabe aos educadores promoverem experiências diversificadas que 

as levem a explorar, refletir, colocar questões e a tirar conclusões que devem ser debatidas 

na sala.

2. Prática de Ensino Supervisionada – 1.º CEB 
 

A Prática de Ensino Supervisionada II, decorreu no ano letivo 2017/2018, entre o mês de 

março de 2018 e o mês de junho de 2018, numa Escola Básica do concelho de Vila Real 

tendo como área de influência a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, pertencente 

ao Agrupamento de Escolas Diogo Cão.  Neste mesmo ano letivo, havia cento e treze 

alunos distribuídos por quatro turmas do 1º CEB (1.º ano 21- alunos, 2.º ano-26, 3.º ano-

26 e 4.º ano 20) e uma turma do Ensino Pré-escolar com vinte alunos.  O edifício escolar, 

dispõe de instalações renovadas e agradáveis que potenciam a motivação para o trabalho 

de docentes, alunos e pessoal auxiliar.  Para além das cinco salas de aulas, a escola possui 

um refeitório amplo e arejado onde as crianças tomam as suas refeições e uma sala 

polivalente que é utilizada por todos os alunos da escola em atividades diversificadas, 

desde o apoio às AEC, à realização de sessões de leitura, requisição de livros de biblioteca 

da escola e à ocupação de tempos livres durante o prolongamento do horário.  Existe ainda 

um amplo recreio com árvores de sombra que tornam o espaço muito agradável para as 

crianças ocuparem os seus tempos de pausa das aulas.  Existe uma Coordenação única 



2. Prática de Ensino Supervisionada – 1.º CEB 

 

35 
 

para os dois níveis de ensino. As normas de funcionamento encontram-se descritas no 

Regimento Interno.   

A turma era constituída por 26 alunos. Sendo 16 alunos do género masculino e 10 do 

género feminino com idades compreendidas entre os 8 e 9 anos de idade. Esta turma no 

início do ano recebeu um aluno novo. Todos os alunos tinham inglês e alguns 

frequentavam Educação Moral e Religiosa, Educação Física, Educação Musical e Dança.  

Quanto à turma, esta era heterogénea, pelo que há a necessidade de referenciar alguns 

aspetos relevantes para a caraterização ser objetiva, a nível global, apesar de ser uma 

turma heterogénea, o seu desenvolvimento era bom, tendo alunos empenhados e 

motivados. Eram observadores, questionadores e interessados em novos desafios, 

manifestando envolvimento e curiosidade nas tarefas de sala de aula. O que os distingue 

são os diferentes ritmos de trabalho, diferentes níveis de maturidade, a atenção, a 

concentração e os hábitos de estudo.  Os alunos da turma eram, de um modo geral, 

assíduos e pontuais. Relativamente ao comportamento da turma em geral, em contexto de 

sala de aula, os alunos mostraram sempre um bom comportamento, apesar de às vezes 

um pouco faladores. A relação entre eles era muito boa e interajudavam-se, nas tarefas 

propostas. Desenvolveu-se uma ligação muito próxima entre as estagiárias e os alunos, o 

que proporcionou uma boa comunicação. Desta forma, os recursos e as estratégias 

selecionadas resultaram em atividades atrativas e estimulantes para os alunos. Durante a 

PES foram trabalhadas todas as áreas curriculares, no entanto, serão apresentadas, com 

pormenor, as atividades referentes ao domínio da matemática. Os objetivos definidos para 

cada atividade basearam-se no Programa e as Metas Curriculares de Matemática para o 

Ensino Básico (Bivar et al., 2013).  

2.1. Atividades implementadas no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico 

Tarefa 1 – Vamos medir? 

Com o intuito de trabalhar as unidades de medida de comprimento, enquadradas no 

domínio da Geometria e Medida, idealizamos, uma planificação (Apêndice A3 em CD) e 

selecionamos objetivos específicos/descritores que apresentamos na tabela 4.  
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Tabela 4-Objetivos gerais/específicos da tarefa 1 

 

Para iniciar a atividade estabeleceu-se um diálogo com os alunos, questionando-os sobres 

as unidades de medida que conheciam e se achavam que essas unidades de medida sempre 

existiram. Os alunos demostraram interesse, participando ativamente. Revelaram 

conhecimentos das unidades de medida do sistema métrico, no entanto, no que respeita a 

medidas não convencionais, ou usadas antigamente nunca tinham ouvido falar. De modo 

a contextualizar a atividade e identificar outras unidades de medida, leu-se um pequeno 

texto  da página 108 do manual escolar, (Lima, Barrigão, Pedroso & Santos, 2013). Após 

a sua leitura e análise, propôs-se aos alunos que medissem a sala de aula e alguns objetos 

(manual escolar, tampo da mesa, quadro, computador) utilizando como medida o palmo, 

o pé, a mão e a envergadura5. De modo a realizar medições exatas, pediu-se aos alunos 

que medissem os mesmos objetos, utilizando, agora, uma fita métrica e que comparassem 

os novos resultados, como podemos ver na figura 8. 

Os alunos concluíram que com esta unidade de medida (metro) as medições foram exatas 

e comuns a todos. Deste modo, puderam entender a importância e a necessidade de se 

criar uma unidade de medida universal. 

                                                 
5 Define-se como a maior distância entre os pontos dos dedos médios de cada mão, tendo os braços abertos. 

Área da matemática: Geometria e Medida 
Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Medir comprimentos e áreas. 
 

-Relacionar as diferentes unidades de medida 
de comprimento do sistema métrico (metro e 
decímetro);  
-Medir distâncias e comprimentos utilizando 
as unidades do sistema métrico.  

Figura 8-Medições utilizando o metro e o palmo 
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Em seguida, debateram-se os resultados em grande grupo concluindo que a diferença 

encontrada residia no facto de as unidades de medida utilizadas não serem precisas. 

Através desta dinâmica os alunos comunicaram matematicamente e trabalharam-se as 

noções de maior, menor ou igual, promovendo-se, ainda, o cálculo mental.  

 

Tarefa 2 – Submúltiplos do metro 

Na continuidade da anterior surgiu esta atividade com a função de trabalhar os 

submúltiplos do metro. Começamos por planificar a atividade (Apêndice A4 em CD),e 

selecionamos objetivos gerais e específicos/descritores que podem ser consultados na 

tabela 5. 

Tabela 5-Objetivos gerais/específicos da tarefa 2 

 

Após a visualização de um vídeo da escola virtual6 referente aos submúltiplos do metro: 

o decímetro, o centímetro e o milímetro, que usamos, por ser interativo, dinâmico e 

simples, registamos no quadro que o metro é a unidade de medida principal das unidades 

de medida de comprimento, tem dez decímetros, e que o decímetro é a décima parte do 

metro, tem cem centímetros, que o centímetro é a centésima parte do metro, e tem mil 

milímetros e que o milímetro é a milésima parte do metro.  

 

                                                 
6https://www.escolavirtual.pt acedemos à escola virtual com a password da professora cooperante. 

Área da matemática: Geometria e Medida 
Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Medir Comprimentos e áreas. 
 

-Relacionar as diferentes unidades de medida 
de comprimento do sistema métrico (metro e 
decímetro);  
-Medir distâncias e comprimentos utilizando 
as unidades do sistema métrico e efetuar 
conversões.  
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Os alunos compreenderam o conteúdo, ajudando no registo dessas informações e na 

elaboração do esquema concluído, copiando-o para o caderno diário. De seguida, 

escreveram-se alguns exercícios no quadro, nos quais os alunos tinham de fazer 

conversões e comparações (utilizando os símbolos >, < ou =) como ilustra a figura 9. 

 

 

Refira-se que os alunos demonstraram facilidade na resolução dos exercícios e vontade 

em ir ao quadro fazer as correções.  

Apesar dos objetivos selecionados terem sido alcançados, uma vez que, no geral, os 

alunos resolveram corretamente os exercícios, poderíamos ter sugerido que cada aluno 

inventasse um exercício para o colega de mesa. Esta dinâmica permitiria desenvolver para 

além do raciocínio matemático, a comunicação e a criatividade. 

 

Tarefa 3- Comprimentos e áreas 

Para abordar o conteúdo Áreas, planificamos a atividade (Apêndice A4 em CD) de acordo 

com os objetivos gerais e específicos/descritores, que se podem observar na tabela 6. 

Tabela 6-Objetivos gerais e específicos da tarefa 3 

Área da matemática: Geometria e Medida 
Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Medir comprimentos e áreas; 
-Resolver Problemas. 
 

-Relacionar as diferentes unidades de medida 
de comprimento do sistema métrico (metro e 
decímetro);  
-Medir distâncias e comprimentos utilizando 
as unidades do sistema métrico e efetuar 
conversões;  

Figura 9-Exercícios de revisão sobre as conversões das unidades de 
medida de comprimento 
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De forma a contextualizar a atividade, inventamos uma história Como se calculava a área 

antigamente? que reproduzimos de seguida, que explicava aos alunos como eram 

medidas as áreas antigamente.  

Como se calculava a área antigamente?7 

Na antiguidade, as medições dos terrenos eram feitas a olho, por exemplo, um agricultor 
olhava para o terreno e dizia ao rei quanto achava que esse terreno media. 

Mas como este método era muito impreciso, criou-se o método de medir o terreno com 
pedras quadradas. Mesmo assim havia muitos conflitos, porque esta medida também não 
dava medidas exatas, pois as pedras, embora fossem quadradas, nem todas tinham o 
mesmo tamanho. 

Então, para se criar uma medida mais precisa, as medições para achar a área de um 
terreno, começaram a ser feitas pelo rei: usando os seus palmos os seus braços ou através 
dos seus passos, pelo menos durante a vida de cada rei. Mais uma vez, não deu bom 
resultado!! Pois, se viesse outro rei, as medidas nunca iam ser iguais às do anterior.  

Daí existir a necessidade de criar uma unidade de medida de área universal e descobrir 
quantas vezes cabe essa unidade de medida numa 
superfície.  

                                                 
7 História criada pela estagiária, como forma de aplicar a História da Matemática em contexto de sala de aula. 

-Medir áreas de figuras efetuando 
decomposições em partes geometricamente 
iguais tomadas como unidade de área; 
-Resolver problemas de até três passos 
envolvendo medidas de diferentes grandezas. 
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A história foi projetada no quadro interativo e, cada aluno, à vez, leu um parágrafo.  

Depois da leitura e exploração da história, estabeleceu-se um diálogo com os alunos que 

revelaram alguns conhecimentos, nomeadamente, qual era a unidade de medida de área 

(m2).  

 

De seguida, realizamos a dinâmica Vamos descobrir a área, que consistia no 

preenchimento de uma figura geométrica usando uma outra figura mais pequena 

verificando quantas vezes a pequena cabia na grande. Antes de sobreporem as figuras, os 

alunos faziam estimativas do número necessário, analisando, posteriormente, se estava 

correto ou se era muito diferente, (figura 10).  

 

Esta atividade permitiu desenvolver a capacidade de abstração, o cálculo mental e o 

raciocínio matemático.  

De seguida, distribuiu-se aos alunos Geoplanos e alguns elásticos coloridos. Embora já 

conhecessem este recurso, fez-se uma breve apresentação e explicação do que teriam de 

fazer. Foi-lhes sugerido que construíssem figuras geométricas à sua escolha, registando 

no caderno diário, no qual desenhariam a figura escolhida e calculassem a sua área. 

 

Para consolidar a aprendizagem os alunos realizaram vários exercícios do manual escolar 

e um problema elaborado pela professora estagiária.  

- O campo de futebol da escola do Miguel mede 16 unidades de comprimento e 6 unidades 

de largura. Qual a área do campo de futebol?  

Neste problema os alunos no geral utilizaram a mesma estratégia de resolução (o desenho 

e o cálculo direto).  

  

Figura 10-Atividade Vamos descobrir a área 
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Tarefa 4 – Circunferência e círculo   

Esta tarefa surgiu para abordar o conteúdo A circunferência e o círculo, incluído do 

domínio da Geometria e Medida. Neste sentido, planificamos a atividade (Apêndice A5 

em CD), de acordo com os objetivos gerais e específicos/descritores, que se podem 

observar na tabela 7. 

Tabela 7-Objetivos gerais e específicos da tarefa 4 

 

Para explicar melhor aos alunos a diferença entre círculo e circunferência, elaboramos 

uma história de como, antigamente, os agricultores, a mando dos reis, mediam as terras 

utilizando cordas para marcar os raios e os diâmetros e paus para marcar o centro, que 

reproduzimos de seguida.  

  

Área da Matemática: Geometria e Medida 

Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Reconhecer propriedades geométricas. 
 
 

-Identificar uma «circunferência» em 
determinado plano como o conjunto de pontos 
desse plano a uma distância dada de um ponto 
nele fixado e representar circunferências 
utilizando um compasso; 
-Utilizar corretamente os termos «centro», 
«raio» e «diâmetro»; 
-Identificar a «parte interna de uma 
circunferência» como o conjunto dos pontos 
do plano cuja distância ao centro é inferior ao 
raio; 
-Identificar um «círculo» como a reunião de 
uma circunferência com a respetiva parte 
interna. 
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Como terá aparecido o Círculo e a Circunferência?8 
 

Há muitos, muitos anos atrás…quando os reis mandavam 
os agricultores medir as terras para cultivar, muitas vezes, 
deparavam-se com terrenos irregulares, isto é, terrenos 
que não são direitos e fáceis de medir, então, eles traçavam 
linhas de todos os pontos de vista do campo, e assim, este 
ficava completamente dividido em pedaços triangulares, 
cujas áreas somadas davam a área total.  

Mas havia um problema com este método!! É que através 
destas tentativas de medições havia sempre pequenos erros, 
principalmente quando o terreno não era plano ou possuía 
lados curvos.  

Então o rei começou a pensar, como haveria de determinar o 
comprimento de uma circunferência e a área de um círculo, se a circunferência é uma 
linha curva e fechada do círculo, sendo este uma superfície plana. O rei e os seus criados 
começaram a observar os terrenos e acharam que para marcar um círculo grande ou 
pequeno seria necessário uma corda, longa ou curta e que, a única solução, era colocar 
uma estaca enterrada no solo a servir de ponto fixo (o centro) da figura e através deste 
ponto, esticavam a corda e giravam-na em torno desse ponto fixo. O comprimento dessa 
corda conhecido hoje como raio tinha algo a ver com o comprimento da circunferência. 
Depois os agricultores a mando do rei, retiravam a corda da estaca e colocavam-na sobre 
a circunferência para ver quantas vezes a corda cabia nela.  

Mas fosse qual fosse o tamanho do raio e da circunferência o resultado era sempre o 
mesmo! Que se passaria aqui? 

 

 

 

  

                                                 
8 História criada pela estagiária, como forma de aplicar a História da Matemática em contexto de sala de 
aula. 
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Os alunos gostaram muito da história, mostrando sempre muito interesse em descobrir 

como no passado se descobria o que hoje em dia aprendem de outra forma em matemática.  

De seguida questionamos os alunos a fim de perceber as suas conceções sobre este 

conteúdo, constatando que alguns sabiam diferenciar circunferência de círculo. Contudo, 

um número considerável de alunos não o sabia fazer.  

Decidimos, então, utilizar um copo e uma folha branca para representar uma 

circunferência e um círculo. Para isso, os alunos colocaram o copo sobre a folha e 

contornaram-no. De seguida, recortaram o círculo e, através dessa figura, identificaram, 

a diferença entre ambos. Posteriormente trabalhamos as noções de diâmetro e raio através 

de dobragens efetuadas no círculo. Primeiro, dobraram o círculo a meio e com o marcador 

assinalaram o segmento de reta, designado de diâmetro. De seguida, dobram o círculo em 

quatro partes iguais, encontrando, assim, o centro e o raio, como ilustra a figura 11.  

 

Para reforçar a aprendizagem do conteúdo, projetou-se um vídeo explicativo retirado da 

escola virtual, no qual também jogaram alguns jogos interativos, alusivos ao tema. Para 

consolidação dos termos: círculo, circunferência, raio, diâmetro e centro, realizou-  -se 

uma ficha de trabalho n.º 65 do livro de fichas, (Lima, et al., 2013). 

Com o intuito de os alunos aprenderem a utilizar o compasso (figura 12) deu-se uma 

medida, na qual tinham que abrir o compasso e desenhar duas circunferências.  

 

 

 

Figura 11-Leitura da história sobre o círculo e a 
circunferência e atividade referente à tarefa 4 
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Em seguida resolveram um exercício do manual escolar (Lima, et al., 2013) que consistia 

em completar uma sequência de circunferências. 

 

Tarefa 5 – Sólidos Geométricos 

Na quinta semana de responsabilização abordou-se o domínio Geometria e Medida com 

o conteúdo: Figuras Geométricas e Figuras planas. Neste sentido, planificamos a 

atividade (Apêndice A6 em CD) de acordo com os objetivos gerais e 

específicos/descritores da tabela 8. 

Tabela 8-Objetivos gerais e específicos da tarefa 5 

Área da Matemática: Geometria e Medida 

Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Reconhecer propriedades geométricas  Utilizar corretamente os termos «centro», 
«raio» e «diâmetro»;  
- Identificar a «parte interna de uma superfície 
esférica» como o conjunto dos pontos do 
espaço cuja distância ao centro é inferior ao 
raio;  
-Identificar uma «esfera» como a reunião de 
uma superfície esférica com a respetiva parte 
interna; 
-Identificar, em objetos e desenhos, 
triângulos, retângulos, quadrados, 
circunferências e círculos em posições 
variadas; 
-Utilizar corretamente os termos «lado» e 
«vértice»; 

Figura 12-Utilização do compasso 
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Pretendia-se que os alunos a partir da imagem concreta de uma laranja conseguissem 

identificar uma esfera, superfície esférica, raio e parte interna da esfera.  

Em primeiro lugar, explicou-se que a laranja inteira representava uma esfera, de seguida, 

dividiu-se a laranja em duas partes iguais, explicando aos alunos, que o rebordo da casca 

na metade da laranja era um círculo, que a parte que comemos era uma esfera. Salientou-

-se que os pontos que coincidem com a casca da laranja são pontos no espaço, e os que 

estão no círculo cortado da laranja são pontos no plano e com um pau de espetada achou-

-se o centro da esfera.  

No momento final da aula, colocou-se a metade da laranja sobre uma folha branca e 

desenhou-se um círculo. Os alunos entenderam que a laranja inteira representava uma 

esfera e que a metade  desenhada representava um círculo.  

Na segunda aula de matemática desta semana, abordaram-se os sólidos geométricos, 

através de diferentes objetos (figura 13) do dia a dia em cima de uma mesa, alguns com 

a forma de sólidos geométricos e outros não.  

 

Pretendiam-se, mostrar aos alunos que a matemática é uma constante na nossa vida, 

incentivou-se os alunos a agruparem e identificarem os objetos que eram sólidos 

geométricos. Após o que se explorou os conceitos de vértice, aresta e face. Os alunos 

entenderam a noção de sólido geométrico, vértice, aresta e face. Realizou-se, ainda, o 

 -Identificar os sólidos geométricos: cubos, 
paralelepípedos, retângulos, cilindros e 
esferas. 

Figura 13-Atividade sobre os sólidos 

geométricos com objetos do dia a dia 
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jogo do saco, no qual colocaram os sólidos geométricos dentro de um saco e um aluno, 

de cada vez com os olhos vendados (figura 14) retirava um sólido e através da sua 

manipulação identificava-o pelo seu número de vértices, arestas e faces.  

 

 

 

 

 

 

 

Para além disso, construiram-se sólidos geométricos com o Polydron (figura 15) com 

registo no caderno diário do número de planificações de cada um dos sólidos.  

 

Para finalizar a aula os alunos resolveram o seguinte problema:  

-A Joana tem 10 cubos com 6cm de aresta e quer arrumá-los numa caixa com a 

forma de um cubo. Essa caixa tem de aresta 12cm. Quantos cubos cabem na caixa? 

(Problema elaborado pela professora estagiária).  

 

Este problema exigia, por parte dos alunos uma análise do enunciado para conseguirem 

esquematizar o que era pedido e, assim, resolveram o problema corretamente. Alguns 

alunos demonstraram conhecimento dos conteúdos, optando por uma resolução com 

Figura 14-Jogo do saco 

Figura 15-Aula com o Polydron e planificação 
dos sólidos 
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recurso a um esquema, desenhando a caixa e os cubos no seu interior respetivamente 

numerados. 

 

Tarefa 6- Unidades de medida de tempo 

Na sexta semana de responsabilização, no domínio da Geometria e Medida (Apêndice A7) 

abordaram-se as Unidades de Medida de Tempo com os objetivos referidos na tabela 9. 

Tabela 9-Objetivos gerais e específicos da tarefa 6 

 

Com este intuito elaborou-se uma história adaptada de Alice no País das Maravilhas, de 

Lewis Carroll (1832-1898), um dos protagonistas principais é um coelho branco que 

possui com ele um relógio, denominado O Coelho a mil à hora9 para abordar as unidades 

de tempo que reproduzimoa de seguida. 

  

                                                 
9 Texto criado pela estagiária, adaptado de Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll (2010). 

Área da Matemática: Geometria  

Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Medir o tempo. - Saber que o minuto é a sexagésima parte da 
hora e que o segundo é a sexagésima parte do 
minuto;  
-Ler a medida de tempo apresentada num 
relógio de ponteiros em horas e minutos;  
- Escrever o tempo apresentado num relógio 
de ponteiros em horas e minutos; 
-Efetuar conversões de medida de tempo 
expressas em horas, minutos e segundos;  
-Adicionar e subtrair medidas de tempo 
expressas em horas, minutos e segundos. 
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O Coelho a mil à hora 

Era uma vez, uma menina chamada Alice, muito bonita e com 
uns longos cabelos loiros. Esta menina tinha uma particularidade, 
era bastante curiosa em relação a tudo o que a rodeava.  

Numa tarde de primavera, Alice explorava o bosque, que ficava 
mesmo atrás de sua casa, quando de repente viu um coelho 
branco a correr muito apressado com um relógio de bolso na mão 
que parecia estar atrasado para alguma coisa, o que lhe chamou a 
atenção. Alice, ainda tentou ir atrás dele, mas o coelho era 
bastante rápido.  

Com a esperança de o voltar a encontrar, Alice, todos os dias, por 
volta da mesma hora (15h30min.) ia ao bosque para ver se o 
encontrava e todos os dias, lá estava ele sempre a mil à hora, 
parecia estar sempre atrasado para alguma coisa, que ela ainda 
não tinha percebido bem para o quê. Mas o que a deixava ainda 
mais curiosa era um coelho ter um relógio de bolso e saber ver 
as horas.Como ela tinha tanta curiosidade decidiu ir atrás dele e 
para seu espanto, o coelho entrava num buraco, pelo qual, 
decidiu espreitar, escorregando e caindo no seu interior. Foi, 
transportada para um país, denominado, País das Maravilhas, no 
qual o tempo, as horas e as criaturas que lá viviam, eram 
diferentes do seu mundo real. Assim, Alice descobriu o porque 
o coelho andava sempre apressado e de relógio na mão, pois, 
quando saia do buraco avançava 24h no tempo e quando entrava 
no buraco recuava 24h no tempo, por entrar num mundo de 
fantasia. Alice ficou apaixonada por este país e por tudo 
funcionar de forma diferente do seu mundo real. 
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Através de questionamento interpretou-se a história apresentada, e identificaram-se as 

personagens mais importantes da história, justificando os argumentos que sustentavam as 

opiniões. Visualizou-se, ainda, um vídeo da escola virtual relacionado com as horas, 

minutos e segundos.  

As estagiárias construíram vários relógios em papel EVA10, para abordar as noções  de 

quarto de hora, dois quartos de hora, três quartos de hora e uma hora. Os alunos tinham 

de marcar o tempo no relógio, conforme o que lhes fosse pedido. Com esta atividade, 

apercebemo-nos que alguns alunos tinham dificuldades em identificar as horas num 

relógio analógico, pois só sabiam ver as horas em relógios digitais, não conseguindo 

associar os números de um relógio digital para um analógico. Sendo assim, recomeçamos 

quase do zero, ou seja, tivemos que explicar que cada um dos números de um relógio 

normal correspondia a um número e a partir daí, explicar-lhes os quartos de hora. Por fim, 

os alunos tiveram de resolver um problema elaborado pelas estagiárias, de acordo, com a 

história do coelho. 

O coelho branco saiu da sua toca às 11h40min para ir visitar a Alice. Pelo caminho 
parou na horta para comer umas cenouras, onde demorou cerca de um quarto de hora. 
Retomando o seu caminho, o coelho encontrou o Chapeleiro Louco que o convidou para 
tomar um chá e conversar um bocadinho, este encontro demorou dois quartos de hora. 
Depois do chá o coelho voltou ao caminho para ir ter Alice.  
A que horas chegou o coelho a casa da Alice?  
- Utilizando o compasso, desenha os relógios assinalando as horas e minutos indicados 
no problema anterior. 

(Problema elaborado pela professora estagiária) 

Este problema exigia um raciocínio lógico capaz de utilizar as noções de tempo sem 

dificuldade. Todo este processo foi trabalhado em contexto de sala de aula, relembrando 

as horas, quartos de hora, meias horas, dois quartos de hora e três quartos de hora. Os 

alunos não tiveram grandes dificuldades a resolver o problema, no entanto, houve um ou 

outro aluno que não interpretou corretamente o enunciado e esqueceu-se de um dado 

importante para a sua resolução, dando origem a uma resposta incorreta. 

  

                                                 
10 Denominado também papel tipo esponja, do inglês Ethylene Vinyl Acetate. 
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Tarefa 7 – As simetrias 

Na sétima semana de responsabilização, abordou-se o domínio da Geometria e Medida, 

com os conteúdos Figuras Geométricas: identificação de eixos de simetria em figuras 

planas. Neste sentido, planificamos a atividade (Apêndice A8), de acordo com os objetivos 

gerais e específicos/descritores, que se podem observar na tabela 10. 

Tabela 10-Objetivos gerais e específicos da tarefa 7 

 

Inicialmente e, como forma de dinamizar a aula, e de incentivar os alunos a participar, 

expondo as suas ideias, questionaram-se os alunos sobre a sua conceção de simetria. 

Recolhidos os conhecimentos prévios dos alunos, mostrou-se um vídeo da escola virtual 

sobre o tema.  

De seguida, forneceram-se triângulos, quadrados e retângulos em papel com cores 

diferentes, nos quais os alunos tiveram de fazer as respetivas dobragens para descobrir o 

eixo de simetria de cada uma das figuras (figura 16).  

  

 

 

 

 

 

Os alunos entenderam que o eixo de simetria apenas divide uma figura em duas partes 

iguais, mas que, uma figura pode ter mais que um eixo de simetria.  

Área da Matemática: Geometria 
Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Reconhecer propriedades geométricas. -Identificar eixos de simetria em figuras 
planas utilizando dobragens, papel vegetal, 
etc. 

Figura 16-Marcação dos eixos de simetria 
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 Por fim, foi feita uma experiência utilizando espelhos, com a supervisão da professora 

estagiária, no qual os alunos tinham de colocar o espelho nas imagens que lhes tinham 

sido dadas, cada fila de alunos da sala tinha uma imagem diferente, identificando os eixos 

de simetria, para cada uma das figuras, e traçá-los, como podemos ver na figura 17.  

 

 

 

 

 

Na última semana de PES, os alunos realizaram a ficha de avaliação de matemática. 

Sendo a nossa última semana, decidimos realizar um jogo no campo de futebol da escola, 

colocando pelo chão figuras, com diferentes cores, tamanhos e formas. A cada um dos 

alunos foi dado um papel com uma pequena sequência, que tinham de memorizar e saltar 

para cada uma das figuras, de acordo com a sequência que lhes tinha sido apresentada, 

(ver figura 18). 

 

 

 

 

 

 

3. Avaliação em contexto de Educação Pré-Escolar e 1.ºCEB 
 

No decorrer da PES foi-nos pedido para participar na avaliação das crianças/alunos. 

Refira-se que fundamentalmente, efetuaram uma avaliação formativa do processo com o 

intuito de ajudar cada criança/aluno a progredir de uma forma equilibrada. 

Figura 18-Jogo das figuras através da memorização de sequências 

Figura 17-Descoberta dos eixos de simetria das figuras 
utilizando o espelho 
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De facto, a avaliação pode ser entendida como uma ação pedagógica necessária para a 

qualidade tanto do processo de ensino como do de aprendizagem do aluno, existindo três 

tipos de avaliação: diagnóstica, formativa e sumativa ou final, (Santos, 2006).  

A avaliação inicial ou diagnóstica destaca-se no nível inicial através dos conhecimentos 

prévios dos alunos, em cada uma das áreas disciplinares em causa, verificando assim, as 

características e as particularidades individuais e em grupo. Realiza-se no início do ano 

letivo ou no início de uma nova aprendizagem (C. Ferreira, 2007). Através deste tipo de 

avaliação, o professor tem a perceção de quais os conhecimentos, habilidades e 

comportamentos que os alunos possuem para novas aprendizagens, assim como possíveis 

problemas de aprendizagem e as suas causas (Santos, 2006).   

 A avaliação formativa resulta de um feedback constante e da adaptação pedagógica ao 

aluno, alterando os aspetos da prática de ensino, do erro, do envolvimento do aluno na 

avaliação e na tomada de decisões, dando ênfase ao êxito conseguido pelos alunos (C. 

Ferreira, 2006). Esta é a principal modalidade de avaliação no Ensino Básico desde 1992, 

e deve estar de acordo com os interesses e necessidades dos alunos, adequando todo o 

processo de ensino-aprendizagem a estes interesses e necessidades dos mesmos, assim 

sendo, é importante variar os meios de avalização usando: listas de verificação, testes 

escritos, grelhas de observação e anotações de questionamentos críticos e questionários. 

A avaliação deve ser feita para promover a aprendizagem, funcionando como diagnóstico 

atempado das dificuldades, intervindo com vista à promoção do sucesso escolar (C. 

Ferreira, 2015). Para Santos (2006) a avaliação formativa pode ser um orientador de 

estudos e de esforços, tanto para o aluno, como para o professor, pois está inteiramente 

ligada ao mecanismo de feedback. Este mecanismo permite detetar erros e reformular 

trabalhos, de modo a serem aperfeiçoados durante um ciclo contínuo. De acordo com 

Serpa (2010) este tipo de avaliação “(…) contribui para o desenvolvimento de modelos 

de avaliação centrados na análise dos processos de aprendizagem e respetiva 

autorregulação pelo aluno” (p.77). O feedback deve ter um enquadramento teórico e não 

ser um processo mecanizado de orientação limitado às aprendizagens, (Santos, 2006).  

Deve-se ter em conta as relações do feedback com os processos de ensino e com o 

desenvolvimento dos processos cognitivos e socio afetivos dos alunos e a interação deles 

com as tarefas (Fernandes, 2006). Contudo, os docentes ao utilizarem a avaliação 
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formativa como elemento central da construção do ensino e da aprendizagem, não 

significa que o professor deixe de formular e seguir os objetivos de aprendizagem. Desta 

forma a avaliação formativa torna-se uma prática dinâmica tendo como objetivo criar 

condições para o sucesso do aluno (Pacheco,1998). 

A avaliação sumativa, que segundo Pacheco (1998) “(…) é o andaime que suporta todo 

o edifício escolar, sobretudo no campo da comprovação e hierarquização da 

aprendizagem (...) medindo unicamente a prestação dos alunos numa perspetiva de 

sucesso ou insucesso”. Este tipo de avaliação consiste, maioritariamente, em testes, e ao 

contrário da avaliação formativa têm uma classificação (Pacheco, 1993). Contudo, 

segundo Serpa (2010) “a avaliação sumativa determina se o aluno domina ou não os 

aspetos considerados relevantes ou significativos do programa (...) Não está 

obrigatoriamente associada à atribuição de notas e pode desempenhar um papel de ajuda 

à aprendizagem do aluno” (p. 35).  

Todos os processos de avaliação referidos anteriormente fazem parte do sistema 

educativo, tal como o processo de planificação que antecede a intervenção do docente em 

contexto de sala de aula.  

3.1. Avaliação de quatro crianças 
 

No seguimento da PES em contexto de educação pré-escolar foi-nos pedido uma 

avaliação, por observação, de quatro crianças que passamos a descrever. 

Refira-se que os nomes são fictícios. 

A Maria 

A Maria tem cinco anos de idade, no domínio da expressão motora é uma criança que 

corre, salta, contorna obstáculos e tem noção da lateralidade, conseguindo distinguir bem 

a direita da esquerda. Na expressão plástica reproduz bem as suas ideias através dos 

desenhos livres ou até de registo de atividades que foram feitas, reconhecendo com 

facilidade todas as cores. No domínio da expressão musical memoriza rapidamente 

canções, poemas e lengalengas.  No domínio da matemática possui um raciocínio rápido, 

bastante desenvolvida, consegue ordenar objetos segundo a sua forma, tamanho ou cor, 

reconhecendo as figuras geométricas (retângulo, triângulo, quadrado e círculo), consegue 

contar até 10 e se lhe for pedido consegue contar até ao 30. 
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 No domínio da linguagem oral, articula bem as palavras, tem um discurso coerente e 

muito desenvolvido para a idade, muito sociável, e com a sua capacidade de memorização 

consegue sempre surpreender com alguns temas/histórias que por vezes, conta na sala. 

Responsável, interessada em tudo o que é feito e lhe é pedido. É uma criança que come 

sozinha sem precisar de ajuda. 

O João 

O João também tem cinco anos de idade, a nível da expressão motora, corre, salta, 

contorna obstáculos e tem noção da lateralidade. No domínio da expressão plástica, 

reproduz bem as suas ideias, no entanto, por vezes é um pouco preguiçoso e desiste 

facilmente do que está a fazer. Por vezes, na pintura dos desenhos ainda o faz fora do 

risco. Possui uma boa capacidade de memorização, e no domínio da matemática 

raciocínio bom, o que o prejudica é o seu comportamento, mas consegue ordenar objetos 

segundo a sua forma, tamanho e cor. Teve dificuldades em reconhecer o que era o 

triângulo.  

Embora com cinco anos, é dos mais novos da sala, ainda é muito infantil, necessita muito 

de brincar, o que faz com que se distraia facilmente. Mas articula bem as palavras e o seu 

discurso. Em atividades de grande grupo, tinha sempre de ser o último responder, porque 

caso fosse o primeiro, desligava facilmente do que estava a ser feito. Sociável, bastante 

participativo, responsável e come sozinho sem precisar de ajuda. 

A Anabela 

A Anabela é uma das crianças mais velhas da sala, tem seis anos de idade, no entanto, a 

nível do domínio de expressão motora é pouco desenvolvida, para a idade que tem, 

apresenta algumas dificuldades a nível da corrida, salto e do equilíbrio. 

Sempre reticente quando lhe fazem alguma pergunta, bastante distraída, embora o seu 

comportamento seja bom, mas distrai-se facilmente com os colegas e até sozinha. No 

domínio da matemática possui um raciocínio rápido, bastante desenvolvida, consegue 

ordenar objetos segundo a sua forma, tamanho ou cor e reconhece as figuras geométricas 

(retângulo, triângulo, quadrado e círculo).  No domínio da linguagem oral, articula bem 

as palavras e tem um discurso coerente. A nível de trabalhos individuais é empenhada e 
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interessada, mas distrai-se facilmente o que faz com que seja por vezes das últimas a 

terminá-los. É uma criança que come sozinha sem precisar de ajuda.  

O Artur 

O Artur tem cinco anos de idade, corre, salta, contorna obstáculos e tem noção da 

lateralidade, conseguindo distinguir bem a direita da esquerda. Na expressão plástica 

reproduz bem as suas ideias através dos desenhos livres ou até de registo de atividades 

que foram feitas, mas ainda com algumas dificuldades, tem capacidade para fazer melhor 

e consegue reconhecer com facilidade todas as cores.  

No domínio da matemática, consegue ordenar objetos segundo a sua forma, tamanho ou 

cor, reconhece as figuras geométricas (retângulo, triângulo, quadrado e círculo). No 

domínio da linguagem oral, articula bem as palavras, tem um discurso coerente, embora 

às vezes seja um pouco envergonhada, por isso, talvez seja pouco participativa. Come 

sozinho, mas tem de ter sempre alguém ajudá-lo, porque demora muito tempo a comer, 

ficando por vezes sozinho a acabar de almoçar, precisando que se insista com ele para 

comer. 

4. Reflexão sobre o decorrer da PES 
 

Ao longo da nossa PES, tentou-se na medida do possível usar a História da Matemática 

em contexto de sala de aula, principalmente como introdução de alguns conteúdos. Neste 

sentido, os alunos do 1.º CEB tiveram uma perspetiva diferente da matemática através de 

três histórias pensadas ou adaptadas pela estagiária. Este recurso didático, motivou os 

alunos, pois a sua atitude era completamente diferente, comparada com aulas em que não 

se recorria à História. Desta forma, acreditamos que ganham interesse pelo estudo e 

principalmente gosto pelos conteúdos matemáticos, pois interligam o passado com a 

atualidade e verificam como tudo está relacionado e até encontram razões para 

determinados nomes.  

Quando, por exemplo, a estagiária recorreu à adaptação de Alice no País das Maravilhas 

(Carroll, 1832-1898), os alunos conheciam a história, mas não sabiam que o seu autor já 

tinha escrito o livro há tanto tempo, nem que era matemático. Mostraram interesse em 

tentar perceber mais sobre o filme e o que estava por detrás de cada uma das personagens, 

mas, principalmente, sobre o coelho que estava constantemente atrasado e que tinha um 
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relógio de bolso. Também o facto de a Alice cair no buraco, beber a poção e o ficar maior 

ou mais pequena, tem a ver com a grandeza, dando a noção do maior e do menor. 

No caso da PES que ocorreu em contexto de Educação Pré-Escolar recorrer ao uso da 

História da Matemática, tornou-se mais difícil porque são crianças com idades 

compreendias entre os três e os cinco anos, não têm uma perceção tão nítida e clara do 

passado como os alunos do 1.º CEB. Por isso, optamos po elaborar algumas histórias 

infantis com referências aos conteúdos matemáticos que as crianças nestas idades podem 

facilmente entender. 

Acreditamos que como afirma Medeiros (2008), pensar em ensinar com episódios da 

História numa perspetiva do pensamento crítico, potenciando a aprendizagem da 

criança/aluno de forma que ela seja livre para participar, criar, pensar, criticar e ter 

liberdade para formular e reformular os seus conceitos. Desta forma o ensino e a 

aprendizagem, baseiam-se na relação do antes com episódios da História da Matemática 

e do depois, a atualidade que possibilitam o desenvolvimento do pensamento crítico e 

reflexivo.
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Capítulo III – A História da Matemática e outras histórias 
proposta de atividades 
 

Hoje em dia têm sido implementados estudos sobre diversas abordagens didáticas 

relativas ao ensino da matemática, algumas baseadas na sua História outras usando 

histórias do imaginário infantil. Uma das melhores formas de o fazer é retroceder aos 

momentos históricos que envolvem personagens que deram origem às várias noções 

matemáticas, que se pretendem abordar na sala de aula como forma de desafiar os alunos 

a pesquisar e resolver problemas, estimulando o seu pensamento matemático. 

Cabe ao educador/professor procurar ou elaborar histórias que façam com que as 

crianças/alunos se entusiasmem e que lhes encutam o gosto pela Matemática e pelos 

matemáticos. 

De facto, é fundamental que haja uma compreensão e construção da história estabelecida 

socialmente, pois é, necessário considerar a relação entre a sociedade e a cultura 

plenamente evidenciada nas construções históricas da realidade, dentro das quais a 

matemática faz parte (Mendes & Chaquim, 2016). 

Além disso, uma das razões para o estudo da língua materna e da Matemática é a formação 

de um leitor/produtor de textos crítico e criativo. Mesmo antes de frequentar a escola, a 

maior parte das crianças tem contacto com ideias matemáticas e histórias infantis, o que 

significa que a criança interioriza as primeiras noções matemáticas para, depois, as 

utilizar na interpretação de textos. Podendo explorar o texto e as ideias matemáticas ao 

mesmo tempo, desenvolvendo-se enquanto os pais leêm, escrevem ou discutem sobre 

essas mesmas ideias e conceitos tanto matemáticos, como linguísticos, que vão 

aparecendo ao longo da leitura de histórias. Esta dualidade, pode fazer com que a criança 

relacione as ideias matemáticas com a realidade, interligando a matemática com outras 

áreas de conteúdo. Assim sendo, o professor na sua prática dever criar um bom ambiente 

e, aos poucos, familiarizando-as com a linguagem matemática contida nas histórias 

infantis, possibilitando, assim, a capacidade de estabelecer relações cognitivas entre a 

linguagem corrente, conceitos da vida real e a linguagem da matemática (A. Silva, 2012). 
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1. Proposta de atividade em Educação Pré-Escolar 
 

Na PES, em contexto de educação pré-escolar não foram implementadas atividades 

utilizando a História da Matemática ou os seus protagonistas o tempo de 

responsabilização foi curto. No entanto, quando nos for dada a hipótese de ser educadoras 

a tempo inteiro gostaríamos de recuperar a ideia deste trabalho. Sendo assim, 

apresentamos algumas atividades que julgamos que cumprem esse propósito. 

1.1. Atividade 1- Pitágoras ensina os Números 
 

Como na Educação Pré-Escolar as crianças têm idades compreendidas entre os três e 

cinco anos de idade, criou-se uma história infantil, clara e simples, neste caso para abordar 

os Números. Visto que são tão pequenas e não sendo fácil aplicar a História da 

Matemática diretamente, a ideia que surgiu foi esta história infantil ter como personagens 

matemáticos do passado. Desta forma, dá-se a conhecer nomes importantes do passado 

histórico da matemática de uma forma simples, didática e divertida, sem conteúdos, nem 

factos teóricos. Transcrevemos a nossa história de seguida: 

Pitágoras ensina os números11 

 Euclides andava no Jardim de Infância com o seu amigo 
Tales. Euclides e Tales muito curiosos estavam sempre 
atentos e com vontade de aprender. Por isso, todos os dias iam 
alegres para a salinha do triângulo, brincar e elaborar 
divertidíssimas brincadeiras, estes dois amigos adoravam 
matemática!! 

- Hoje gostava que me dissessem a vossa idade. – afirmou o 
sábio Pitágoras. 

Os meninos sentaram-se em círculo, ouvindo a resposta de cada 
amiguinho. 

- Eu tenho 4 anos, mas estou quase a fazer 5! – respondeu o Tales. 

- E eu tenho 3 anos, mas o meu irmão tem 2 anos! – respondeu Euclides. 

                                                 
11 História adaptada da história infantil O Lucas Investiga, de Rodrigues, 2015.  
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- Como podem ver, cada menino tem uma idade diferente, e a idade de cada um de vocês 
tem um número diferente: 2,3,4,5... Os números estão em todo o lado! Na idade, na altura, 
no dia em que nasceram, no peso... Então, vamos lá pensar onde podem estar os números? 

Então, os dois amiguinhos muito curiosos começaram a pesquisar e a partilhar ideias e 
depressa concordaram com o sábio Pitágoras. 

- Meninos vamos dar um passeio e descobrir onde andam os números! Querem vir? 

- Siiiim! – responderam os meninos muito entusiasmados! 

O Tales, mal saiu do Jardim de Infância para dar o passeio, reparou que a porta da 
escolinha tinha um número e em voz alta disse: 

- Senhor Pitágoras, o nosso Jardim de Infância tem o número 3 na porta! 

- Muito bem, Tales! Todas as casas, escolas ou edifícios têm um número na sua porta e 
são todos diferentes! Onde podemos encontrar ainda mais números? 

- Já sei! – gritou o Euclides. A matrícula do carro da minha mãe é AE-02-06 e ela quando 
anda de carro costuma olhar para os sinais que estão na estrada, que são coloridos e há 
um que tem o número 5 e o número 0. 

Todos observaram os números e quando chegaram à salinha do triângulo, registaram tudo 
num papel, com a ajuda do sábio Pitágoras, recortaram, carimbaram algarismos e 
desenharam quantidades de vários objetos. 

- Adoro vir ao Jardim de Infância, aprender e brincar!- disse com alegria, o Euclides. 

Fim 

Ao longo desta história identificamos três personagens: Euclides, Tales e Pitágoras, 

nomes de três grandes matemáticos e bastante importantes na história da matemática. 

Relativamente às idades das personagens, Pitágoras foi escolhido para professor, porque 

de todos é o mais velho, Euclides é mais velho que Tales na História da Matemática, por 

isso, colocou-se Euclides como o menino mais velho e o Tales o mais novo. As crianças 

não vão saber quem na história é mais velho que quem, mas para um adulto que leia a 

história facilmente, dará conta que são pormenores que fazem parte do passado histórico. 

Quanto à salinha do triângulo, este nome também não foi escolhido ao acaso, como 

Pitágoras é o sábio professor e nos lembramos do Teorema de Pitágoras ligado aos 

triângulos, daí a sala ter este nome.Temos assim como principais objetivos desta proposta 

os que apresentamos na tabela 11.  

Tabela 11-Objetivos gerais/específicos da tarefa-1 Educação Pré-Escolar 

Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 
Área de Formação Pessoal e Social 

-Educar para os valores;  
-Reconhecer laços de pertença social e 
cultural;  

- Desenvolver o respeito pelo outro e pelas 
suas opiniões, numa atitude de partilha e de 
responsabilidade social;  
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Refira-se que nas OCPE (Silva, Marques, Mata & Rosa, 2016), no Domínio da 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, é importante que, nestas idades haja um 

desenvolvimento da linguagem oral e que seja usado como um instrumento de expressão 

e comunicação que a criança vai lentamente progredindo e dominando, através do uso da 

leitura e da escrita. 

No Domínio da Matemática, é importante a estruturação do pensamento das crianças, 

dando sentido, conhecendo e representando o mundo. Nesta atividade, poderiam ser 

trabalhadas, também, as figuras geométricas, pois o texto faz referência ao círculo e ao 

triângulo e aos sinais de trânsito. Assim como analisar formas geométricas 

bidimensionais para desenvolver argumentos matemáticos sobre essas formas, 

 -Respeitar a diversidade social. 
-Promover a socialização; 
-Compreender as regras do jogo. 

 - Respeitar a diversidade e solidarizar-se com 
os outros;  
 -Desenvolver uma atitude crítica e 
interventiva relativamente ao que se passa no 
mundo que a rodeia; 
-Demonstrar comportamentos de apoio e entre 
ajuda, por iniciativa própria ou quando 
solicitado; 
-Ser capaz de jogar na sua vez; 
-Demostrar confiança em experimentar 
atividades novas, propor ideias e falar em 
grupo.    

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
-Compreender mensagens orais; 
-Ouvir e compreender histórias lidas em voz 
alta com e sem apoio de imagens; 
-Desenvolver a capacidade de comunicação; 
-Sentir-se escutado e ter interesse em 
comunicar;  

-Ser capaz de fazer o reconto da história de 
uma forma simples;  
- Participar de forma ativa nos diálogos;  
- Interpretar a história;  
- Identificar a moral da história;  
- Responder a questões simples.  

 
Domínio da Matemática 

-Desenvolver o conceito de número; 
-Desenvolver a concentração; 
-Efetuar contagens.  

-Resolver problemas do quotidiano que 
envolvam pequenas quantidades, com recurso 
à adição e subtração; 
-Usar o nome dos números de 1 a 10; 
-Indicar quantidades; 
-Fazer correspondência número/quantidade; 
-Analisar criticamente as suas respostas; 
-Analisar criticamente as respostas dos 
colegas; 
-Demonstrar curiosidade por tarefas 
matemáticas; 
-Revelar gosto pela matemática. 

Área do Conhecimento do Mundo 
-Promover valores. -Ser capaz de entender que todas as crianças 

têm direito a crescer numa família.  
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identificando, também, vértices e arestas de sólidos, cujas faces são essas formas 

geométricas bidimensionais. 

Pedir-se-ia às crianças que se sentassem no chão em círculo, de seguida encetava-se um 

diálogo com elas sobre o que são números e quais os que conheciam, de forma a explorar 

os seus conhecimentos prévios.  Posteriormente contava-se a história e fazia-se a sua 

análise, perguntado às crianças, quais as personagens da história, referenciando a História 

da Matemática, explicando que outros personagens com os mesmos nomes foram 

criadores de algumas coisas importantes na matemática. Uma outra proposta, seria as 

crianças recontarem a história à sua maneira, fundamental para a comunicação e interação 

com as outras crianças e com a educadora. Também  através do desenho se podem fazer 

excelentes interpretações da história contada.  

Os termos utilizados para a contagem oral são aprendidos pelas crianças através da  

interação com outras crianças e com os adultos. Existem jogos, cantigas, lengalengas e 

histórias, e até mesmo as situações do quotidiano, que contribuem para a aprendizagem 

das crianças (Mendes & Delgado, 2008).Nesse contexto, para explorar esta história e 

consideravam-se os números que estão implícitos na própria história, 0,  2, 3 , 5 e 6, 

explorando a partir daqui a sua sequência, e importância, e mostrando-lhes qual o maior 

e qual o mais pequeno. De facto, torna-se importante que as crianças conheçam a 

sequência dos números com um só dígito (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) e das irregularidades 

entre 10 e 20 (11, 12,13, 14, 15,17,18,19 e 20).  

Depois disto, fazia-se o registo, dos números que aparecem na história e onde as crianças 

os podem encontrar no seu dia a dia. Será que existem mais? Vamos procurar...Este 

trabalho poderia ser feito em grupo, sendo que as crianças davam as suas ideias e a 

educadora, faria o seu registo. 

 Como na história se faz referência aos sinais de trânsito, seria uma boa proposta para os 

pais/encarregados de educação fazerem um passeio, pelas ruas identificando mais 

números. Também seria importante os números em diversas profissões. Por exemplo, se 

a escola tiver perto um supermercado, pode ser mostrado às crianças mais números para 

além de sinais de trânsito, matrículas, etc. estão em todo o lado no seu dia a dia nos preços, 

nos quilos/gramas de carne, do queijo, de fruta e que são sempre diferentes. Outro 

exemplo a ser dado, seria quando a educadora quer ligar para os pais, todos os telemóveis 

têm um número com nove dígitos e identificá-los.  
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No seguimento desta atividade, poder-se-ia abordar as lengalengas numéricas como uma 

forma de as crianças memorizarem e aprenderem, porque ficam no ouvido, como por 

exemplo na figura 19. 

 

 

Quanto à análise das formas geométricas implícitas na história as crianças devem ser 

envolvidas em atividades que manipulem objetos, nomeadamente com dobragens de 

papel, de quadrados, de rectângulos e de triângulos, construídos em papel ou cartolina de 

forma a poderem ser manipulados. 

Iniciar-se-ia com a construção de figuras questionando as crianças, mostrando cada uma 

das figuras, que figura é esta que tem 4 lados? e esta que só tem 3 ? dando assim uma 

pequena introdução à noção de lado e de certa forma a trabalhar as quantidades e o número 

de lados de cada figura.  

De seguida, far-se-ia a dobragem de um quadrado, por exemplo, perguntando que figura 

é aquela em que transformámos o quadrado. Conforme se vão obtêm as figuras com as 

dobragens estas podem ser recortadas, podendo assim ser pedido às crianças que 

construam por exemplo, uma casinha usando dois triângulos e um quadrado, estando 

sempre a fazer referência ao número que queremos das formas e quais as formas 

pretendias. 

Este tipo de atividade está de acordo, com as diferentes idades das crianças, sendo 

algumas mais fáceis para crianças de três anos e outras mais difíceis e desafiantes para as 

crianças com cinco, pois estas, ja têm outro tipo de destreza com certos materiais 

manipuláveis.  

“ 1,2,3,4 A galinha mais o pato, 

Fugiram da capoeira 

Foram atrás da cozinheira 

Que lhes deu com o sapato 

1,2,3,4!” 

“ 1,2,3,- Encontrei um inglês. 

3,4,5 – Na orelha usava um brinco. 

5,6,7- Trazia um babete. 

7,8,9,10 – Tinha os chocalhos nos pés. 

10,9,8 - Ele adorava biscoito. 

6,5,4- Fazia girar o prato. 

4,3,2,1- Chamava-se Johnny pum!” 

Figura 19-Lengalengas Numéricas (Rodrigues, 2015) 
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Um jogo muito interessante para trabalhar este conteúdo são os Blocos lógicos, devido 

aos diferentes tamanhos, à forma, à espessura fina e grossa e às diferentes cores, dando 

assim para fazer sequências só de fomas ou cores por exemplo com as diferentes figuras. 

Podem ser feitos também conjuntos, em que é pedido às crianças que elas contem os lados 

de cada uma das figuras e as agrupem pelo número de lados ou pelo número de vértices. 

Em suma, salienta-se a importância das aulas serem dinâmicas e abordar algo da História 

da Matemática, conduzindo as crianças à parte cultural da matemática, com a finalidade 

de desenvolver os seus interesses e gosto pela matemática, estimulando a preservação da 

memória da nossa história (Mendes & Chaquian, 2016).

2. Proposta de atividade no 1.º CEB 

No 3.º ano de escolaridade para abordar as frações podemos planificar uma atividade de 

acordo com os objetivos gerais e específicos/descritores que se podem observar na tabela 

13. 

Tabela 12-Objetivos gerais/específicos da Proposta de Intervenção I 

 

Na matemática, para além das histórias tradicionais, o humor também pode ser usado 

como recurso para os conteúdos a serem lecionados. Para abordar as frações em vez de 

introduzirmos o conteúdo com uma simples história, iniciavamos a aula com uma banda 

desenhada sobre as frações.  

 

 

Área da Matemática: Números e operações 

Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Números racionais não negativos -Identificar as frações decimais como as 
frações com denominadores iguais a 10, 100, 
1000; 
-Representar as frações decimais como 
dízimas; 
-Representar frações na reta numérica; 
-Adicionar e subtrair números em forma de 
dízima. 
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Seria utilizada e adaptada esta tira humorística (figura 20) do professor e investigador em 

educação matemática brasileiro, William Raphael Silva. 

Figura 20-Frações para que vos quero?, adaptado de Menezes et al., 2017. 

Seriam feitas várias perguntas à turma como por exemplo: o que é que eles retiravam da 

imagem? qual a opinião deles acerca do que eles dizem ? e se no dia a dia os alunos usam 

as frações. A última pergunta seria uma boa forma de introduzir o conteúdo, porque 

certamente muitos alunos responderiam que não e outros responderiam que sim. A partir 

da opinião de cada um deles também conseguiriamos perceber o que acham sobre as 

frações presentes desta forma numa banda desenhada.  

No dia a dia, é comum os alunos questionarem os professores sobre a utilidade da 

matemática, considerando, normalmente, que nunca será precisa. Em que, muitos dos 

conteúdos como as frações, nunca serão usados em contextos de casa, escola e da família 

para além do contexto de sala de aula. Mas esta tira mostra aos alunos como as frações 

podem facilmente ser aplicadas no seu dia a dia.  

Através de discussão em grande grupo concluiriam que na primeira figura dois amigos, o 

macaco e o papagaio, saem da escola a questionarem o porquê de aprender frações se 

nunca as usavam no seu dia a dia, estando os dois de acordo com a inutilidade das frações 

para as suas tarefas diárias. No entanto, na terceira vinheta os dois amigos contradizem- 

-se, pois, com um simples pedido de um bolo à mãe do macaco usam de forma clara os 

números racionais.  

Na situação que lhes poderia ser apresentada, abordar-se-ia a relação da parte e do todo, 

recorrendo à utilização de números fracionários para a encomenda de um bolo, apelando 

aos alunos o uso de números racionais sob a forma de fração. A última questão permite-

Não sei porque 
aprendemos as frações! 
Nós nunca as usamos! 

Não achas? 

Também acho…  

Já comia 
qualquer coisa. 

Também eu. Pede à 

tua mãe para fazer 

um bolo. 

Mamã, fazes-me um bolo 

para o lanche? Quero com: 

4/8 de pintarolas                 

2/8 de pepitas de chocolate                                           

2/8 de gomas! 

Não te esqueças que é 

metade para cada um! 
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nos diferentes resoluções para atender ao pedido do papagaio para dividir o bolo pelos 

dois, podemos por exemplo, dividir os ingredientes de forma equitativa, assim como as 

fatias de bolo, no entanto, também podemos dividir as fatias do bolo em igual número 

para os dois, mas com ingredientes diferentes, de seguida serão explicadas as diferentes 

formas de divisão do bolo pelos dois amigos.  

i) Para uma igual divisão é necessário dividir as porções dos ingredientes (frações) 

pelos dois (macaco e papagaio) e para isso dividimos cada uma das frações por 2.  

Como podemos ver no exemplo a seguir: 

4
8
2
1

=
4

8
×
1

2
=

4

16
		
	���������	����	��	�	�� 

 

2
8
2
1

=
2

8
×
1

2
=

2

16
		
	�
�����		
	�ℎ������
	����	��	�	�� 

 

2
8
2
1

=
2

8
×
1

2
=

2

16
		
	�����	����	��	�	�� 

 

Isto significa que cada um terá: 

�

��
		
	��������� + 

�

��
		
�
�����		
	�ℎ������
 + 

�

��
		
	����� 

ii) Neste ponto, tentaremos dividir o bolo, pelos dois, de forma a que cada um deles 

tenha o mesmo número de fatias. Tendo em conta a figura 21, e que cada fatia tem 

um ingrediente, é possível dividir o bolo de diversas formas, dando, neste caso, mais 

importância ao número de fatias e não à igual divisão dos ingredientes.  
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Exemplo: o macaco pode comer duas fatias de bolo com pintarolas e duas com 

gomas ou quatro fatias com pintarolas, ou ainda uma fatia de bolo com gomas, 

uma com pepitas de chocolate e duas com pintarolas, sendo que o papagaio come 

sempre as que sobrarem.  

Ainda no 3.º ano de escolaridade para abordar Multiplicação de Números Naturais, de 

acordo com os objetivos descritos na tabela 14, elaboramos uma outra atividade 

utilizando a poesia de uma forma lúdica e diferente de explorar a matemática. Como no 

3.º ano de escolaridade os alunos efetuam a multiplicação com os algoritmos e as tabuadas 

do 7, 8 e 9, uma forma interessante e diferente de a decorar é a poesia com algumas rimas.  

Tabela 13-Objetivos gerais/específicos referentes à proposta de atividade do 1.º CEB 

 

Para abordar a tabuada dos sete, como exemplo, poderiamos usar o poema ilustrado na 

figura 22. 

Área da Matemática: Números e operações 

Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

- Multiplicação de números naturais. -Tabuadas do 7,8 e 9; 
-Identificar os múltiplos de um número; 
-Algoritmo da multiplicação; 
-Reconhecer os critérios dos múltiplos de 2, 5 
e 10. 

Figura 21-Representação do bolo dividido em fatias, em que cada cor representa 
um ingrediente 
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A poesia torna-se numa forma engraçada de introduzir a tabuada, tendo em conta, que a 

tabuada do sete é uma das mais complexas para os alunos. Para isso, seria apresentado 

este poema no quadro, ou dado indivualmente a cada um, para que podessem explorar, 

estando sempre interligado com a parte literária.  

Seria perguntado aos alunos o que eles retiravam do poema, o que queria dizer, e para 

além da multiplicação, que mais estava presente, esperando que concluissem que: 

� � �	 = � 	que	é	a	mesma	coisa	que	� × +	 = �  
 

� � � � � = +�	que	é	o	mesmo	que	ter	� × . = +� 
 

� � � � � � � = +/	que	é	equivalente	a	ter	� ×  = +/ 
 

Ou que através da soma de cada um dos produtos se adicionarmos sete obtém-se sempre 

o resultado do número a seguir, como por exemplo: 

� × 3 = .3	se	somarmos	35 � 7 = 42	que	é	o	mesmo	que	termos	� × 7	 =  + 

Este conteúdo seria abordado mostrando todas as formas possíveis de os alunos 

descobrirem como escrever a tabuada do sete, mesmo que se esquecessem de algum 

passo. Relembrando-os que podem sempre somar sete ao resultado da multiplicação 

anterior e ao memorizarem o poema lembrar-se-ão mais facilmente que podem adicionar 

sempre sete. 

Sete e sete são catorze, 

Com mais sete vinte e um,  

Tenho sete namorados  

E não gosto de nenhum.  

 

Figura 22-Sete e Sete são catorze, Tradição oral Soares, 2013 



 

 
 

 

Conclusão 
 

A matemática rodeia-nos completamente e é essencial no nosso dia a dia. A criança está 

em constante contacto com o mundo, desde tenra idade, relacionando-se, sem se dar conta 

com conteúdos matemáticos. Seja por meio da brincadeira, pela observação, ou 

comunicação, a criança produz raciocínio matemático precocemente. Por isso, a criança 

deve ser exposta a ambientes favoráveis e estimulantes de forma a desenvolver o seu 

pensamento matemático de forma significativa. Torna-se, assim, fundamental que os 

educadores/professores procurem meios cada vez mais motivadores de abordar os 

conteúdos desta ciência. Consideramos importante a implementação de atividades que 

envolvam factos da História da Matemática desde o Pré-Escolar ao 1.º CEB, para que 

desde tenra idade as crianças/alunos deem conta da importância da matemática nas suas 

vidas, de forma a que, se sintam confortáveis em todas as situações que lidem com 

conteúdos matemáticos.  

O professor não deve apenas justificar aos alunos que o conhecimento que lhes vai ser 

ensinado contribuirá, para a ampliação das suas estratégias de pensar, que ajudará na 

produção do conhecimento, que aumentará a sua capacidade de aprendizagem. Ou ainda, 

que muitos assuntos matemáticos são fundamentais para algumas profissões, mas sim 

idealizar e suplementar atividades. O educador/professor deve incluiras informações 

históricas e os aspectos epistemológicos que deram origem à explicação dos porquês 

matemáticos, despertando um amplo jogo de interesse para o estudo dos alunos acerca 

dos temas a serem lecionados. Partindo das informações históricas, como as fontes 

primárias e os modelos matemáticos criados numa determinada época, bem como as 

diferentes formas de demonstrar algo e justificar a sua existência (Mendes & Chaquim, 

2016). 

Acreditamos que o professor/educador interligando os conteúdos matemáticos, com 

outras áreas de conteúdo como a língua portuguesa e o estudo do meio, facilitará a 

compreensão. Por isso, para além de factos ou personagens da História da Matemática, 

também as histórias imaginárias ou humorísticas, são um bom ponto de partida para a 

aprendizagem. 



 

69 
 

Na PES a abordagem à História e histórias da matemática tornou-se numa experiência 

enriquecedora, tanto para a estagiária como para os alunos/crianças, que poderam olhar 

para a matemática de uma forma diferente. Relativamente às atividades implementadas, 

os alunos/crianças demonstraram, sempre, entusiasmo, dedicação e interesse, desejando 

repetir as atividades mais do que uma vez. No entanto, apesar do êxito da realização das 

atividades em contexto de sala de aula, importa refletir sobre os aspetos a melhorar 

quando forem aplicados em situações futuras. De facto, os alunos poderiam ter tido mais 

tempo para realizar os problemas e colocar mais questões, realizar mais trabalhos em 

grupo, de modo a contribuir para uma maior interação e cooperação entre eles, levando- 

-os a intervenções críticas e construtivas para com os colegas. 

O sistema educativo depara-se hoje em dia com alguns problemas, em que para existir 

um ensino de qualidade, inovação pedagógica e formação de professores foi necessário 

que a área de formação de professores se transformasse numa área de investigação como 

forma de solucionar os problemas existentes no nosso sistema educativo (Simão, Flores, 

Morgado, Forte, & Almeida, 2009). 

Podemos assim concluir que este trabalho, poderá servir de modelo de tarefas, tanto no 

âmbito de organização das atividades de letivas como na implementação de tarefas 

baseadas na interdisciplinaridade, entre a Matemática, a História e a Língua Portuguesa. 
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Legislação 
 

Aviso nº. 14339/2016 de 17 de novembro- Alteração ao plano de estudos do curso de 

mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico. 

Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de março- Regime jurídico dos graus e diplomas do Ensino 

Superior, alterado pelo decreto-lei 107/2008 de 25 de junho. 

Decreto-Lei n.º 107/2008 de 25 de junho- Altera os Decretos-Leis n.os 74/2006, de 24 de 

Março, 316/76, de 29 de Abril, 42/2005, de 22 de Fevereiro, e 67/2005, de 15 de Março, 

promovendo o aprofundamento do Processo de Bolonha no ensino superior, assim como 

uma maior simplificação e desburocratização de procedimentos no âmbito da autorização 

de funcionamento de cursos, introduzindo medidas que garantem maior flexibilidade no 

acesso à formação superior, criando o regime legal de estudante a tempo parcial, 

permitindo a frequência de disciplinas avulsas por estudantes e não estudantes, apoiando 

os diplomados estagiários e simplificando o processo de comprovação da titularidade dos 

graus e diplomas. Republica o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março. 

Decreto-Lei n.º 230/2009 de 14 de setembro- Altera (segunda alteração) o Decreto-Lei 

n.º 74/2006, de 24 de Março, que aprova o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino 

superior, e determina a desmaterialização de procedimentos relativos ao processo 

individual do estudante e à emissão dos documentos comprovativos da titularidade dos 

graus e diplomas, e simplifica o procedimento relativo à equiparação a bolseiro de 

docentes, investigadores e outros trabalhadores das instituições de ensino superior 

públicas. 

Decreto-Lei n.º 115/2013 de 7 de agosto- Procede à alteração (terceira alteração) do 

Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, que aprova o regime jurídico dos graus 

académicos e diplomas do ensino superior. 

Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio- Aprova o regime jurídico da habilitação 

profissional para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário 

Regulamento n.º 658/2016 de 13 de junho- Regulamento Geral dos Ciclos de Estudo 

Conducentes ao grau de Mestre da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 



 

 
 

Regulamento n.º 817/2018, Regulamento Geral dos Ciclos de Estudos Conferentes de 

Habilitação Profissional para a Docência da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro.  
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