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Nota introdutória

  Em 2005, a Universidade de Aveiro, aceitando o desafio colocado pelo 
(então) Ministério da Educação, desenvolveu, por um período de 6 anos, 
até 2011, o m@c1 – Programa de Formação Contínua em Matemática 
com Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, considerado inovador 
a vários níveis, principalmente no que respeita ao modelo de formação 
(a este propósito ver, por exemplo, Pinheiro e Cabrita, 2012). 

No âmbito desse programa, as equipas coordenadora e formadora, sem-
pre atentas às mais recentes orientações para o processo de ensino-
-aprendizagem da Matemática, fruto da investigação desenvolvida e 
espelhada nos documentos curriculares atuais, publicaram 6 livros 
(Cabrita et al. 2007b e c; 2008a, 2009; 2010 e 2011), três dos quais são 
específicos para o 1.º CEB e os restantes orientados para os 1.º e 2.º CEB. 

Nessas publicações, compilaram-se alguns dos principais apontamen-
tos teóricos que mais interessavam a uma sólida formação em Matemá-
tica que permita enfrentar com segurança os mais exigentes desafios 
que se colocam em sala de aula, não só relacionados com os temas 
matemáticos consignados nos programas curriculares como também 
com as capacidades transversais de resolução de problemas, raciocínio 
e comunicação. 

Uma segunda parte foi dedicada a tarefas, consideradas, por vários 
autores (ver, por exemplo, Doyle,1988), o fulcro da atividade matemá-
tica em sala de aula. Tais tarefas, que se pretende que sejam significan-
tes, são bastante diversificadas quanto à sua natureza, tendo-se, no 
entanto, valorizado problemas e tarefas exploratórias e investigativas. 
Não se descuraram os respetivos materiais didáticos, também eles mul-
tivariados, de apoio à sua resolução, que se defende que seja efetiva por 
parte dos alunos, relativamente aos quais se devem criar altas expectati-
vas relativas à sua competência matemática.

Para a presente publicação, criaram-se 52 ideias, dirigidas ao professor, 
inspiradas numa criteriosa seleção das referidas tarefas. Utilizaram-se 
como principais critérios os que a seguir se ordenam, quer numa pers-
petiva passada quer futura, tendo por base uma investigação realizada 
com esse propósito específico: 

 1.  Promoveram/Poderão promover aprendizagens mais significativas 
por parte dos alunos do respetivo ciclo de escolaridade (13,9% – 13,2%, 
respetivamente).

 2.  Constituíram/Poderão constituir um maior desafio para os alunos do 
respetivo ciclo de escolaridade (12,3% – 12,2%, respetivamente).

CIPP_M1_F01_20113058_6PCImg_AO4.indd   5 13/02/02   10:22



52
 id

ei
a

s 
pa

ra
 o

 P
ro

fe
ss

or

6

 3.  Suscitaram/Poderão suscitar maior interesse por parte dos formandos 
pela natureza das mesmas (10,9% – 11%, respetivamente).

 4.  Suscitaram/ Poderão suscitar maior interesse por parte dos formandos 
pela novidade das mesmas (10,9% – 11%, respetivamente). 

 5.  Suscitaram/Poderão suscitar maior interesse por parte dos formandos 
pelos materiais/equipamentos que se sugerem (9% – 8,8%, respetivamente).

Este Ideias apresenta-se estruturado em 3 grandes capítulos de acordo com 
os principais temas definidos no atual programa de Matemática do Ensino 
Básico – Números e Operações, que associamos à Álgebra (20 ideias); Geo-
metria e Medida (20 ideias) e Organização e Tratamento de Dados (12 
ideias). Não obstante tal divisão, procura-se estabelecer múltiplas conexões, 
designadamente intramatemática e entre esta e o dia a dia, que favoreçam 
vivências matemáticas emergentes.

A presente publicação integra ainda um CD-ROM a que os utilizadores 
facilmente podem aceder para imprimir uma série de materiais a usar 
diretamente pelos alunos.

Todos os autores da presente publicação, que integraram as equipas 
coordenadora e/ou de formadores do referido Programa m@c1 ou do 
m@c2 (correspondente designação da ação para o 2.º CEB) e que se 
apresentam sequenciados por ordem alfabética de apelido, consoante 
tiveram um papel mais ou menos interventivo na concretização deste 
livro ou da publicação de 52 ideias matemáticas para o 2.º CEB, desejam 
que a coleção em causa possa constituir um forte aliado (e facilitador!) 
do trabalho do professor, em prol de uma educação em Matemática 
renovada e de qualidade. 

Isabel Cabrita
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Preparação/Implementação

Encostar cartões é um jogo que deverá ser realizado em pares.

Para cada par de alunos, prepare o seguinte material:

    um dado de pintas;

    dois conjuntos de quatro cartões (anexo da ideia 1 do CD-ROM), 
para cada aluno. (Sugere-se que fotocopie os cartões, plastifique e só 
depois os recorte.)

Para a implementação do jogo:

1.  Entregue, a cada aluno, um dos conjuntos de oito cartões que preparou.

2.  Apresente cada um dos cartões e explore as diferentes representações 
dos números.

3. Refira e esclareça as seguintes regras para o modo de jogar:

    para começar, os alunos de cada par lançam um dado e o que 
conseguir a face com o maior número representado inicia o jogo, 
colocando um dos seus cartões no centro da mesa;

    depois, esse aluno deverá dizer, oralmente, um número de 1 a 4;

    de seguida, o outro aluno terá de encostar um dos seus cartões ao cartão 
do seu colega, juntando-os lado a lado, como mostra a figura que se 
segue, de modo a unir duas representações diferentes do número que 
ouviu. Se o fizer corretamente, poderá, então, dizer oralmente um  
número de 1 a 4, mas diferente do número dito pelo primeiro aluno. 
Este, por sua vez, deverá encostar um cartão do seu baralho, da mesma 
maneira, a um dos cartões já jogado;

    o jogo prossegue até que os dois alunos fiquem sem cartões.

1
 SíNteSe

•  A atividade destina-se a alunos do 1.º ano de 
escolaridade, insere-se no domínio temático Números  
e Operações e foca-se na correspondência “termo a 
termo” (muito provavelmente com contagem), na 
comparação, classificação, cardinalidade e, ainda, no 
reconhecimento de numerais (pictóricos, com 
algarismos, e verbais orais e escritos). Por outro lado, 
pretende-se, na sua concretização, a promoção das 
capacidades de comunicação e raciocínio matemáticos. 

Encostar cartões
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4.  Dê início à concretização do jogo, mas, primeiro, no quadro e utilizando 
um material colante para fixar os cartões, exemplifique uma jogada, 
solicitando a participação de toda a turma.

5.  Peça aos alunos que justifiquem as opções de jogo tomadas nessa altura.

6.  Durante a realização da atividade pelos vários pares, circule pela sala, de 
modo a acompanhar as várias situações de jogo e a esclarecer eventuais 
dúvidas.

7.  À medida que vai circulando, peça aos alunos que expliquem/justifiquem 
opções e estratégias de jogo.

Avaliação

No contexto lúdico em que a atividade se insere, a avaliação deverá inci-
dir nos aspetos relativos às metas a promover, sem descurar o cumpri-
mento das regras do jogo e as capacidades de explicar e justificar proces-
sos e ideias.

Observações

Esta atividade deve ser enquadrada numa cadeia de tarefas focada na 
contagem, comparação, ordenação e classificação de números, assim 
como no reconhecimento de diferentes tipos de numerais. Nesse 
âmbito, propõe-se o recurso, por exemplo, ao tradicional dominó e a 
outros em que os números possam surgir representados com diferentes 
numerais (pictóricos, com algarismos e verbais escritos).
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Maior ou menor?

Preparação/Implementação

Maior ou menor? é um jogo que poderá ser realizado em pares ou por 
dois grupos de dois alunos – dois contra dois.
Para cada aluno ou cada par de alunos (consoante a opção tomada), pre-
pare o seguinte material:

    dois conjuntos de 20 cartas com diferentes representações de 
números (apresentadas no anexo da ideia 2 do CD-ROM), que 
deverão ser, previamente, fotocopiadas, plastificadas e recortadas;

    uma moeda de euro.

Para a implementação do jogo:

1.  Entregue, a cada aluno ou grupo de alunos, um conjunto de 20 cartas, 
nas quais se encontram representados, de diferentes formas, números 
até 10.

2.  Apresente cada uma das cartas do jogo, explorando as diferentes 
representações dos números. Para isso, poderá fixar, no quadro e utilizando 
um material colante, cada uma das cartas de um “baralho”, de modo a 
facilitar a visualização das mesmas por todos.

3. Apresente e esclareça as seguintes regras para o modo de jogar:
    a um aluno ou grupo é atribuída a face nacional da moeda de euro e ao 

outro aluno ou grupo a face comum, para decidir quem começa o jogo, 
mediante um lançamento inicial;

    depois, combina-se que, sempre que sair face nacional, no lançamento 
da moeda de euro, o aluno/grupo que a lançou terá de colocar, em cima 
da última carta jogada, uma carta com uma representação de um número 
maior do que o representado naquela. Se sair face comum, terá de ser 
colocada uma carta com a representação de um número menor;

2
 SíNteSe

•  A atividade incide na contagem, com correspondência 
“termo a termo”, na comparação, seriação (ou 
ordenação), na cardinalidade e no reconhecimento de 
numerais (pictóricos, com algarismos e verbais escritos). 

  Trata-se de um jogo dirigido a alunos do início da 
escolaridade que, para além dos aspetos já referidos, 
também facilita a promoção das capacidades de 
comunicação e raciocínio matemáticos.
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    assim, identificado o primeiro jogador (aluno/grupo), através do 
lançamento inicial da moeda, este escolhe uma das suas cartas e 
coloca-a na mesa com a face com representação de um número 
virada para cima;

    será, então, a vez do outro jogador, o qual terá de lançar a moeda e, 
consoante a face saída, colocar, em cima da carta já jogada, uma outra 
do seu baralho com uma representação de um número maior ou 
menor que o representado na carta do adversário;

    quando um jogador não tiver uma carta que corresponda às condições 
enunciadas terá de passar a vez;

    vence o aluno/grupo que primeiro ficar sem as 20 cartas.

4.  Dê início à concretização do jogo, mas só depois de exemplificar, em 
plenário, para toda a turma, algumas jogadas, solicitando, nessa fase, a 
participação de alguns alunos.

5.  Durante a concretização da atividade pelos vários pares/grupos, circule pela 
sala, de modo a acompanhar as várias situações de jogo e a esclarecer 
eventuais dúvidas.

6. Solicite a explicação e a justificação das opções de jogo.

Avaliação

Prepare uma ficha de trabalho que inclua cartas do baralho apresentado, 
com questões que exijam a comparação e a seriação (ou ordenação) dos 
números representados nessas cartas, bem como o reconhecimento de 
diferentes numerais (pictóricos, com algarismos e verbais escritos). 

Apresente, também, questões em que o aluno, de acordo com indica-
ções dadas, tenha de representar, por meio de registo ou desenho, em 
cartas em branco, diferentes numerais para um mesmo número.

Observações

Terminado o período de tempo que atribuir para a realização do jogo, 
utilize um dos baralhos de cartas e, no quadro, com material colante, 
apresente algumas situações incorretas de possíveis jogadas, atendendo 
às regras anteriormente descritas, para que os alunos indiquem várias 
opções para a sua correção.

Poderá, também, utilizar as cartas para estabelecer conexões com tópi-
cos de outros domínios temáticos, de que são exemplo as figuras geomé-
tricas (polígonos e não polígonos), os sólidos geométricos e as linhas 
(neste caso, curvas e retas).
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Preparação/Implementação

Prepare um cartaz com 12 estrelas dispostas como na figura A (ou projete 
a figura).

Fig. A

1.  Peça aos alunos que observem a figura com atenção e que indiquem  
e registem:

    o número de estrelas representado;
    o número de “pontas” de uma estrela.

2.  Projete as figuras B, C, D e E que se seguem e, para cada caso, solicite 
uma estimativa do número de estrelas representado, mas comparando 
com a figura A (mais, menos ou o mesmo número de estrelas que na 
figura A). Registe as respostas dos alunos.

Fig. B Fig. C

 SíNteSe

•  A atividade envolve a exploração do conceito de número e 
das relações numéricas e destina-se a alunos do 1.º ano 
de escolaridade, mas com potencialidades de aplicação 
noutros anos desde que ampliadas as quantidades de 
“objetos” apresentadas.

  A estimação, a comparação, a contagem, a cardinalidade, 
a conservação (da quantidade) e a seriação (ou 
ordenação) são aspetos essenciais da competência 
matemática que a atividade permite trabalhar.

CIPP_M1_F01_20113058_6PCImg_AO4.indd   12 13/02/02   10:22
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Fig. D Fig. E

3.  Proponha a contagem das estrelas de cada figura, o registo do número 
representado e a comparação com as estimativas realizadas.

4.  Por fim, peça aos alunos que ordenem, de forma crescente, os números 
anteriormente registados. 

Avaliação

Prepare uma ficha de trabalho para realização individual em que os alu-
nos deverão estimar, comparar e seriar quantidades de “objetos” tendo 
uma determinada quantidade como referência.
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A turma do Lucas
4

 SíNteSe

•  A atividade destina-se aos anos iniciais de escolaridade 
e envolve a compreensão das operações com números 
naturais. Trabalham-se, também, as capacidades 
transversais.

Preparação/Implementação

Prepare uma cópia da figura, que se encontra no anexo da ideia 4 do 
CD-ROM, para projetar e cópias da figura e da tabela para distribuir 
pelos grupos de trabalho a formar. Para o caso de ser necessário, prepare 
peças (por exemplo, tampas de garrafas) que possam simular as perso-
nagens, para que os alunos as manipulem ativamente.

1.  Projete a figura e explore o reconhecimento do género e tipo de vestuário 
das personagens representadas. 

2.  De seguida, coloque questões como as que se seguem. Se considerar 
necessário, permita a manipulação de peças que possam representar as 
personagens da figura:

    Quantas meninas estão representadas na figura?
    Em relação à figura, o que traduz a expressão 4 + 7?
    Na figura, há 3 meninas com vestido. Então, em relação às meninas, o 

que traduz a expressão 7- 3?
    Há mais meninos do que meninas representados com calções.  

É verdade? Porquê?
    Escreve a expressão que permite comparar o número de meninos com  

o número de meninas vestidos com essa peça de vestuário.

Bela

Joana Lucas
José Inês Rita

Olá! Na minha turma
há mais raparigas

do que rapazes.

Tozé

Júlia

Fábio

Rute
Ana

CIPP_M1_F01_20113058_6PCImg_AO4.indd   14 13/02/02   10:22
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3.  Divida os alunos por grupos e distribua os materiais atrás indicados  

e peça que considerem, agora, que a figura representa metade dos alunos 
da turma do Lucas. 

Solicite, então, que respondam à questão: 
  Quantos meninos tem a turma do Lucas? 
  E quantas meninas? 

Para descobrirem mais facilmente a resposta, proponha que:
    preencham o quadro apresentado no anexo;
    analisem cuidadosamente, pensem numa estratégia, apliquem-na e 

descubram o número de meninas e o número de meninos da turma 
do Lucas. Explicite que podem recorrer a esquemas, desenhos, 
cálculos…

    respondam à pergunta: 
   Afinal, quantos meninos e quantas meninas desta turma ainda 

faltavam desenhar para termos, numa figura, todos os alunos da 
turma do Lucas?

Circule pelos grupos para dar o apoio necessário.

Por fim, solicite a apresentação e debate, em grande grupo, dos trabalhos 
realizados.

Avaliação

Proponha que os alunos tentem resolver novamente o problema mas 
considerando que a turma tem o triplo de alunos representados na 
figura.
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Ovos doces… docinhos
5

Preparação/Implementação

1.  Prepare um cartaz ampliando a figura (presente no anexo da ideia 5 do 
CD-ROM) ou projete-o. 

2. Apresente a seguinte situação:

A Lídia tem uma loja só com produtos de chocolate! Os ovos são os prefe-
ridos da maior parte dos seus clientes. Para expor os deliciosos ovos de 
chocolate nas duas montras da sua loja, a Lídia procedeu da seguinte 
maneira:

 1.º distribuiu os ovos por saquinhos, colocando 2 em cada um;
 2.º agrupou os saquinhos em caixas de 2 sacos cada;
 3.º arrumou as caixas em cestas, colocando 2 caixas em cada cesta;
 4.º  por fim, preencheu completamente as prateleiras, dispondo 2 cestas em 

cada prateleira.

3.  Exponha o cartaz que preparou e refira que o mesmo representa uma 
das montras da loja da Lídia – a montra A. Solicite que o observem, 
chamando a atenção dos alunos para a seguinte legenda:

 SíNteSe

•  A atividade estabelece conexões com a Álgebra e foca-se 
na exploração do conceito de número e na compreensão 
do sistema de numeração decimal, partindo do trabalho 
com outras bases – base 2 e base 3. 

  Por outro lado, considerando um contexto próximo das 
vivências dos alunos, pretende, igualmente, promover as 
capacidades de comunicação e raciocínio matemáticos.

  A atividade pode ser dirigida a alunos dos 2.º e 3.º anos 
de escolaridade.

Legenda:

Ovo Saco Caixa Cesta Prateleira
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4.  Construa, no quadro, a tabela que se segue e peça aos alunos que  

a completem.

Montra A de ovos de chocolate

N.º de prateleiras 
completas (com 2 

cestas cada)

N.º de cestas 
(por arrumar 

em prateleiras)

N.º de caixas 
(por arrumar em 

cestas)

N.º de sacos 
(por arrumar em 

caixas)

N.º de ovos 
(por arrumar em 

sacos)

Montra B de ovos de chocolate

N.º de prateleiras 
completas (com 2 

cestas cada)

N.º de cestas 
(por arrumar 

em prateleiras)

N.º de caixas 
(por arrumar em 

cestas)

N.º de sacos 
(por arrumar em 

caixas)

N.º de ovos 
(por arrumar em 

sacos)

1 1 0 0 0

5.  Solicite a escrita de expressões que, recorrendo apenas à multiplicação, 
permitam calcular o número de ovos existentes: a) num saco; b) numa 
caixa; c) numa cesta; d) numa prateleira. Por fim, peça aos alunos que 
indiquem o número total de ovos que a Lídia colocou na montra A da 
sua loja. Promova a partilha e a discussão/reflexão de ideias.

6.  Apresente a tabela que se segue (respeitante à montra B da loja da Lídia) 
e conduza à sua análise.

7.  Coloque a seguinte questão aos alunos: 
Qual das montras (A ou B) apresenta maior número de ovos? Porquê?

8.  Fomente a troca de ideias e solicite a explicação das respostas, procedimentos 
e raciocínios.

Avaliação

Prepare uma ficha de trabalho para realização individual com questões 
semelhantes às da atividade e em que os alunos deverão:

    “organizar uma montra para a loja da Lídia” com uma determinada 
quantidade de ovos distribuídos: primeiro, em sacos de 3 ovos cada; 
depois, em caixas de 3 sacos cada; e, de seguida, em cestas com 3 caixas 
cada uma (ver anexo da ideia 5 do CD-ROM);

    indicar o número de ovos, arrumados da mesma forma, que ficaram 
noutra montra (última tabela do anexo da ideia 5 do CD-ROM) .

CIPP_M1-02

CIPP_M1_F02_20113058_6PCImg_AO4.indd   17 13/02/02   10:27



52
 id

ei
a

s 
pa

ra
 o

 P
ro

fe
ss

or

18

C
IPP_M

1 ©
 Porto Editora

Estranha forma de contar!
6

 SínteSe

•  A atividade destina-se a alunos dos 2.º e 3.º anos de 
escolaridade e envolve o estabelecimento de relações 
numéricas com vista à descoberta das condições que 
permitem representar números em sistemas de bases 
diferentes da base 10, para efetuar contagens e/ou 
cálculos. O estabelecimento de conexões, por parte dos 
alunos, entre estes e o sistema de numeração usual 
(decimal) potencia uma maior e melhor compreensão do 
mesmo. Apela-se ao raciocínio e à comunicação 
matemáticos.

Preparação/Implementação

Prepare materiais (vários conjuntos) como os que se apresentam no anexo 
da ideia 6 do CD-ROM para distribuir por cada grupo de alunos.

1. Apresente a seguinte situação: 

Imaginem que o João e a Sara foram viajar numa nave espacial e chega-
ram a um planeta que era habitado por seres muito pequenos e simpáti-
cos. Na visita a uma escola, repararam que se falava de números de uma 
forma estranhíssima. Diziam-se frases como estas:

  Eu tenho “dois zero” anos.
   Ontem ganhei o jogo, tive “um um zero”  

pontos.
   No meu estojo tenho “dois um” lápis de cor.
   A minha mãe fez ontem “um dois zero um” anos.

E escreviam esses números assim: 20, 110, 21 e 1201. 

Também repararam que, para fazerem as suas contagens, usavam peças 
como as que se apresentam: 

Afinal, eles só conheciam o zero (0), o um (1) e o dois (2), mas conseguiam 
escrever qualquer número!

Como gostavam muito de Matemática, o João e a Sara resolveram jun-
tar-se para descobrirem esta nova forma de contar. Será que podemos 
ajudar o João e a Sara neste desafio?

2.  Proponha a exploração livre do material apresentado na situação  
e solicite que os alunos deem ideias de como o usar em Matemática. 
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3.  De seguida, proponha que estabeleçam relações entre as peças, sugerindo 

que discutam com os colegas e com o professor as conclusões a que 
chegaram.

4.  Proponha que completem  
a seguinte tabela. 

7.  Solicite que completem os espaços em branco. Sempre que seja necessário, 
apele à manipulação do material para que os alunos possam proceder às 
trocas necessárias.

   3 olhos 
   …… orelhas  11 
   A tua idade 
   …… braços 101 
   30 pernas 
   Os primeiros doze números 

8.  Proponha a decifração dos “enigmas” iniciais: eu tenho “dois zero” anos; 
ontem ganhei o jogo, tive “um um zero” pontos; no meu estojo, tenho “dois 
um” lápis de cor; a minha mãe fez ontem “um dois zero um” anos.

Avaliação

Proponha um jogo de pares, apresentando a situação: 
Pensa num número até 20 e guarda segredo. Pede ao teu colega para repre-
sentar, com as peças, o número que pensa que tu escolheste. Como ele não 
sabe em que número pensaste, é possível que não acerte. Agora vais ajudá-
lo a descobrir mas só podes dar estas pistas: “esse é maior que o meu”, “esse 
é menor que o meu” e “acertaste”. Sempre que for alterada a representação, 
o teu colega terá de dizer em voz alta o novo número que representou e tu 
terás de lhe dar uma daquelas pistas. O jogo continua até ele acertar. 

No final, peça aos alunos que troquem de posições e recomecem o jogo.

3

5.  Desafie-os a trocarem 13 unidades simples e 5 barras 
pelo menor número de peças possível, seguindo o 
exemplo, e que repitam o processo com o outro material.

6.  Proponha que repitam a tarefa com diversas quantidades 
e que, à medida que o vão fazendo, completem a tarefa. 1

twwuwwv

tuv

10

1 10

Representação
da quantidade

Ordem 3 Ordem 2 Ordem 1 Ordem 0
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Repetindo ou crescendo com letras…
7

Preparação/Implementação

1.  Com letras móveis e coloridas, apresente, no quadro, a seguinte sequência 
e peça aos alunos que a observem atentamente:

 A B C B B A B C B B A B C B B…
2.  Promova a partilha e o debate de ideias em torno da seguinte afirmação: 

Na sequência de letras apresentada existe um padrão de repetição. 

3. Solicite a um aluno que assinale, no quadro, o motivo de repetição.

4.  Chame a atenção dos alunos para a letra que ocupa a posição 1 – letra A. 
Depois, construa uma tabela como a que se apresenta de seguida e peça 
aos alunos que assinalem com uma cruz (✗) a letra que ocupa cada uma 
das posições indicadas.

A

B

C

✗

Posição 1 Posição 15 Posição 23 Posição 46 Posição 58 Posição 101

5.  Proponha a criação de outro padrão de repetição com as letras que ocupam 
as primeiras 10 posições e promova a sua análise e discussão.

 SínteSe

•  A atividade Repetindo ou crescendo com letras… 
destina-se a alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade  
e foca-se na exploração de padrões de repetição e de 
crescimento, ao nível do tratamento do tópico 
Regularidades/Sequências. 

  O aluno tem oportunidade de fazer observações, 
descrições e representações de sequências, bem como de 
partilhar e discutir ideias, num contexto favorável à 
promoção das capacidades de comunicar e raciocinar 
matematicamente e ao estabelecimento de conexões 
com a Língua Portuguesa. 
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ALIBÁBÁBÁBÁBELIALIBÁBÁBÁBÁBELIALIBÁBÁBÁBÁBELI…

ALIBÁALIBÁBÁALIBÁBÁBÁALIBÁBÁBÁBÁALI…

6.  Ainda com o recurso a letras móveis e coloridas, apresente, no quadro,  
o seguinte padrão de crescimento:

 A B A B B A B B B A…
7.  Fomente a troca de ideias e a reflexão em torno da distinção entre 

padrão de repetição e padrão de crescimento. Peça que registem as 
conclusões.

8.  Peça aos alunos que continuem o padrão de crescimento anteriormente 
representado escrevendo as 10 letras seguintes e que, depois, expliquem 
o seu raciocínio.

Avaliação

Na avaliação, para além da participação oral dos alunos na implementa-
ção da atividade, considere o desempenho de cada um na realização de 
uma ficha de trabalho, que poderá incluir as seguintes questões: 

 1.  A sequência que se segue corresponde a uma parte do refrão de uma 
canção conhecida do grupo musical já extinto As Doce. As palavras 
desse refrão foram escritas sem espaços entre si.

 1.1.  Observa, com atenção, a sequência de letras do refrão da canção das 
Doce. Essa sequência representa um padrão de repetição ou um 
padrão de crescimento? Justifica a tua resposta. 

 2.  Imagina, agora, que uma parte do refrão da canção das Doce 
correspondia à seguinte sequência de letras:

 2.1.  Escreve as próximas 26 letras desse “refrão”. Explica o teu raciocínio.
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Tampinhas estimadas
8

Preparação/Implementação

Prepare um garrafão de plástico cheio de tampas e uma ficha, para cada 
grupo de alunos, com as tabelas que se apresentam a seguir.

1. Dialogue com os alunos sobre a noção de estimativa.

2. Divida a turma em grupos de 3 e 5 elementos.

3. Apresente aos alunos um garrafão de plástico cheio de tampinhas. 

4.  Peça aos alunos que tentem estimar o total de tampas contidas no seu 
interior e que registem esse valor numa tabela idêntica à que se apresenta 
a seguir em “1.ª Estimativa”.

1.ª 
Estimativa

1.ª 
Contagem

2.ª 
Estimativa

2.ª 
Contagem

3.ª 
Estimativa

3.ª 
Contagem

4.ª 
Estimativa

4.ª 
Contagem

5.ª 
Estimativa

Contagem 
final

5.  Peça a cada grupo que retire uma quantidade de rolhas do interior, 
proceda à sua contagem e registe esse valor no quadro da sala. 

6. Solicite a outro aluno que proceda à adição de todos estes valores.

7.  Oriente cada grupo para proceder ao registo desse valor na tabela em 
“1.ª Contagem”.

8.  Com base nesse valor, possibilite que os grupos reformulem a estimativa 
inicial e solicite que registem essa nova estimativa em “2.ª Estimativa”.

9.  Repita o procedimento mais 4 vezes, registando sempre no respetivo 
quadro.

10.  Divida as tampas restantes pelos grupos e peça a sua contagem total.

11.  Peça que obtenham a soma de todas as contagens e registem no local 
indicado.

 SínteSe

•  A atividade foca-se na estimativa e avaliação da 
razoabilidade dos resultados.
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1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

Diferença entre cada estimativa  
e o valor total de tampas

13.  Questione acerca das estimativas mais aproximadas e mais afastadas e 
se foram superiores ou inferiores ao número exato.

14.  Inquira sobre o porquê de algumas estimativas serem mais aproximadas 
do que outras.

15.  Proponha a realização de outros exercícios semelhantes com diferentes 
objetos de contagem (por exemplo, feijões, milho, etc.).

Avaliação

Peça a cada grupo que registe o que entende por estimativa. Proceda a 
um debate coletivo. 

12.  Solicite aos grupos que encontrem as diferenças entre cada estimativa  
e o número total de tampas e que completem a tabela seguinte.
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Subitizing é “ver instantaneamente” 1
9

Preparação/Implementação

1.   Projete a figura 1 que representa um canteiro de margaridas com um 
modo de contagem esquematizado e a expressão numérica correspondente. 
Promova a sua exploração.

1

3

5

7

5

3

1
2 * 1 + 2 * 3 + 2 * 5 + 7

Fig. 1

 SínteSe

•  A atividade estabelece conexões com a Álgebra, 
sobretudo na investigação de regularidades e ao nível da 
utilização de terminologia e simbologia matemáticas em 
situações variadas. 

  Trata-se de uma proposta de trabalho destinada a 
alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade, mas com 
potencialidades de aplicação noutros anos do 1.º Ciclo, 
desde que simplificada.

  O estabelecimento de relações numéricas, a exploração 
de processos/modos de contagem, a explicação de leis 
de formação, bem como as capacidades de raciocinar e 
comunicar, recorrendo a representações simbólicas, são 
aspetos fundamentais da competência matemática que 
a atividade permite trabalhar.

2.  Peça aos alunos que descubram outros modos de contagem e, para cada 
um, escrevam a respetiva expressão numérica.

1 Adaptado de Vale et al. (2009 3 2011)
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Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

4.  Promova a exploração das figuras apresentadas colocando aos alunos 
questões como: 

    O que observam? 
    Em cada figura, como estão dispostas as margaridas? 
    Quantas margaridas tem cada L representado? 
    Se esta sequência continuar, quantas margaridas terá a figura 5? 
    Quantas margaridas terá o 10.º L? 
    E o 100.º L? 

 Fomente a partilha e a justificação/discussão de ideias.

  Solicite a observação da figura 2 e refira que é possível contar de 
diferentes modos o número de margaridas representado. Para esses 
modos de contagem, apresente as figuras e expressões numéricas que se 
seguem e que os traduzem, promovendo a sua exploração.

  Para as figuras 3 e 4, peça aos alunos que esquematizem diferentes 
modos de contagem e apresentem as respetivas expressões numéricas.

Avaliação

Prepare uma ficha de trabalho com as figuras A, B e C do anexo da ideia 
9 do CD-ROM. Nas duas primeiras figuras (A e B), solicite a esquemati-
zação dos modos de contagem das margaridas representadas, de acordo 
com a expressão numérica apresentada para cada caso. Em relação à 
figura C, peça aos alunos que escrevam a expressão numérica que traduz 
o modo de contagem esquematizado.

A avaliação deverá focar-se, também, no desempenho dos alunos ao 
nível da comunicação e raciocínio matemáticos evidenciados no desen-
volvimento da atividade.

1 + 1 + 1 2 + 1 2 * 2 - 13

3.  Projete as seguintes figuras que correspondem a uma sequência de 
margaridas dispostas em L.
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Com o MAB calculamos… 1 alimento… 
para 1000 sorrisos!

10

1. Apresente à turma a seguinte situação: 

No último fim de semana, o João participou, como voluntário, na recolha 
de alimentos para doação a famílias carenciadas, no âmbito da Campanha 
de Solidariedade 1 alimento… para 1000 sorrisos.
Tal foi a generosidade das pessoas que permitiu ao João a recolha de gran-
des quantidades de vários alimentos.

2.  Explore o contexto da situação e, de seguida, apresente um cartaz com  
a tabela relativa a três tipos de alimentos, que, entre muitos outros, 
teriam sido recolhidos em cada um dos dias desse fim de semana, no 
âmbito da referida campanha.

SÁBADO DOMiNgO

243 kg de arroz 179 kg de arroz

148 latas de conservas 164 latas de conservas

190 pacotes de bolachas
O dobro do número de pacotes de  

bolachas do dia anterior

 SínteSe

•  A atividade estabelece conexões com a Álgebra e foca-se 
na exploração do conceito de número e na compreensão 
do sistema de numeração decimal. 

  Por outro lado, considerando um contexto próximo das 
vivências dos alunos, pretende, igualmente, promover as 
capacidades de comunicação e raciocínio matemáticos.

  A atividade pode ser dirigida a alunos do 2.º ano de 
escolaridade.

Preparação/Implementação

Reúna várias peças do material multibásico (MAB): placas, barras  
e cubinhos.
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3. Proponha aos alunos que:
    observem a tabela e, para cada dia e alimento, refiram as quantidades 

que foram doadas;
    utilizando, apenas, peças do MAB, procurem a resposta para cada 

uma das seguintes questões, operando com o menor número possível 
de peças:

  a)  No total, quantos quilogramas de arroz foram recolhidos naquele 
fim de semana?

  b)  Quantos quilogramas de arroz foram doados a mais no sábado em 
comparação com o domingo?

  c)  Quantos pacotes de bolachas os voluntários recolheram no domingo?
  d)  Sabendo que as latas de conservas foram distribuídas por 3 caixotes, 

quantas latas couberam em cada um?

    partilhem as respostas dadas;
    no final, expliquem como chegaram aos resultados, utilizando, apenas, 

as peças do MAB. 

Avaliação

A avaliação, nesta atividade, deverá estar focada na participação de cada 
aluno e, em particular, nas capacidades de comunicar os raciocínios 
desenvolvidos e de representar ativamente números, bem como de operar 
com o MAB.

CIPP_M1_F02_20113058_6PCImg_AO4.indd   27 13/02/02   10:27



52
 id

ei
a

s 
pa

ra
 o

 P
ro

fe
ss

or

28

C
IPP_M

1 ©
 Porto Editora

Dominó especial
11

 SínteSe

•  A atividade, que se destina a alunos dos 1.º e 2.º anos de 
escolaridade, visa, primordialmente, o estabelecimento 
de relações entre a multiplicação e a divisão (equitativa), 
potenciando, paralelamente, o desenvolvimento do 
raciocínio multiplicativo e a capacidade de comunicar 
oralmente e/ou por escrito os seus raciocínios.

Preparação/Implementação

Prepare conjuntos das peças de dominó do anexo da ideia 11 do CD-ROM 
nas quais as pintas foram substituídas por “sorrisos”, a disponibilizar aos 
alunos para trabalho em grupo.

1.  Distribua as peças do dominó pelos grupos; esclareça que lhes vão ser 
apresentadas algumas questões relativamente às quais o mais importante é a 
estratégia utilizada para as resolver e que deverão explicar a forma como 
chegaram à solução – recorrendo a palavras e/ou esquemas, desenhos, 
cálculos ou outros. 

2.  De seguida, apresente a seguinte situação aos alunos: 

A Rute e o Tozé, ontem, divertiram-se com 24 peças de um Dominó Espe-
cial – um Dominó de Sorrisos. Sim, sorrisos!… Pois também estes meninos 
passam a vida a sorrir! 

3. Questione:
   Sabendo que, no início das 5 primeiras partidas, todas as peças eram 

distribuídas, igualmente, pelos dois meninos, quantas peças eram 
entregues a cada um? 

   Depois da sexta partida, a Rute e o Tozé permitiram que mais meninos 
se juntassem a eles no jogo. As peças do dominó continuaram a ser 
todas distribuídas, de forma igual, pelos participantes, recebendo, 
então, cada jogador, 6 peças. Quantos meninos se juntaram à Rute e 
ao Tozé depois da 6.ª partida? 

   Se as peças do Jogo do Dominó de Sorrisos fossem, igualmente, 
repartidas por todos os jogadores e se cada um deles recebesse 8 peças, 
quantos seriam os participantes? 

   Imagina que 6 jogadores recebiam, cada um, 8 peças de um dominó. 
Nesse caso, quantas peças teria esse jogo? 
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4.  De seguida, solicite que os alunos investiguem todas as possibilidades de 
arrumação das peças do jogo em 2 caixas, em termos do número de 
peças a colocar em cada uma, e sugira a utilização de uma tabela para os 
alunos efetuarem o registo das diferentes possibilidades. Explicite as 
condições a observar – as peças não foram igualmente distribuídas pelas 
2 caixas; o número de peças arrumadas na caixa A é maior que metade 
de uma dezena e menor que a terça parte de 45. 

CAiXA A
(n.º de peças arrumadas)

CAiXA B
(n.º de peças arrumadas)

Avaliação

A avaliação dos alunos, nesta atividade, deverá incidir nas estratégias 
utilizadas bem como na comunicação de ideias e na capacidade de expli-
citação dos raciocínios.
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Modelação da divisão… com tábua de 
múltiplos 

12

Preparação/Implementação

1.  Num trabalho coletivo, comece por explorar a divisão com divisores 
compostos apenas por um dígito, com recurso às propriedades dos 
números e da divisão, da forma que a seguir se exemplifica:

 634 : 6 = 105 (resto 4) 815 : 7 = 116 (resto 3)

2.  Numa etapa posterior, e para a divisão por números compostos por  
2 dígitos, comece por propor aos alunos que registem os múltiplos do 
divisor, como no exemplo. Podem ir completando a sequência à medida 
que vão precisando. 

3.  Solicite que decomponham o dividendo pelas ordens – neste caso, 
dividem, primeiro, 47 centenas – e que localizem esse valor na tabela dos 
múltiplos. Encontram, assim, o número de subconjuntos que com ele 
podem formar – nesta primeira situação, uma centena. Induza o recurso à 
subtração, questionando sobre o valor que o excede – 15 centenas. 

 SínteSe

•  A atividade, destinada a alunos dos 3.º/4.º anos de 
escolaridade, permite explorar a divisão de números 
naturais através de algoritmos alternativos ao algoritmo 
convencional dominante por recurso a uma tábua de 
múltiplos.

634 : 6

600 : 6     +   30 : 6    

100         +       5 

105

4

4

815 : 7

116

3

resto 3

700   +   70     +     42

100    +   10     +      6

+

localizar os
números
a dividir

múltiplos de 32

47

152

244

32

64

96

128

160

192

224

256

(1*)   

(4*)   

(7*)   

147
47'24  32 

-32
   152
-128

0244
-224
      20

CIPP_M1_F02_20113058_6PCImg_AO4.indd   30 13/02/02   10:27



M
a

te
m

á
ti

ca
 –

 1
.º

 c
ic

lo

31

C
IP

P_
M

1 
©

 P
or

to
 E

di
to

ra

4.  De seguida, permita que os alunos ajuízem acerca da necessidade de 
adicionar (“baixando”) o valor agora encontrado ao número da ordem 
imediatamente inferior – ficando com 152 dezenas para dividir. Nesta 
fase, deverá ser claro para os alunos que o processo se repete até se 
esgotarem todos os valores das ordens do dividendo.

Avaliação

Proponha o cálculo, individual, de outra divisão por recurso a este 
algoritmo.
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Cada parte com o seu nome...13

Preparação/Implementação

Comece por organizar materiais que representam partes iguais de objetos 
circulares que foram divididos em 2, 3, 4, 5… partes iguais, para serem 
manipulados de forma a comporem a unidade inicial que lhes deu origem, 
como no exemplo abaixo (no anexo da ideia 13A do CD-ROM).

1.  Distribua, a cada aluno, de forma aleatória, uma parte da unidade, até 
acabarem as peças.

2.  Convide um aluno de cada vez a fixar no quadro a parte que lhe coube.
3.  Convide os alunos a encontrar as partes iguais que compõem cada 

unidade (numa abordagem posterior, estas partes poderão ser desiguais).
4.  Proponha aos alunos a descoberta do número de partes em que está 

dividida a unidade.
5.  Formule questões, para cada unidade que vai sendo completa, do tipo:
    Em quantas partes foi dividida a unidade para se conseguir cada uma 

delas? 
   Como poderemos chamar a cada uma?
    Em quantas partes dividimos a unidade para obtermos metade ou um 

meio? 
    Quantas metades tem uma unidade (induza à associação da partilha 

de objetos de uso diário – folha de papel, maçã…– à necessidade de 
partilha em situações reais)?

 SínteSe

•  Atividade adequada a alunos dos anos iniciais do 1.º CEB, 
de iniciação à construção do conceito de números 
racionais não negativos inferiores a 1. Envolve o 
questionamento, formulação e resolução de problemas, 
baseados na observação e manipulação de materiais. 
Promove a comunicação matemática em várias vertentes 
e estimula o raciocínio matemático.
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6.  Construa, com os alunos, um discurso associando o número de partes 
em que a unidade foi dividida com o nome que terá cada uma dessas 
partes, com a operação e a ideia matemática que lhe subjazem e a 
respetiva representação em fração, do tipo:

    Se dividirmos a unidade em 2 partes iguais, cada uma será chamada 
.

A operação que realizámos consiste em  e cada parte 
vai corresponder a um meio ou  ( 1

2 ).
    Se dividirmos a unidade em 4 partes iguais, cada uma será chamada 

.

A operação que realizámos consiste em  e cada parte 
vai corresponder a 1

4 , duas partes a 2
4  , três partes a 3

4  e quatro partes a 
4
4  ou 1…

7.  Proponha aos alunos, em trabalho de grupo (3 ou 4 alunos), a construção 
de um cartaz em que se considerem o círculo e o retângulo (simulando 
bolos ou pizas) como unidades, divididas sucessivamente em várias 
partes iguais – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 –, evidenciando em cada figura uma das 
partes em que a unidade está dividida, como no exemplo, associando-lhe 
a respetiva etiqueta com o nome e representação matemática de várias 
formas (no anexo da ideia 13A do CD-ROM).

Avaliação

Apresentação, por cada grupo, do cartaz que construiu, explicando aos 
colegas as dificuldades sentidas, as discussões geradas no grupo e as 
conclusões a que chegaram. 

1
5

Um quinto

A quinta parte

1 : 5
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Sugestão
Jogo das frações 
(Aceda ao CD-ROM, anexo da ideia 13B para obter os materiais relativos a 
este jogo.)
Proponha aos alunos que desenvolvam, em grupo, o jogo das frações que 
tem como objetivo compor um círculo a partir de partes do mesmo. De 
início, só partes iguais e, numa abordagem posterior, incluir a possibili-
dade de compor a unidade com partes diferentes, como, por exemplo:

Regras do jogo:

1. Recortar as 24 peças dos seis círculos.

2.  Baralhar e distribuir o mesmo número de peças por cada um dos 
jogadores. 

3.  O primeiro jogador, escolhido pelo grupo, coloca uma das suas 
peças no centro da mesa para iniciar a construção de um círculo. 

4.  O jogador seguinte, pela direita, vai juntar, na mesa, uma peça  
à anterior. 

5. O jogo prossegue de forma idêntica. 

6.  Quando um jogador não tiver peças que lhe permitam continuar  
a composição do círculo, passa a vez ao jogador seguinte. 

7.  Só quando um círculo estiver completo é que se inicia a construção 
de um novo.

8. Ganha quem ficar primeiro sem peças. 

9.   O jogo termina quando todos os elementos do grupo não tenham 
peças.
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Dobra…  e parte e…

14

Preparação/Implementação

Formule e proponha a representação de problemas do tipo: 

O João pegou em 6 “tazos” repetidos da sua coleção e resolveu distribuí-los 
igualmente pelos seus dois irmãos. De quantas formas poderia fazê-lo?
1
2  * 6 = 3, que se lê um meio ou metade de seis que é o mesmo que

1 * 6
2  = 6

2  = 6 : 2 = 3.

O João voltou a juntar tudo. Fez a operação inversa: 2 * 3 = 6, o dobro de 
três é seis.

Trabalho de pares
   Distribua, a cada par de alunos, um conjunto diferente de elementos. 
   Convide cada grupo a manipular os seus objetos, simulando o João 

a distribuir berlindes, a dividi-los em vários números de partes 
iguais, utilizando só números inteiros não negativos e a voltar a 
juntá-los no fim de cada divisão. 

   Solicite, a cada par, que, após cada operação ativa com os objetos, a 
registe na folha, usando um desenho, e a represente com as opera-
ções e frases que as expliquem verbalmente, do tipo:

 SínteSe

•  Atividade de construção do conceito de partes iguais de 
conjuntos discretos, determinação das mesmas e relação 
de inversão entre a divisão e a multiplicação (a parte e a 
volta ao todo), mobilizando e desenvolvendo o conceito 
de fração e seus significados. Promove a associação entre: 
ideias matemáticas, suas representações (termos 
linguísticos, símbolos…) e operações aritméticas que lhes 
deram origem, num contexto dinâmico de resolução de 
problemas, divulgação e discussão de resultados, com 
vista à coincidência de significados pessoais com os 
institucionais. Adequada a alunos do 2.º ano.
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número in ic ial
8

número in ic ial
9

metade de 8 é  4

8 *    =  8 :  2 = 4 
1
—
2

o dobro de 4 é  8

o triplo  de 3

2 * 4 = 8

9 *    =  9 :  3 = 3 
1
—
3 3 * 3 = 9

a terça parte de 9

Avaliação

Apresentação, por cada par, da folha que construiu, explicando aos 
colegas as partes em que dividiu o seu conjunto de elementos, os nomes 
dessas partes, as operações efetuadas e as conclusões a que chegaram, do 
tipo:

Multiplicar um número por 1
2  , 1

3  , 1
4  , 1

5  , é igual a dividir esse 
número por 2, 3, 4 e 5 porque se trata de partir o número igualmente em 
2, 3, 4 e 5 partes, ou seja, obter a metade, a terça parte, a quarta parte, a 
quinta parte desse número. Quando multiplicados os resultados dessas 
operações por 2, 3, 4 e 5, obtemos, respetivamente, o dobro, o triplo, o 
quádruplo e o quíntuplo, ou seja, o número inicial (a parte e a volta ao 
todo).

Sugestão
Salada de frutas 
Proponha aos alunos a seguinte situação: “No Dia Mundial da Alimentação, 
a turma do Lucas resolveu fazer uma salada de frutas. Para tal, trouxe-
ram vários frutos e cortaram-nos em diferente número de partes iguais, 
consoante os seus tamanhos. Organizaram uma tabela com o número de 
unidades de cada fruto e outra tabela com o número de partes iguais em 
que dividiram cada fruto. Ajuda-os a completarem essas tabelas e, por 
fim, a calcularem o número total de pedaços de frutos desta salada de 
fruta.” (Tabelas 1 e 2 do anexo da ideia 14 do CD-ROM.) 
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Arrumando e contando cubos…
15

Preparação/Implementação

Prepare cópias do anexo da ideia 15 do CD-ROM para distribuir pelos 
alunos e considere a possibilidade de, previamente à realização desta 
tarefa, fornecer aos alunos um guião de atividade que pode ser construído 
com base nas sugestões que se seguem.

1.  Projete a imagem ao lado. Peça aos alunos que 
observem atentamente os cubos da imagem e 
estabeleça claramente que a caixa 1 tem 1,1 cm 
de aresta; a caixa 2 tem 2,1 cm de aresta; … e a 
caixa 4 tem 4,1 cm de aresta e que os cubos roxos, cubos a arrumar, têm 
1 cm de aresta.

Distribua cópias da imagem e do quadro 1 e solicite-lhes que  
respondam às seguintes questões:

    Quantos cubos roxos poderás arrumar em cada caixa?  
Regista a tua resposta na tabela.

    No total, quantos cubos foram 
arrumados?

    Obedecendo à mesma regularidade, se tivesses 10 caixas cúbicas, 
quantos cubos conseguirias arrumar? 

    Atendendo aos valores registados na tabela, o que entendes por cubos 
perfeitos?

2.  Distribua cópias do quadro 2 e explicite que se alteraram as dimensões 
dos cubos a arrumar, de acordo com os dados da tabela. Proponha o  
seu preenchimento. 

 SínteSe

•  Esta atividade, dirigida aos alunos dos 3.º e 4.º anos do 
ensino básico, permite o estabelecimento de conexões 
entre Geometria e Medida e Álgebra, designadamente na 
procura e identificação de regularidades. As tarefas são 
de natureza exploratória e/ou investigativa e deverão ser 
estimulados os momentos de discussão e explicitação, 
por parte dos alunos, dos raciocínios envolvidos.

1,1 cm 3,1 cm2,1 cm 4,1 cm

1 2 3 4

1 cm

caixa 1 caixa 4caixa 3caixa 2

n.º de cubos que é
possível arrumar

Quadro 1

Quadro 2

tipos de cubos (medida da aresta)
1 cm

caixa 1

caixa 2

caixa 3

caixa 4

4 cm total por caixa3 cm2 cm
n.º de cubos que é
possível arrumar

total de cubos de
cada tipo
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3.  Solicite aos alunos que considerem o segmento de reta 
correspondente a uma das arestas de uma das caixas 
cúbicas, distribua o quadro 3 do anexo da ideia 15 do 
CD-ROM e coloque as seguintes questões:

    Assinalando um ponto do segmento de reta, quantos segmentos de reta 
consegues contar?

    Observa, atentamente, a série de números registados na tabela 
anterior. Consegues identificar alguma(s) regularidade(s)? Em caso 
afirmativo, indica-a(s).

    Atendendo à resposta dada na questão anterior, pode-se indicar, sem 
recorrer à representação e à contagem, o número de segmentos de reta 
contáveis depois de assinalados 10 pontos no segmento de reta inicial? 
Se sim, como?

4.  Promova uma discussão entre os alunos sobre os resultados obtidos e 
sintetize as principais conclusões.

Avaliação

Proponha a formulação de um problema que envolva a identificação de 
regularidades.

    Investiga o número de segmentos de reta que podes contar, no segmento 
de reta inicial, se nele se assinalar 2, 3, 4 ou 5 pontos. Regista a tua 
resposta na tabela.

1  2  3  4  5n.º de pontos
assinalados

n.º de segmentos
de reta que é
possível contar

representação

Quadro 3
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Parte e reparte pizas…

16

Preparação/Implementação

Prepare os materiais que representam pizas que foram divididas em 
diversos números de partes iguais (anexo da ideia 16 do CD-ROM) para 
projetar e fornecer em papel aos alunos.

1.  Projete a figura da piza e a respetiva legenda e formule problemas do tipo:

   A figura representa a última piza (dividida em 4 fatias iguais) que os 
dois irmãos Jorge e Joana comeram. Qual o ingrediente que foi 
espalhado em metade da cobertura da piza? 

   A irmã do Jorge comeu a fatia de piza que tinha rodelas de tomate 
misturadas com milho. Podemos dizer que comeu uma terça parte da 
piza? Porquê? 

   Sabendo que o Jorge comeu 2 das fatias representadas, qual a fração 
que corresponde à porção de piza que o Jorge comeu? Porquê? 

   Quais as possibilidades para a cobertura das 2 fatias de piza que o 
Jorge comeu?

   Que fração de piza restou? 

Dê tempo aos alunos para responderem e incite à apresentação das res-
postas com diversas formas de representação e à discussão e avaliação 
das mesmas.

 SínteSe

•  A atividade permite o alargamento do conceito de 
números racionais não negativos inferiores a 1, 
representados de forma fracionária. Promove  
a associação entre ideias matemáticas, suas 
representações (termos linguísticos, símbolos…)  
e significados, num contexto dinâmico de 
questionamento e resolução de problemas, apoiado pela 
observação de materiais, divulgação e discussão de 
resultados. Estimula a comunicação em várias vertentes 
e o raciocínio matemático.

Rodela de
tomate

Rodela de
ovo cozido

Grão de
milho

Rodela de
azeitona
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2.  Fixe ou projete figuras como a do exemplo e proponha 
questões do tipo: Imaginem, agora, que os dois irmãos 
querem dividir ao meio pizas com maior número de fatias 
iguais. Essas fatias seriam maiores ou menores do que as 
da piza anterior? De quantas formas diferentes se pode 
pintar metade dessa piza? 

3.  Proponha aos alunos que pintem, de diversas formas, as figuras 
constantes do quadro 1 do referido anexo. 

4. Relativamente às figuras ao lado questione:
   Que fração traduzirá a parte colorida? E a parte em branco?

   Qual é o número maior, 2
10  ou 1

5  ?
    Que fração traduzirá a parte colorida na figura ao lado?  

E a parte em branco?

5.  Convide os alunos a representarem, no quadro, outras frações e a 
expressarem os seus nomes oralmente e por escrito. Promova a participação 
de todos os alunos na discussão, com vista à construção e validação de 
conhecimentos sobre o tema.

Avaliação

Distribua o quadro 2 do referido anexo e proponha aos alunos que 
representem a parte colorida por meio de palavras e frações, tal como no 
exemplo.

Recolha, por fim, os registos para rever e corrigir e, caso se justifique, 
promova formas de remediação.
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Transforma frações
17

Preparação/Implementação

Prepare os materiais “decimate” (em suporte opaco e transparente), do 
anexo da ideia 17 A do CD-ROM, que representam a mesma unidade 
dividida, sucessivamente, em 2, 3, 4, 5, 6… 10, 100, 1000 partes iguais 
para distribuir por cada grupo de 2 alunos. 

 SínteSe

•  Atividade adequada a alunos do 3.º ano do 1.º CEB, da 
área de Números e Operações, com conexão com OTD, de 
desenvolvimento do objeto matemático Números 
racionais. Pretende-se alargar a escrita decimal, 
integrando unidades à direita da vírgula, de forma 
significativa, relacionando as representações 
fracionária, decimal, verbal, geométrica e em 
percentagem em associação com figuras da vida real. 
Privilegia-se a leitura, comparação, escrita e localização 
de números na reta numérica, explorando a visualização 
e manipulação de materiais (manipulativos e digitais) 
em contextos lúdicos e de resolução de problemas.

1.  Fixe, no quadro, as peças uma a uma e questione os alunos sobre: o que 
podia representar cada peça (p. ex., um tapete, uma barra de plasticina…); 
em quantas partes se encontra dividida; qual o nome que se dá a cada uma 
delas.

2.  Convide um aluno de cada vez a ir ao quadro colorir uma das partes em 
que cada unidade se encontra dividida e a escrever a fração que a 
representa.

3.  Selecione as figuras que representam a unidade inteira e dividida em 10, 
100 e 1000 partes e apresente-as em suporte opaco e transparente.
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4.  Distribua os materiais por cada par (4 figuras em papel opaco e 
transparente), que serão depois guardados em envelopes ou caixas para 
poderem ser utilizados sempre que necessário. 

5.  Proponha aos alunos a descoberta de relações entre as figuras, utilizando 
a sobreposição dos materiais.

Trabalho de Grupo – Jogo das Décimas
Proponha aos alunos efetuar, em grupo, o Jogo das Décimas (cujas peças 
integram o anexo da ideia 17 B do CD-ROM), que tem como principal 
objetivo associar cada numeral à quantidade correspondente, esteja esta 
representada de forma verbal, geométrica, fracionária ou decimal, e vice-
-versa, e cujas regras se apresentam de seguida:

    as peças são distribuídas pelos jogadores (2, 3);
    tira-se à sorte quem é o primeiro a colocar uma peça sobre a mesa;
     pela direita, novo jogador escolhe a peça que contenha uma parte que 

lhe permita estabelecer a correspondência com uma das partes da 
peça jogada;

    caso não tenha uma peça naquelas condições, passa a vez;
    ganha quem ficar primeiro sem peças.

Avaliação

Acompanhe, apoie, observe e retenha o desempenho matemático e social 
dos alunos ao longo do jogo, no sentido de encaminhar propostas didáticas 
de recuperação e/ou de aprofundamento dos conhecimentos.

CIPP_M1_F03_20113058_6PCImg_AO4.indd   42 13/02/02   12:23



M
a

te
m

á
ti

ca
 –

 1
.º

 c
ic

lo

43

C
IP

P_
M

1 
©

 P
or

to
 E

di
to

ra
Magia das operações

18

Preparação/Implementação

Prepare o material relativo ao jogo “Dominó das operações” (anexo da 
ideia 18 do CD-ROM).

1.  Formule problemas e questões cuja resolução envolva operações, como 
* 0,1 ou : 10 e : 0,1 ou * 10, como, por exemplo:  
A D. Ana tem 6 tabletes iguais que quer distribuir igualmente pelos seus  
10 netos. Que parte cabe a cada um? 

Dê tempo aos alunos para tentarem resolver o problema e confronte as 
diversas resoluções.

2.  Desenvolva, então, questões, recorrendo à manipulação do material 
“decimate”, opaco e transparente (já disponibilizado no CD-ROM em 
outras situações), e incentive a representação matemática escrita do 
cálculo que leva à sua resolução, como: 

   Quantas décimas há numa tablete?

1 : 0,1 = 1,0 : 0,1 = 10   ou   1 * 10 = 10 
(dividir por 0,1 = multiplicar por 10)

   E em 6 tabletes? 

6 : 0,1 = 6,0 : 0,1 = 60   ou   6 * 10 = 60

Induza à conclusão de que nas 6 tabletes há 6,0 (sessenta décimas).

 SínteSe

•  Atividade que promove a compreensão do efeito das 
operações sobre os números racionais não negativos, 
emergente de um contexto de resolução de problemas, 
sustentado pela exploração de materiais que potenciam 
a prática compreensiva de procedimentos. Recorre-se à 
exploração do jogo didático como instrumento 
facilitador do estabelecimento de relações entre a 
divisão e a multiplicação, estimulando o raciocínio,  
a justificação das estratégias e o cálculo mental. 
Adequada a alunos do 4.ºano de escolaridade. 

 1,0 0,1
- 1 10
 00

 6,0 0,1
- 6 60
 00
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   Então, quantas décimas cabe a cada neto?

Dividindo as sessenta décimas pelos 10 netos, dá 0,6 (seis décimas) a 
cada um.

6 : 10 = 6,0 : 10 = 6 * 0,1 = 6 * 1
10 = 0,6 ou 6

10

   Recorra, também, ao algoritmo modelando a divisão.
    Leve a concluir que: o resultado da divisão de um número inteiro por 

outro inferior a 1 é maior que o dividendo e que o resultado da 
multiplicação nem sempre é um número maior que o multiplicando, 
o que era sempre verdade nos casos em que multiplicava por números 
superiores a 1.

3.  Distribua, de forma aleatória, pelos alunos, as peças do jogo Dominó 
das Operações, cujo objetivo é ajudar a compreender que na 
multiplicação (divisão) de um número por 0,1, 0,01 e 0,001 se obtém o 
mesmo resultado que, respetivamente, com a divisão (multiplicação) 
desse número por 10, 100 e 1000 e que multiplicar ou dividir um número 
por 1 ou adicionar ou subtrair zero a um número não causa qualquer 
efeito nesse número. 

    Fixe, no quadro, a primeira peça do dominó e convide os alunos  
a refletirem sobre a seguinte que estabelece correspondência com  
a anterior e a virem fixá-la no quadro. 

   Proceda, sucessivamente, desta forma, até terminarem as peças.
    Solicite aos alunos que se manifestem sobre a razoabilidade da escolha 

de cada peça, incentivando-os a comunicarem as suas opiniões e 
gerindo a participação de todos.

Avaliação

Observe diretamente os desempenhos dos alunos, incentivando-os a apre-
sentarem e a discutirem as suas justificações, remetendo à turma as dúvidas 
surgidas e incitando à participação de todos nas respostas corretas, de forma 
a chegarem aos significados institucionais pretendidos. 

Solicite aos alunos o registo em cartaz das conclusões a que chegaram.

 6,0 10
- 60 0,6
 00
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Formas diferentes…  números iguais!
19

Preparação/Implementação

Prepare os materiais do jogo “Peixinho frações” (anexo da ideia 19 do 
CD-ROM), que representam números racionais de forma geométrica 
(retangular ou circular), numerativa (de forma fracionária, decimal e em 
percentagem), verbal ou através de figuras da vida real, para distribuir 
pelos grupos com cerca de 4 alunos cada.

1.  Formule problemas cuja resolução envolva a representação de números e 
convide os alunos a apresentarem várias formas de o fazer. Por exemplo, a 
questão: Do teu lanche de piquenique só te resta meio pão. Eu ainda tenho 
o triplo dessa quantidade. Que parte te preciso dar para ficarmos com 
igual quantidade? pode levar a representações deste tipo:

0 1 2

 SínteSe

•  Atividade de construção do conceito de número racional 
não negativo de representação fracionária e decimal e 
seus significados. Promove a associação entre: ideias 
matemáticas, suas representações (termos linguísticos, 
símbolos…) e operações aritméticas que lhes deram 
origem, num contexto dinâmico de resolução de 
problemas, divulgação e discussão de resultados, com 
vista à coincidência de significados pessoais com os 
institucionais. Adequada a alunos do 3.º ou 4.º ano de 
escolaridade.

50% 0,5 + 0,5 + 0,5

3 * 0,5

5
10

0,5

50%

15
10

1,5
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    Solicite a um aluno que leia as regras que a seguir se apresentam e 
questione a turma para indagar se todos compreenderam as condições 
do jogo. Em caso afirmativo, dê sinal para que todos os grupos 
comecem a jogar em simultâneo.

Regras do jogo
    Baralham-se as cartas, deixando-as num monte, no centro da mesa 

de jogo.
   Cada jogador retira do baralho 4 cartas seguidas.
   Inicia-se o jogo com a pergunta “Alguém tem peixinho?”: 
     Situação 1 – caso afirmativo. O jogador coloca o conjunto das 4 

cartas (representativas do mesmo número) viradas para cima na 
mesa e retira cartas do baralho até perfazer 4. Pela direita, o 
jogador seguinte pede uma carta que necessite ao da sua direita e, 
caso este não corresponda ao seu pedido, retira do baralho outra 
carta. E o procedimento repete-se.

     Situação 2 – caso negativo. O primeiro jogador (tirado à sorte) 
pede alguma carta que necessite ao da sua direita e, caso este não 
corresponda ao seu pedido, retira do baralho outra carta. Se 
conseguir fazer um peixinho, procede como na situação 1. Se não 
fizer peixinho, continua, pela direita, este processo (situação 2). 

   Ganha quem fizer mais peixinhos.

Avaliação

No final do jogo, cada grupo apresenta os resultados dos seus elementos e 
inventa 5 números que não entraram no jogo, ordena-os, escolhe uma 
forma de os representar e apresenta-os à turma para discussão, avaliação e 
validação dos resultados.

2.  Proponha à turma que se organize em grupos de 4 para realizarem o 
jogo Peixinho de Frações e distribua as respetivas peças. 

    Explicite que o objetivo é agrupar as 4 cartas que identificam o mesmo 
número (fazer peixinho), do tipo das que se apresentam a seguir.

3
4

1/4

0,25

25
100

0,75

75%
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A clicar também se aprende!
20

Preparação/Implementação

Prepare, para apresentação escrita (por exemplo, usando o retroprojetor), 
várias questões do tipo das que se apresentam a seguir.
Experimente, previamente, várias hipóteses de solução.

Assegure-se de que todos os alunos são portadores de calculadora sim-
ples (pelo menos uma por cada par).

 SínteSe

•  Atividade adequada a alunos dos 3.º e 4.º anos, de 
exploração da calculadora simples e de suas 
características como dispositivo de estimulação do 
raciocínio e do cálculo mental. Pretende-se desenvolver 
a compreensão e desenvoltura do cálculo mental para as 
quatro operações, recorrendo às suas propriedades. 
Dada a conhecida apetência dos alunos pelas TIC, tais 
propriedades, com a exploração da calculadora, podem 
ser, potencialmente, salientadas de forma motivadora.

1.  Convide os alunos a expressarem as suas opiniões e experiências 
anteriores com a calculadora. Se é a primeira vez que a vão usar, explore 
o teclado e algumas das suas características, questionando, aguardando 
respostas e remetendo-as à turma para que todos cheguem a significados 
corretos e se possa validar os conhecimentos construídos. Levante 
algumas questões ao longo da exploração de preparação para a tarefa 
seguinte, como, por exemplo: Partindo do 11, podemos chegar a 100 
utilizando só números ímpares?, Que teclas poderíamos usar?. Aguarde 
várias hipóteses de resolução e solicite o seu registo no quadro.

2.  Explique que, após a leitura da questão que vai afixar no quadro, cada 
par discute, entre si, efetua o cálculo na calculadora e o registo escrito 
das operações realizadas, para que, depois, possa apresentar à turma 
para discussão.
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3. Dê indicações do tipo:
   faz aparecer o número 8 sem tocares na tecla 8;
    sem apagares o 8, faz aparecer 800 usando a operação multiplicação;
   sem apagares o 800, volta ao 8 pela operação divisão;
   com o 8 no visor, obtém 1625 com o mínimo de passos; 
    com 1625 no visor e sem o apagares, substitui o algarismo das centenas 

de modo que apareça 1225;
    sem apagares 1225 e usando a operação adição uma só vez transforma-o 

em 1500;
    partindo de 1500, sem o apagares, usando uma única operação 

aritmética, só uma vez, e o número 0,01, transforma-o em 15;
    sem apagares o 15, volta a 1500 usando o mesmo número 0,01 e uma 

única operação aritmética uma só vez;
    transforma o número 1 000 000 em 1000 sem usares a subtração. Usa 

uma única operação aritmética, só uma vez, e um só número;
   sem apagares o 1000 e com 3 cliques transforma-o em 10;…

Solicite aos grupos (de forma rotativa), à medida que a atividade vai 
progredindo, a apresentação da sua estratégia de resolução.

Proponha a comparação intergrupos e a avaliação dos resultados, com 
vista à validação dos conhecimentos. 

Avaliação

A avaliação processar-se-á ao longo de todo o processo, numa vertente 
essencialmente formativa, reservando-se, por fim, um espaço de refle-
xão sobre as questões que suscitaram maior dificuldade, a forma utili-
zada para as resolver e sobre o que sentiram e opiniões em relação ao 
tipo de atividade desenvolvida.
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A caixa-mistério

Preparação/Implementação

Arranje caixas com formatos idênticos aos que se apresentam ou projete 
a imagem das mesmas presente no anexo da ideia 21 do CD-ROM.

A B C D

G H

 SínTESE

•  A atividade tem incidência nas figuras no plano e sólidos 
geométricos.

  É dirigida a alunos dos 1.º e 2.º anos de escolaridade e 
visa desenvolver a capacidade de comparar, transformar 
e descrever objetos, fazendo classificações e justificando 
os critérios utilizados.

1.  Proponha a resolução e justificação do enigma ‘encontrar a caixa-
-mistério’ a partir das dicas:

   Não tem superfícies curvas.
 Podem eliminar os sólidos identificados com as letras 

   Todas as faces são quadriláteros.
 Podem eliminar os sólidos identificados com as letras 

E F

21
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   Tem as faces todas iguais.

 Podem eliminar os sólidos identificados com as letras 

   Quais os sólidos que vos restam? 
   Quais as diferenças e semelhanças entre eles?
   A “caixa-mistério” é a maior. É identificada pela letra 

2.  Sugira que observem com atenção as faces da caixa-mistério e que as 
tentem reproduzir e denominar.

Avaliação
Como avaliação das aprendizagens, pode-se pedir aos alunos que esco-
lham uma caixa e que a tentem descrever ao colega, sem nunca dizerem  
o seu nome, para que este descubra de que caixa se está a falar.
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Onde estás, gato?
22

Preparação/Implementação

Imprima, em acetato, a tabela integrante do anexo da ideia 22 do CD-ROM 
e a imagem do Gato Jeremias de forma que se possa movimentar indepen-
dentemente ou reproduza-as em papel (cenário ou cartolina).

1.  Inicie a aula explorando a posição relativa de alguns objetos da sala em 
relação a outros e/ou à posição dos alunos (à esquerda, à direita, em 
cima, em baixo, atrás, à frente, entre, dentro, fora, no interior, no 
exterior,…).

2.  Apresente a personagem da atividade – o Gato Jeremias –, um animal 
que não gosta de estar muito tempo no mesmo lugar.

 SínTESE

•  A atividade, dirigida a alunos do 1.º ano de escolaridade, 
promove aprendizagens ao nível da orientação espacial, 
em concreto relacionadas com os subtópicos 
programáticos Posição/Localização e Pontos de 
referência. 

  O aluno tem oportunidade de fazer observações, 
descrições e representações de “objetos”, num contexto 
favorável à partilha e ao debate de ideias sobre essas 
representações, tendo em vista o desenvolvimento da 
perceção do espaço e a promoção das capacidades de 
comunicar e raciocinar matematicamente.

3.  Projete a tabela do anexo da ideia 22 do CD-ROM com a imagem do 
gato ou apresente-os em papel e, para cada um dos quatro casos 
ilustrados a seguir, peça aos alunos que descrevam a posição/localização 
relativa do Gato Jeremias e que completem a frase apresentada.
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O Gato Jeremias está…

Coluna 
A

Coluna 
B

Coluna 
C

… no cruzamento da  linha 
com a coluna .

2.ª 
Linha

3.ª 
Linha

1.ª 
Linha

Coluna 
A

Coluna 
B

Coluna 
C

… no cruzamento da  linha 
com a coluna .

2.ª 
Linha

3.ª 
Linha

1.ª 
Linha

4.  Numa segunda fase da aula, distribua uma ficha de trabalho com tabelas 
como as que são exemplificadas de seguida e com orientações para que, 
em cada situação, os alunos possam representar a face do Gato Jeremias 
em determinada quadrícula.

NO CruzAmeNtO dA  
2.ª LiNhA COm A 1.ª COLuNA

NO CruzAmeNtO dA  
4.ª LiNhA COm A 2.ª COLuNA

Coluna 
A

Coluna 
B

Coluna 
C

… no cruzamento da  linha 
com a coluna .

2.ª 
Linha

3.ª 
Linha

1.ª 
Linha

Coluna 
A

Coluna 
B

Coluna 
C

… no cruzamento da  linha 
com a coluna .

2.ª 
Linha

3.ª 
Linha

1.ª 
Linha
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Observações:

Na exploração do trabalho realizado pelos alunos, promova o estabeleci-
mento de conexões, por exemplo, com a contagem de quadrículas, com os 
números ordinais (1.ª linha; 2.ª linha;…) e com a identificação de diferen-
tes quadrados e retângulos (propriamente ditos), como se exemplifica na 
figura.

Avaliação

A participação oral dos alunos e a ficha de trabalho, que deverá ser realizada 
individualmente, deverão ser alvo de avaliação, relevando, entre outros 
aspetos, a discussão sobre as dificuldades sentidas, as ideias expressas e os 
registos e representações efetuados. 
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Caça às medidas…23

Preparação/Implementação

1. Questione os alunos sobre O que se pode medir?.
 Pretende-se levar os alunos a concluírem que:
    medir é comparar a unidade de medida (que tem de ser sempre a 

mesma no processo de cada medição) com a medida do atributo do 
objeto; 

    é necessário replicar sucessivamente a unidade de medida para obter o 
número de vezes que ela cabe na medida do objeto a medir (ou este 
nela, caso seja menor);

    quanto menor for a unidade de medida maior será o valor da medida;
    é, socialmente, necessário que haja uma unidade de medida 

estandardizada.

2.  Relativamente aos vários objetos indicados e/ou existentes na sala de aula, 
questione sobre que atributos são mensuráveis, como as grandezas 
comprimento, capacidade, volume, massa…

3. Oriente os alunos na organização de oficinas de medição: 
   oficina do comprimento, com réguas, fios, fitas métricas, lápis…;
    oficina da capacidade, com copos, frascos, copos graduados, medidas 

de capacidade; 
   oficina da massa, com objetos de uso comum, pesos, balanças…;
    oficina do volume, com cubos, pedras, copos graduados, recipientes 

comuns…

 SínTESE

•  A atividade é adequada a alunos dos vários anos do 1.º CeB. 
envolvendo a exploração de materiais manipuláveis, 
instrumentos de medida e desenho, implica, 
intrinsecamente, uma participação ativa e efetiva de 
todos os alunos. Pretende-se, em contexto laboratorial e 
de experimentação, aferir da necessidade social da 
utilização das medidas-padrão, seus múltiplos e 
submúltiplos, estimulando a comunicação e raciocínio 
matemáticos com vista a construir os significados 
institucionais relativos ao tema. 
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5.  Organize os alunos por grupos para desenvolverem, de forma rotativa,  
a proposta de trabalho nas diversas oficinas, seguindo o guião dos passos 
de utilização, do tipo: 

    selecionem uma unidade de medida não estandardizada (ou 
estandardizada);

    trabalhem em conjunto para encontrar objetos que pensam ter  
a mesma medida, uma medida superior e uma medida inferior  
à unidade de medida que selecionaram;

   identifiquem os objetos na coluna 1 da tabela;
   estimem a medida e registem os valores na tabela;
    confirmem os valores usando os processos apropriados e registem-

nos na tabela;
   escrevam sobre as conclusões que tiraram;
    repitam todos os passos para outras unidades de medida – 

padronizadas ou não.

OfiCiNA de: CAPACidAde
uNidAde de medidA: COPO de iOgurte

estimativa Valor estimativa Valor estimativa Valor

Objetos

Com medida 
igual à unidade

Com medida 
inferior à unidade

Com medida 
superior à unidade

taça de 
fruta

1 1

Pacote 
de leite 
escolar

2
1,5  

um e 
meio

…

Conclusão: Só a nossa estimativa para a medida igual é que estava correta. 

frasco de 
gotas

1
2

 

metade

O objeto 
cabe 2 x na 
unidade de 
medida

1
3

 

terça 
parte

O objeto 
cabe 3 x na 
unidade de 
medida

4.  Oriente os alunos na construção, para cada oficina, de uma tabela do 
género da que se apresenta a seguir ou use a constante do anexo da ideia 
23 do CD-ROM.
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Sugestão
Proponha aos alunos a pesquisa na Internet de sites sobre o sistema métrico 
e sobre a história das medidas-padrão, seguida de recolha e organização da 
informação, construindo cartazes, dossiers… 

Avaliação

Um grupo escolhe uma das oficinas em que trabalhou e apresenta à turma 
os trabalhos aí desenvolvidos e a respetiva tabela de registo. 
Outro grupo ficará encarregue de o comentar e corrigir, por comparação 
com o que fizeram.
O processo repete-se para outros grupos e para as outras oficinas. 
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Das três às duas dimensões
24

Preparação/Implementação

Prepare cópias dos elementos constantes do anexo da ideia 24 do CD-ROM 
e computadores com o GeoGebra instalado (facultativo).

Considere a possibilidade de, previamente à realização desta tarefa, cons-
truir com os alunos modelos de sólidos platónicos, recorrendo a materiais 
(por exemplo, peças “Polydron”, polígonos em cartão, planificações em 
cartolina…).

 SínTESE

•  este conjunto de tarefas, dirigido aos alunos do 4.º ano 
do ensino básico, enquadra-se no domínio temático 
Geometria e Medida, embora possam ser encontrados 
muitos aspetos relacionados com Álgebra. A procura de 
regularidades e o estabelecimento de relações algébricas 
num contexto geométrico associados à natureza 
exploratória e/ou investigativa das tarefas confere-lhes 
transversalidade.

1.  Peça aos alunos que observem a imagem ou, se o fizeram previamente, 
os modelos que construíram e solicite que:

    identifiquem alguma(s) característica(s) que os sólidos anteriormente 
representados tenham em comum;

    façam corresponder a cada sólido, justificando, uma das seguintes 
designações: dodecaedro, hexaedro, octaedro, tetraedro e icosaedro.

2.  De seguida, distribua cópias do quadro 1 e coloque as seguintes questões:
    Os Antigos Gregos acreditavam que, no Universo, tudo era composto 

por 4 elementos fundamentais: terra, ar, fogo e água, e que a cada um 
destes elementos correspondia um dos sólidos representados na figura. 
Estabelece essa correspondência, pesquisando sobre Sólidos Platónicos.

    Um dos matemáticos mais brilhantes de todos os tempos, o alemão 
Leonhard Euler (1707-1783), fez uma interessante descoberta que diz 
respeito aos Sólidos Platónicos. Euler descobriu que, nessas figuras  
tridimensionais, o número de 
faces, arestas e vértices obedece a 
uma regra matemática muito 
simples. Descobre-a, completando 
e analisando a tabela ao lado.

tetraedro

hexaedro 6 8 12

30

octoedro

dodecaedro

icosaedro

n.º de
arestas

n.º de
vértices

n.º de 
faces
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    Investiga se essa regra matemática, que relaciona entre si o número de 

faces, vértices e arestas, em cada Sólido Platónico, também se aplica a 
outras figuras tridimensionais. 

   Para tal, constrói modelos de sólidos geométricos recorrendo, por 
exemplo, às “Peças Polydron”, ou utiliza o programa Poly Pro.

3.  Numa segunda fase da aula, distribua, oportunamente, cópias dos 
quadros 2 e 3, peça aos alunos que observem as faces dos cinco Sólidos 
Platónicos e coloque as seguintes questões:

     Para cada polígono identificado, indica 
duas designações, uma considerando o 
número de lados e a outra tendo em 
conta o número de ângulos internos.

   Atendendo a que uma diagonal de 
um polígono é um segmento de reta 
que tem como extremos dois vértices 
não consecutivos do polígono, investiga, por exemplo recorrendo ao 
programa GeoGebra, quantas diagonais é possível traçar num 
triângulo, num quadriângulo, num pentágono, num hexágono… a 
partir de um único vértice. Completa o quadro 2.

   Analisando esse quadro, depois de devidamente preenchido, quantas 
diagonais traçadas a partir de um vértice terá um polígono com  
10 lados? E com 20? E com n lados?

   Agora, investiga, nos mesmos polígonos, 
o número total de diagonais que se 
pode traçar em cada um e preenche o 
quadro 3. Também neste caso se pode 
recorrer ao programa GeoGebra. Para 
o registo das tuas respostas utiliza a 
tabela que se apresenta ao lado.

   Analisando a tabela, quantas diagonais podem ser traçadas num 
decalátero (polígono com 10 lados)? E num polígono com 15 lados? E com 
n lados?

Promova uma discussão entre os alunos sobre os resultados obtidos.

Avaliação

Apresente ou distribua cópias de um polígono inscrito 
numa circunferência (como no exemplo) e coloque as 
seguintes questões:

   Em quantas secções se encontra dividido o círculo da figura?
   Investiga em quantas secções ficará dividido um círculo, caso o polígono 

inscrito seja um quadrilátero, um pentalátero,… um decalátero, … 
Esquematiza a tua resposta.

   Existem alguma(s) regularidade(s) nos resultados obtidos? Se sim, 
qual(ais)?

triângulo

nome de polígono representação de polígono e das
diagonais a partir de um vértice

quadriângulo

hexágono

n.º de diagonais que é possível
traçar a partir de um único vértice

representação de polígono
e das diagonais

n.º total de diagonais
do polígono

nome de polígono
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Devagar anda o caracol…!

 SínTESE

•   A atividade foca-se na exploração do subtópico Pontos 
de referência e Itinerários, tendo em vista o 
desenvolvimento do sentido espacial e a promoção das 
capacidades de comunicação e raciocínio matemáticos.

  trata-se de uma proposta didática dirigida aos dois 
primeiros anos de escolaridade, através da qual o aluno 
tem possibilidade de fazer observações, descrições e 
representações de trajetos, partindo de diferentes 
ângulos de visão, e de partilhar e debater ideias sobre 
essas representações.

  Na representação e comparação de diferentes itinerários 
que ligam os mesmos pontos (A – inicial e B – final), 
recorre-se ao trabalho com papel e lápis (em malhas 
quadriculadas) e com um programa dinâmico para o 
ensino da matemática – o geogebra –, disponível 
gratuitamente na internet e que o professor e alunos 
deverão explorar previamente.

Preparação/Implementação

Prepare um cartaz plastificado como a figura sugere (anexo da ideia 25 do 
CD -ROM) e cujo percurso foi desenhado com canetas adequadas ou com 
tiras de cartolina coladas com bostik. Prepare várias setas que possam 
aderir ao mesmo a partir dos modelos constituintes do referido anexo.

Providencie computadores com o programa GeoGebra instalado.

B

A

1.  Fixe o cartaz e apresente a personagem da atividade – o caracol –, um 
animal que anda muito devagar… muito devagarinho!

2.  Peça aos alunos que observem, com atenção, o percurso que o caracol fez 
desde o ponto A até ao ponto B. 

3.  Questione a turma sobre o tempo 
que o caracol terá demorado a 
realizar o percurso assinalado, 
sabendo que precisou de 2 horas 
para percorrer o lado de cada 
quadrícula. 

4.  Solicite a explicação da resposta 
dada por cada aluno participante.

25
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ra 11.  Recorra ao programa GeoGebra e na sua zona gráfica, usando a vista 
“quadriculado” , peça aos alunos que, em trabalho de pares, 
reproduzam a figura do cartaz. Realce a necessidade de utilizarem a 
ferramenta  para traçarem o percurso assinalado.

2 “pauzinhos”

A – 1 caracol, 2 “pauzinhos” ao sol
B – 2 caracóis,  “pauzinhos” ao sol.
C – 3 caracóis,  “pauzinhos” ao sol.
D – 6 caracóis,  “pauzinhos” ao sol.
E – 10 caracóis,  “pauzinhos” ao sol.

9.  Depois, outro aluno deverá traçar, a verde, um percurso que seja mais 
longo do que o azul.

10.  Aproveite esta atividade para estabelecer conexões, por exemplo, com 
sequências numéricas, solicitando aos alunos que completem frases, 
como as do exemplo, e descubram regularidades.

6.  De seguida, peça a um aluno que trace, no cartaz, outro percurso para 
o caracol fazer, também desde o ponto A ao ponto B, mas mais curto 
que o percurso apresentado. Depois, solicite a outro aluno que registe, 
por meio de setas, as indicações correspondentes a esse percurso. 

7.  Questione sobre o tempo que o caracol precisaria para fazer, desta vez, 
o percurso desenhado pelo aluno, considerando as 2 horas como o 
tempo necessário para percorrer o lado de cada quadrícula. Mais uma 
vez, é fundamental que os alunos explicitem o seu pensamento e 
debatam ideias.

8.  Solicite a um aluno que trace, no cartaz e a azul, o percurso correspondente 
às indicações que se seguem:

5.  Apresente as indicações, por meio de setas, correspondentes ao 
percurso realizado pelo caracol e conduza à sua interpretação.
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B

A

13.  Os alunos deverão comparar os percursos assinalados e comunicar as 
suas conclusões.

Observações

No seguimento desta atividade, solicite aos alunos que descrevam o tra-
jeto que fazem, por exemplo, desde a sua casa até à escola, desenhando 
diferentes itinerários e indicando pontos de referência.
Os alunos também poderão realizar percursos no chão do recreio ou nas 
malhas constituídas pelas tijoleiras existentes no piso de algumas salas 
de aula (com diferentes medidas de comprimento e a ligar os mesmos 
pontos) – percursos que os alunos deverão seguir com o seu próprio 
corpo e, posteriormente, representar em papel quadriculado.

Avaliação

A avaliação desenvolver-se-á ao longo de todo o processo, numa vertente 
essencialmente formativa, reservando-se, por fim, um espaço de reflexão 
sobre as questões que suscitaram maior dificuldade, a forma utilizada 
para as resolver e sobre o que sentiram e opiniões em relação ao tipo de 
atividade desenvolvida.

12.  Ainda com o GeoGebra, peça que indiquem o traçado, na figura 
anteriormente construída, de outros percursos a unirem os pontos A e B.
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Áreas e comprimentos…
26

 SínTESE

•  A atividade, adequada a alunos dos 3.º e 4.º anos de 
escolaridade, permite explorar os conceitos de perímetro 
e de área e estabelecer relações entre medidas lineares  
e quadradas. Com base em problemas e investigações 
sustentadas pela exploração de materiais, pretende-se 
desenvolver uma prática compreensiva de procedimentos 
relativos ao tema, estimulando o raciocínio matemático, 
a capacidade de resolução de problemas e a 
comunicação. 

Preparação/Implementação

Selecione figuras geométricas em papel ou plástico (círculos, quadrados, 
triângulos, hexágonos…); réguas; papel quadriculado com quadrícula 
com 1 cm de lado, 0,5 cm e/ou outras medidas; papel triangulado e 
hexagonal (anexo da ideia 26 A do CD-ROM).

1.  Levante questões sobre a área e como a podemos medir e solicite que 
sintetizem as conclusões:

    Como podemos medir a porção de plano 
(área), por exemplo, do cartão do aluno? 

    Das várias figuras geométricas apresentadas, 
que unidades de medida poderemos usar 
para cobrir essa área? 

    Que unidades de medida pavimentam a área 
a medir, ou seja, a cobrem completamente, 
sem sobreposições nem buracos? 

    Quantas vezes caberá cada uma delas no objeto a medir? 

2.  Distribua pelos alunos (dispostos em grupos) os papéis com as várias 
malhas e explicite que, para cada uma delas, se irá tomar como unidade 
de medida a menor figura da base da malha – o quadrado, o triângulo, o 
hexágono.

Cartão do aluno

Cartão do

Cartão do aluno
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    Questione qual ou quais as unidades de medida que melhor se 
adequam para medir a área que o cartão do aluno ocupa. 

    Solicite que estimem quantas vezes cada unidade de medida caberia 
no cartão e que registem essa informação na tabela 1 (constante do 
anexo da ideia 26 B do CD-ROM) para posterior comparação com a 
medição que irão realizar.

    Sugira que contornem um dos cartões do aluno a cor viva nas folhas 
distribuídas e registem, na tabela, o resultado da medição, comparando-o 
com as estimativas feitas anteriormente.

Leve a concluir que o quadrado é o polígono que melhor serve de uni-
dade de área (coerência interna de dados relativos à unidade de medida) 
e da necessidade de se usar uma unidade padronizada, respetivos múlti-
plos e submúltiplos e instrumentos de medida apropriados. 

Que quanto  (menor) é a  de medida 
utilizada numa medição, menor ( ) é o número de vezes 
que ela é replicada. 

3.  Solicite que decalquem, numa folha quadriculada (quadrícula com 1 cm 
de medida de lado), 4 retângulos congruentes; dividam um pelos 
quadrados; outro pelas colunas e outro pelas linhas. Distribua réguas.

Qual a área da figura A?

A A1

Pode ser 3 filas de 5 quadrados
Cinco quadrados três vezes  

3 * 5 = 15 quadrados de área

A2

Pode ser 5 colunas de 3 quadrados
Três quadrados cinco vezes 

5 * 3 = 15 quadrados de área

    Induza a relacionar diretamente e medindo com a régua a medida do 
comprimento dos lados com o número total de quadrículas de área o 
valor da medida de área; o cm2 (quadrado com 1 cm de lado) com o cm. 

    Proponha que registem diversas formas de obter a área e as 
justifiquem. Que confrontem as várias resoluções e sistematizem as 
principais conclusões.
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Sugestão
Promova, em atividade de alargamento do conhecimento construído, a 
utilização do programa GeoGebra na construção, cálculo de área e de 
perímetro de retângulos e quadrados.

Avaliação

Proponha aos alunos a resolução de problemas do tipo: 

Imagina que uma rede com 36 m de medida de comprimento é suficiente 
para cercares o teu jardim retangular para que os animais não estraguem 
as tuas plantas. Não podes deixar espaços e pretendes usar os 36 m de 
rede. Determina todas as possíveis dimensões do teu jardim retangular 
(apenas números inteiros) e regista-as numa tabela (tabela 2 do anexo), 
apresentando os desenhos e cálculos que efetuaste. O que concluis?

CIPP_M1-05
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Barras de sabão
27

 SínteSe

•  A atividade, prevista para os 3.º e 4.º anos de 
escolaridade, permite construir, desconstruir e  
(re)construir sólidos geométricos com recurso à 
manipulação de materiais não estruturados – barras de 
sabão. Visa a exploração e o estabelecimento de 
conexões entre os conceitos de vértice, aresta e face, 
bem como a classificação e caracterização de sólidos 
geométricos e figuras no plano. 

•  A grande valência desta atividade é a promoção  
e desenvolvimento das capacidades de raciocínio 
matemático, de comunicação e de resolução de problemas.

Preparação/Implementação

Prepare barras de sabão, com cerca de 50 cm 
de medida de comprimento, facas plásticas e 
cópias da grelha constante do anexo da ideia 
27 do CD-ROM – um conjunto para cada 
grupo de 3 alunos. 

De preferência, deverá elaborar e distribuir pelos grupos um guião com 
as tarefas a executar.

1.  Divida os alunos em grupos (que deverão ser, sempre que possível, 
heterogéneos em termos de competências matemáticas) e faculte, a cada 
grupo, um conjunto dos materiais acima descritos. 

2.  Proponha que, com o menor número de cortes, obtenham o maior 
número de cubos com as mesmas dimensões e que justifiquem a resposta.

3.  De seguida, sugira que, em 2 cubos, façam os 
cortes que se apresentam na figura e questione-os 
sobre os sólidos que obtiveram. Peça que os 
caracterizem quanto ao número de faces, arestas e 
vértices.

4.  Proponha, ainda, que, num único cubo, ‘eliminem’ 
todos os vértices iniciais, como se mostra na figura, 
e questione-os sobre os sólidos que obtiveram. Peça 
que os caracterizem quanto ao número de faces, 
arestas e vértices.
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Nota
Certifique-se de que, durante o trabalho autónomo, os alunos debatem 
entre si as possíveis estratégias de resolução e escolhem a que conside-
ram mais adequada, justificando. Da mesma forma, sensibilize-os para 
a importância desse registo no guião de trabalho.

5.  Seguidamente, sugira que façam outros cortes diferentes em outros 
cubos, que explorem os sólidos que obtiveram e que completem a tabela 
(anexo referido).

6.  Incentive-os, agora, a explorarem que cortes deverão fazer em cubos 
para que obtenham os seguintes sólidos:

   2 prismas triangulares;
   1 heptaedro e uma pirâmide triangular.

7.  Por último, proponha que cortem um único cubo por todos os planos de 
simetria e que, após cada corte, unam bem todas as partes para efetuarem 
o corte seguinte. Questione-os acerca dos sólidos que obtiveram. 

8.  De seguida, deverá solicitar a apresentação e discussão, em grande grupo, 
dos trabalhos dos grupos que se destacaram pela adequação e originalidade 
das estratégias utilizadas, bem como dos que, contrariamente, se destacaram 
pelas dificuldades que tiveram.

9.  Para finalizar, sistematize os conceitos envolvidos nesta tarefa, incitando, 
sempre que possível, à participação dos alunos nesta fase da aula.

Avaliação

Sugira que os grupos formulem um problema envolvendo cortes em 
barras de sabão e que ‘troquem’ entre si os enunciados. Numa fase pos-
terior, o grupo que criou o problema deverá corrigir a resolução dos 
colegas, sempre com a supervisão do(a) professor(a).
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O gato e o rato…
28

 SínteSe

•   A atividade, focada no subtópico Plantas, poderá integrar 
um conjunto de tarefas destinadas ao tratamento do 
tópico Orientação espacial, numa abordagem dirigida a 
alunos dos dois primeiros anos de escolaridade.

  Tem especial incidência na leitura e desenho de plantas 
simples, representadas em papel e também com recurso a 
um programa de Geometria Dinâmica – o Cabri-Géomètre. 
Possibilita, ainda: a exploração de itinerários, ligando os 
mesmos pontos (inicial e final, respetivamente, as 
posições do Gato Jeremias e do Rato Ruca); a 
identificação de diferentes polígonos; e a comparação de 
áreas e de comprimentos, favorecendo, assim, a 
consolidação de outros conceitos de Geometria e Medida.

  Por outro lado, trata-se de uma proposta didática com 
potencialidades de promoção das várias capacidades 
transversais, em particular, a comunicação e o raciocínio 
matemáticos.

Preparação/Implementação

Imprima, em acetato, a planta do jardim da casa onde mora o Gato Jere-
mias (anexo da ideia 28 do CD-ROM) e as figuras dos animais de forma 
que se possam movimentar independentemente.
Providencie computadores com o Cabri-Géomètre instalado.

1.  Apresente as duas personagens da atividade: o Gato Jeremias e o Rato 
Ruca.

2.  Projete a figura que representa a planta do jardim da casa onde mora o Gato 
Jeremias (um jardim que inclui vários canteiros e caminhos) e solicite a sua 
observação e a leitura atenta da respetiva legenda.

P

R
96

4

5

321
7

8

M

B

L
T

B – BEGÓNIAS 

M – MARGARIDAS 

R – ROSAS

L – LÍRIOS 

P – PAPOILAS 

t – TULIPAS

CAMInHOS DO JARDIM 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9
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3.  Questione os alunos sobre a figura anterior, colocando, entre outras, as 
seguintes perguntas:

   Quantos canteiros tem o jardim representado?
   Quantos caminhos estão assinalados na legenda?
   Quais são os caminhos com menor medida de comprimento?
   Qual é o canteiro maior? E qual é o menor? 
    Quantos quadrados consegues contar na planta do jardim? E quantos 

retângulos (propriamente ditos)?
    O canteiro M (Margaridas) ocupa uma porção de terreno igual à 

porção de terreno ocupado pelos canteiros B (Begónias) e L (Lírios). 
Concordas com esta afirmação? Explica a tua resposta.

Para cada questão, promova a partilha e a 
discussão de ideias, bem como o registo 
de conclusões.

4.  Salientando a vontade que o Gato Jeremias 
tinha de se aproximar do Rato Ruca, 
projete o acetato colocando os animais 
como a imagem sugere e peça aos alunos 
que o observem com atenção.

5.  Refira que o gato, para se aproximar do rato, pode fazê-lo saindo do local 
onde se encontra, seguindo pelo caminho 4 e, depois, pelo 9 (4 – 9).

6.  Peça, então, aos alunos que indiquem, no caderno diário e escrevendo 
apenas os números dos caminhos a seguir, três possibilidades diferentes 
de percursos para que o Jeremias possa chegar ao local onde se encontra 
o Ruca.

7.  Solicite a apresentação das respostas dos alunos, a explicação dos percursos 
indicados e a sua comparação.

8.  Por fim, proponha a reprodução da planta do jardim da casa onde mora o 
Gato Jeremias, com recurso ao programa Cabri-Géomètre.

Observações

No seguimento desta atividade, proponha o desenho de plantas muito 
simples, por exemplo, da sala de aula ou da escola, a sua descrição e a 
identificação das figuras utilizadas nas várias representações.

Avaliação

A avaliação da participação dos alunos, nesta atividade, deverá incidir 
na leitura/interpretação das plantas apresentadas, nas capacidades de 
reprodução da planta do jardim da casa onde mora o Gato Jeremias e de 
desenho de outras plantas simples. 

Poderá recolher os desenhos realizados pelos alunos e, ao solicitar a sua 
apresentação à turma, avaliar, também, as capacidades dos alunos ao 
nível da explicação de processos e ideias e de justificação de resultados.
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Voltinhas e mais voltinhas
29

Preparação/Implementação

Prepare material Cuisenaire (que, no entanto, só deve ser usado em caso 
de extrema necessidade de concretização através da manipulação ativa), 
cópias das figuras que se encontra no anexo da ideia 29 do CD-ROM  
e elabore um guião, com base nas propostas que a seguir se apresentam, 
para distribuir pelos grupos de trabalho.

1.  Divida os alunos em grupos, distribua os materiais atrás descritos  
e apresente a seguinte situação: 

O Luís, na sua mesa, dispôs as barras numéricas Cuisenaire das formas 
que se apresentam nas figuras 1, 2 e 3. A Inês teve uma ideia. Foi buscar 
fios de lã para rodear grupos de peças, como se mostra nessas figuras.

Como os fios eram todos muito curtos, só conseguiu rodear o grupo da 
figura 1.

Depois, decidiu rodear os outros grupos de peças. Para saber a medida de 
comprimento de fio que precisava, fez alguns cálculos.

2. Proponha que observem bem a figura e solicite que:
   identifiquem a forma poli-

gonal que a Inês delimitou e 
o seu perímetro e explici-
tem como raciocinaram;

   calculem o perímetro das 
figura 2 e 3 e expliquem o 
raciocínio usado.

3.  Peça que comparem, agora, as figuras 2 e 4 e estimem se 
o perímetro desta será maior ou menor do que o 
anterior. Por último, que confirmem a previsão fazendo 
os cálculos necessários.

 SínteSe

•  A atividade, prevista para os 2.º e 3.º anos de escolaridade, 
permite relacionar as grandezas área e perímetro, realizar 
estimativas de medidas através de elementos de referência 
(comparando a disposição das peças que compõem os 
polígonos a medir com as das própria figura e/ou com as 
contíguas), construir figuras segundo critérios definidos e 
representar a área de figuras poligonais através de 
expressões numéricas com área de polígonos.

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Figura 4
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4.  Proponha, de seguida, que façam novas composições com todas as peças 

Cuisenaire representadas na figura 3 de forma a obterem um octógono  
e um dodecágono e que as representem na grade que se apresenta no 
referido anexo.

5.  Sugira, agora, que completem os espaços vazios da composição representada 
na figura 4 com peças Cuisenaire; que completem a expressão da medida da 
área – A = 5 x 4 + 1 x 3 + ………… e que indiquem o que representa cada 
número dessa expressão.

6.  Seguidamente, proponha que construam vários retângulos com 12 das 
peças brancas representadas nas figuras 1 e 3; que os representem na 
grade e que completem o quadro 1 apresentado no referido anexo. 
Depois, que escolham uma figura e expliquem o que representam os 
números das expressões da medida da área e do perímetro.

Certifique-se de que, durante o trabalho autónomo, os alunos debatem 
entre si as possíveis estratégias de resolução e escolhem a que conside-
ram mais adequada, justificando. Da mesma forma, sensibilize-os para  
a importância desse registo.

Por fim, solicite a apresentação e discussão, em grande grupo, dos traba-
lhos dos grupos que se destacaram pela adequação e originalidade das 
estratégias utilizadas bem como dos que, contrariamente, se destacaram 
pelas dificuldades que tiveram. E sistematize os conceitos envolvidos 
nesta tarefa, incentivando, sempre que possível, a participação dos alu-
nos nesta fase da aula.

Avaliação

Proponha que, com algumas das peças brancas do material Cuisenaire, 
construam figuras que tenham o mesmo perímetro e medidas de área 
diferentes e que registem os dados no quadro 2 do anexo.
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Uma tardada de medições
30

Preparação/Implementação

Prepare material Cuisenaire (que, no entanto, só 
deve ser usado em caso de extrema necessidade 
de concretização através da manipulação ativa), 
cópias da figura que se encontra no anexo da 
ideia 30 do CD-ROM e elabore um guião, com 
base nas propostas que a seguir se apresentam, a 
distribuir pelos grupos de trabalho.

1.  Divida os alunos em grupos, distribua os materiais atrás descritos  
e apresente a seguinte situação: 

A Inês e o Luís, como não tinham nada programado para a tarde de sábado, 
decidiram ver os álbuns de fotografias.

Encantaram-se com as fotos que tiraram aos seus animais numa viagem 
que fizeram a casa dos tios e foram logo procurar materiais para fazer um 
placard. Assim, poderiam colar recortes das imagens dos seus animais na 
parede do quarto.

2.  Proponha que observem bem a figura e esclareça o que representa uma 
redução do placard e a disposição dos recortes. Explicite que o lado maior 
da figura equivale à medida do comprimento da peça 10 do material 
Cuisenaire e que a medida de comprimento do lado menor é dada pela 
expressão “lado maior –1”, em que 1 é a medida do comprimento da peça 
branca.

 SínteSe

•  A atividade, prevista para alunos dos 2.º e 3.º anos de 
escolaridade, permite classificar e caracterizar figuras 
geométricas no plano. Promove a compreensão dos 
conceitos relativos a (i) grandeza “área”, (ii) medir,  
(iii) medida (como resultado de uma medição) e (iv) 
unidade de medida (com recurso a unidades não usuais 
como as barras do material Cuisenaire). Permite, ainda, 
observar a invariância da medida e trabalhar o conceito 
de número neste contexto – reconhecendo a necessidade 
de só se poder atribuir um valor numérico a uma medição 
após se ter fixado uma unidade de medida. 

•  Esta atividade está estruturada com vista à promoção e 
desenvolvimento das capacidades de raciocínio 
matemático, de comunicação e de resolução de problemas.
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3. Solicite que:

   num pequeno texto, descrevam e caracterizem todas as formas 
poligonais representadas na figura;

   pintem, com o menor número de cores possível, das diferentes 
barras do material Cuisenaire adequadas, toda a superfície que 
rodeia os recortes das fotografias e, depois, indiquem que cores 
usaram e expliquem a estratégia utilizada;

   calculem e justifiquem – com esquemas e símbolos matemáticos, 
sem usar palavras – qual a medida da área que coloriram, utili-
zando como unidade de medida:

	 	 •	a	peça	verde;	

	 	 •	a	peça	vermelha	(sem	voltar	a	medir);

	 	 •	a	peça	rosa	(sem	voltar	a	medir);

   sabendo que o placard é 5 vezes maior que a figura, calculem a sua 
medida de área e a medida de área de cada recorte afixado no placard 
e expliquem como raciocinaram.

4.  Certifique-se de que, durante o trabalho autónomo, os alunos debatem 
entre si as possíveis estratégias de resolução e escolhem a que consideram 
mais adequada, justificando. Da mesma forma, sensibilize-os para a 
importância desse registo.

5.  Por fim, solicite a apresentação e discussão, em grande grupo, dos 
trabalhos dos grupos que se destacaram pela adequação e originalidade 
das estratégias utilizadas, bem como dos que, contrariamente, se 
destacaram pelas dificuldades que tiveram. E sistematize os conceitos 
envolvidos nesta tarefa incentivado, sempre que possível, a participação 
dos alunos nesta fase da aula.

Avaliação

A avaliação terá em conta todo o trabalho desenvolvido, incidindo na 
criatividade das resoluções, nos raciocínios usados e nas formas de 
comunicação (em) Matemática.

Poderá, ainda, propor uma construção livre, usando material Cuise-
naire, de um placard e respetivas peças afixadas e uma sua redução, qua-
tro vezes menor que o original.
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O meu aperta-narizes (Origami)31
 SínteSe

•  A atividade destina-se a alunos dos primeiros anos de 
escolaridade. Tem como foco a Geometria, embora, 
seguindo a lógica do atual Programa, se estabeleçam 
relações com a área de Números e Operações e 
Organização e Tratamento de Dados.

Preparação/Implementação

Verifique se todos os alunos têm uma folha A4 branca e um marcador.

Comece por apresentar a seguinte situação aos alunos: 

Numa outra visita à casa do seu avô, o Pedro e a Joana receberam um 
papel com a seguinte mensagem: Um jogo divertido queres conseguir? 
Então as indicações vais ter de seguir.

Oriente os alunos ao longo da tarefa e coloque questões do género das 
que se apresentam.

1.  Numa folha de papel A4, faz uma dobra e corta, como mostram as 
fotografias seguintes.

   Que polígonos obtiveste?
   Indica algumas características de cada um desses polígonos.
   Os polígonos que obtiveste têm alguma(s) característica(s) em comum? 

Em caso afirmativo, regista-a(s).

2. Dobra o quadrado e vinca-o por uma diagonal. 

   Com um marcador, assinala a outra diagonal.
   Que polígonos é que as diagonais permitem considerar?
   Quantas dessas figuras podes contar? 
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   Que polígono obtiveste?

7.  Dobra novamente o quadrado de forma a juntar os outros dois lados 
opostos.

Agora tens um aperta-narizes. Preenche-o com operações matemáticas 
para poderes jogar com os teus colegas.

3.  Faz coincidir cada vértice com o centro do  
quadrado, como mostra a figura ao lado. 

   Que polígono podes identificar na parte  
de trás dessa construção?

   Podemos observar outros polígonos na parte  
da frente da construção? Se sim, qual(ais)? 

   Quantas dessas figuras podemos contar?

4. Repete o processo do ponto 4 no verso da folha.

5.  No verso da folha, dobra, pela diagonal (para dentro), cada um dos 
quadrados. 

6.  No verso da moldura, dobra-a pelo meio, de forma a juntar dois lados 
opostos.

Avaliação

A avaliação dos alunos, nesta atividade, deverá incidir na comunicação 
de ideias e na capacidade de explicitação dos raciocínios, bem como nas 
perguntas formuladas.
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Ocupa espaço – qual?
32

Preparação/Implementação

Prepare o seguinte material: réguas, tesouras, copos graduados, objetos 
não flutuantes (pedras, cubos unitários com 1 cm3 dos materiais MAB  
e/ou Cuisenaire…), cubos de várias dimensões, caixas e embalagens de 
produtos de uso comum de vários tamanhos; folhas de papel quadricu-
lado e fichas de registo (anexo da ideia 32 do CD-ROM). 

1.  Questione sobre o espaço que os corpos ocupam (volume) e a forma 
como se pode medi-lo. 

2.  Sugira a observação da deslocação de água dentro de um copo transparente 
graduado mediante a introdução de corpos sólidos. Chame a atenção 
para o facto de que quanto maior for o corpo (com 
propriedades idênticas) ou o número de exemplares, 
mais água deslocam e, portanto, maior medida de 
volume têm. 

3.  Levante questões sobre a conservação da medida do volume dos líquidos, 
como, por exemplo: Será que o volume do líquido (pe. de 0,5 dm3) contido 
neste recipiente se altera se estiver noutro recipiente com outro 
formato? Como podemos verificar? Proponha que vertam o 
líquido para vasos com diferentes formatos e graduados em 
cm3 e que tirem conclusões.

4.  Questione sobre outras formas de medir o 
volume, utilizando apenas corpos sólidos, como, 
por exemplo, caixas de embalagem (de cereais, 
de pasta de dentes, de medicamentos…) e peça 
aos alunos que: 

   estimem a medida do seu volume, usando cubos de vários tamanhos 
como unidade de medida;

 SínteSe

•  Com esta atividade, adequada a alunos dos 3.º e 4.º anos 
de escolaridade, pretende-se desenvolver a 
compreensão do conceito de volume e a sua medida. 
Estimula-se a curiosidade pelo questionamento e 
implementação de várias formas de experimentação, 
registo e reflexão, desenvolvendo uma prática 
compreensiva de procedimentos, estimulando o 
raciocínio e a comunicação matemáticos, com vista à 
construção e validação de conhecimentos e significados 
institucionais relativos ao tema.
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   experimentem e verifiquem o volume das mesmas, medindo com 
essas unidades de medida e concluam da necessidade da utilização de 
unidades estandardizadas.

5.  Convide os alunos a preencherem o interior de caixas ou a 
procederem a empilhamentos, utilizando os cubos unitários 
de 1 cm3 e a responderem a questões como:

   Quantos cubos de 1 cm3 couberam dentro da caixa ou 
mede a tua construção? Então, quantos cm3 mede o seu volume? Como 
desenvolveste o teu cálculo? 

   Será que o volume dos sólidos varia com a sua disposição? 
   Como verificação, distribua cubos unitários de 1 cm3 e sugira aos 

alunos que façam várias construções com 12 cubos. Leve a concluir 
da conservação da medida de volume dos sólidos.

6.  Proponha experiências como: introduzir cubos de  
1 cm3 em vasos, com água, graduados em cm3 e outros 
em ml; o enchimento de um copo graduado com 1 l de 
capacidade com a areia de uma caixa com 1 dm3 de 
volume. Da sua medição, deverão concluir da equivalência entre 1 cm3 e 
1 ml e entre 1 dm3 e 1 l. Projete a equivalência entre quilolitro e metro 
cúbico.

7.  Envolva a turma, através de trabalho de grupo, na 
construção de caixas a partir de papel quadriculado, 
com quadrícula de 1 cm2 de área1 , utilizando régua, 
tesoura, cubos unitários com 1 cm3 e 5 folhas de papel quadriculado  
(1 para cada caixa) e fichas de registo (1 para cada aluno do grupo), 
materiais constantes do anexo da ideia 32 do CD-ROM: 

   proponha aos grupos construir caixas recortando números diferentes de 
quadrados em cada vértice do retângulo, começando por retirar  
1 quadrado, como no exemplo, e assim sucessivamente, efetuar o seu 
enchimento com cubos de 1 cm3 e registar, na ficha de registo (anexo do 
CD-ROM), o que acontece ao comprimento, à largura, à área da base e 
ao volume das várias caixas, tomando como unidade cada quadrícula.

Avaliação

Circule pelos grupos observando, questionando, incitando a procura de 
soluções e apoiando caso surjam dúvidas.

Convide cada grupo a apresentar à turma os trabalhos realizados, com 
as conclusões obtidas, para discussão e validação de conhecimentos 
construídos.

1 Tarefa adaptada de NCTM (2007)
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Reflexão e simetria axial
33

Preparação/Implementação

Prepare materiais como: miras, espelhos, geoplano, papel quadriculado 
e imprima cópias (uma por par de alunos) do material constante do 
anexo da ideia 33 do CD-ROM. 

1. Levante questões sobre a reflexão, como, por exemplo:
    Onde podemos ver a nossa cara refletida? 
    O que acontece à imagem refletida em relação à figura inicial? 

2. Distribua espelhos e miras e convide os alunos a:
    selecionarem um objeto, por exemplo, uma borracha ou um lápis;
    colocarem-no sobre uma folha de papel quadriculado; 
    traçarem eixos, em diferentes posições (vertical, horizontal e oblíqua), 

colocarem sobre eles uma mira e traçarem a figura que veem refletida.

3. Peça aos alunos que, no geoplano:

eixo vertical

eixo oblíquo

eixo horizontal

ei
xo

 o
bl

íq
uo

 SínteSe

•  Com a presente atividade, adequada a alunos dos 1.ºe 2.º 
anos de escolaridade, explora-se o conceito de reflexão  
e de simetria por reflexão. Promove a observação,  
a visualização e análise de figuras com vista à descoberta 
das características da reflexão e da simetria por reflexão, 
recorrendo à exploração de materiais manipulativos e à 
expressão e discussão de ideias matemáticas, com o 
objetivo de construção dos significados institucionais 
relativos ao tema.

    construam polígonos – quadrados, retângulos (propriamente ditos), 
triângulos equiláteros, hexágonos…;

    tracem, nesses polígonos, eixos de simetria com uma cor diferente;
    identifiquem a orientação dos vários eixos: vertical, horizontal, oblíqua;
    representem, em papel quadriculado, cada uma das situações com a 

respetiva legenda;
    expressem e discutam as conclusões a que chegaram.
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4.  Distribua cópias da imagem (anexo da ideia 33 do CD-ROM) por cada 
par de alunos e solicite que manipulem a mira sobre cada figura de 
modo que a figura inicial permaneça invariante.

5.  Proponha aos alunos o preenchimento do quadro constante do anexo da 
ideia 33 do CD-ROM. 

Esboça a posição dos eixos para que as figuras  
permaneçam invariantes (acrescenta cópias das  

figuras se achares necessário)

Número de 
eixos de 
simetria

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Círculo

6.  Promova uma discussão coletiva sobre as principais conclusões a retirar.

Avaliação

Proponha a elaboração de um texto conjunto sobre “O que aprendemos 
com esta atividade?”. 
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Cones e miras
34

Preparação/Implementação

Prepare miras e cópias das figuras que se apresentam no anexo da ideia 
34 do CD-ROM para distribuir pelos pares de alunos.

1.  Exemplifique a forma de utilização das miras e distribua-as pelos alunos 
juntamente com cópias das figuras. 

 SínteSe

•  A atividade envolve a noção de simetria, por reflexão, de 
uma figura. Pretende-se que, por manipulação ativa, os 
alunos averiguem se determinadas figuras apresentam ou 
não simetria axial e que, posteriormente, identifiquem  
e desenhem os eixos de simetria de figuras.

2.  Solicite que observem os cones e que posicionem a mira de forma que a 
figura obtida apresente:

   8 cones e a desenhem, representando o respetivo eixo de reflexão;
   6 cones e a desenhem, representando o respetivo eixo de reflexão.

3.  Solicite, agora, que, em relação à composição de cones seguinte, tracem, 
com lápis de cor azul, vermelho e verde, eixos de reflexão, de modo que 
se possa obter uma figura com:

   6 cones (cor azul);
   10 cones (cor vermelha);
   12 cones (cor verde).

E que averiguem, com uma mira, se a previsão é correta. Proponha que 
esbocem as figuras finais e tracem o respetivo eixo de reflexão. 

4.  Finalmente, questione quais as imagens a seguir indicadas que apresentam 
simetria de reflexão e solicite que tracem os respetivos eixos de reflexão.

Avaliação

Para efeitos de avaliação, peça que identifiquem, na sala, elementos que 
apresentem simetria axial e que indiquem os seus eixos de reflexão.
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Às voltas com os carros!
35

Preparação/Implementação

Fotocopie 2 conjuntos das figuras que se encontram no anexo da ideia 
35 do CD-ROM para distribuir por pares de alunos e prepare miras em 
número suficiente.

1. Apresente as figuras e distribua-as.

2.  Instrua para que procedam ao recorte das figuras vermelhas de um dos 
conjuntos.

3.  Proponha que explorem que movimentos deverão ser feitos para que,  
a partir do carro, obtenham todos os outros.

4. Solicite que, com palavras e/ou desenhos, descrevam tais movimentos.

Se for necessário, proponha a utilização de miras.

Avaliação

Solicite a um aluno que coloque dois carros em posições diferentes e que 
o colega, sem os manipular, descreva os movimentos necessários para 
que um seja ‘transformado’ no outro. Depois proponha que troquem de 
papéis.

 SínteSe

•  A atividade foca-se nos conceitos de reflexão, 
translação e rotação. 

E

A

B

D

C

CIPP_M1-06
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Explorando o GeoGebra
36

 SínteSe

•  Com esta atividade pretende-se explorar os conceitos de 
reflexão, translação e rotação, tirando partido das 
potencialidades do ambiente dinâmico de Geometria 
Dinâmica – GeoGebra.

Preparação/Implementação

Colocar dois alunos por computador.

1.  Solicite que procedam do seguinte modo e respondam às questões 
colocadas: 

    na zona gráfica, marquem 3 pontos de forma aleatória;

    a partir da ferramenta “segmento de reta” , unam os pontos uns 
aos outros de forma a obterem um polígono. Como se designa o 
polígono que obtiveram? 

    a partir da ferramenta “polígono” , construam, ao lado, um outro 
polígono com as mesmas características;

   utilizando a ferramenta “selecionar \ arrastar” , movam e alterem 
os polígonos para que, juntando os dois, obtenham um quadrado;

    com a ferramenta “polígono regular” , construam um outro 
quadrado que seja congruente com o primeiro. Questione sobre as 
medidas desse quadrado, informando que podem ser utilizadas as 
ferramentas de medição  e  e peça que completem:

 Lado =… Perímetro =… Área = …
    alterem a medida do lado com a ferramenta  e registem as 

alterações que observaram.

2.  De seguida, explore, sucessivamente, as diversas ferramentas e, para 
cada isometria, solicite que registem relações entre a figura inicial e a 
figura final:

    – para que obtenham a rotação do quadrado;

    – para que obtenham a reflexão do quadrado;

  – para que obtenham a translação do quadrado. 

Avaliação

Proponha uma construção livre a partir de composições das isometrias 
trabalhadas.

cm cm2

º
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O desafio do João

37

Preparação/Implementação

Prepare o seguinte material: 
    Computadores
    Programa GeoGebra instalado
    Videoprojetor
    Folha com instruções

1.  Distribua os alunos pelos computadores disponíveis e incite-os a 
ajudarem o João que está a fazer um jogo de aventura e que, para passar 
de nível, tem de resolver o seguinte desafio, com recurso ao GeoGebra: 

Se queres passar ao nível seguinte, terás de construir um friso com a figura A.

2. Para tal, dê as seguintes instruções: 
    utilizando o GeoGebra, reproduz a figura A;
    usando o comando , constrói, à direita da figura, uma reta 

definida por dois pontos; 
    recorrendo ao comando , obtém a imagem da figura anterior pela 

reflexão associada a essa reta;

    usando o comando , determina um vetor definido por 2 pontos, 
perpendicular à reta anterior.

    com o comando , cria o friso que é pedido ao joão. Para isso, 
seleciona as duas figuras e o vetor definido. Repete o processo duas 
vezes.

Fig. A

 SínteSe

•  A atividade incide na isometria reflexão. 
  Trata-se de uma tarefa dirigida a alunos dos 3.º e 4.º 

anos de escolaridade e visa desenvolver a visualização, a 
construção de frisos e a identificação de simetrias.
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3.  Proponha que escrevam um e-mail ao João a explicar-lhe como pode 
resolver o desafio e explique que não podem colocar as imagens dos 
ícones dos menus, pelo que têm de utilizar a linguagem matemática 
correta.

4.  Proponha a construção de outro friso diferente usando a mesma figura 
inicial e as mesmas ferramentas do GeoGebra que utilizaram para 
construir o anterior. 

Avaliação

A avaliação das aprendizagens poderá ser feita com base na apresentação 
do trabalho que realizaram e na explicitação dos procedimentos usados. 

Observações

Esta tarefa exige que os alunos tenham tido contacto prévio com o pro-
grama e dominem as suas funções básicas.
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Na onda das simetrias…

Preparação/Implementação

Prepare materiais como: miras, espelhos, tesoura, régua, cola, programa 
GeoGebra e outros materiais constantes do anexo da ideia 38 do 
CD-ROM.

1.  Fixe figuras para observação, visualização e identificação de eixos de 
reflexão e levante questões do tipo:

C

D

F

E
A B

    Quem descobre nestas figuras algum eixo de reflexão? Como se pode 
confirmar?

    Peça aos alunos que tracem os eixos de reflexão e verifiquem se se trata 
de uma reflexão ou não, colocando, sobre eles, o espelho ou a mira.

2.  Incite os alunos a apresentarem as suas opiniões levando-os a concluir 
características e propriedades da reflexão, tais como: é determinada por 
um eixo vertical, horizontal ou oblíquo; a distância de um ponto ao eixo 
é igual à distância da imagem desse ponto abaixo e inverte a orientação 
dos ângulos.

3.  Apresente uma figura, do tipo da figura abaixo, que se designa por friso, 
e questione, por exemplo:

 SínteSe
•  Com esta atividade, adequada a alunos dos 3.º/4.º anos 

de escolaridade, aprofunda-se o conceito de reflexão, 
designadamente, em frisos com simetrias de reflexão, 
recorrendo à exploração de instrumentos de medida e de 
desenho e a materiais manipulativos e digitais, de forma 
a promover a compreensão dos conceitos e relações 
geométricas envolvidos.

 SínteSe

•  Com esta atividade, adequada a alunos dos 3.º e 4.º anos 
de escolaridade, aprofunda-se o conceito de reflexão, 
designadamente, em frisos com simetrias de reflexão, 
recorrendo à exploração de instrumentos de medida e de 
desenho e a materiais manipulativos e digitais, de forma 
a promover a compreensão dos conceitos e relações 
geométricos envolvidos.

38
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A

B

C

D

    Há nesta figura alguma reflexão? Porquê?
    Há algum elemento que se repita? Qual? 
    A partir desse elemento, como se pode construir o friso? (Alerte para  

a distância entre as várias figuras.)

4.  Peça aos alunos que descrevam como se podem construir os seguintes 
frisos: 

5.  Proporcione tempo para resposta e promova uma discussão sobre o 
assunto.

Avaliação

Proponha aos alunos a análise de outros frisos como, por exemplo, os 
que se encontram a seguir, e a construção e análise de outro friso dife-
rente. Promova a apresentação dos trabalhos e discussão de resultados.
(Frisos e figuras para recorte e construção do friso no anexo da ideia 38 do 
CD-ROM.)

Sugestão
Proponha aos alunos construírem, no GeoGebra, os frisos abaixo. 
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Marca o tempo e mede…
39

Preparação/Implementação

Prepare a oficina de medida do tempo com materiais como ampulhetas, 
relógios, cronómetros, relógio de areia, clepsidra – relógio de água –, 
fichas de registo…

Note que a medida do tempo pela leitura do relógio, ainda que esta seja 
de ponteiros, é um aspeto a adiar nas primeiras abordagens do tema, 
dado o facto de aos mesmos dígitos e espaços do mostrador serem con-
feridos significados diferentes. 

1.  Construa um calendário de registos ao longo do tempo para marcar as 
atividades na sequência dos dias da semana (Dia de Educação Física, Dia da 
Biblioteca, …), dos meses (aniversário dos alunos), das estações (início, 
durante e fim), dos anos (fim de um, início de outro), discutindo a propósito 
do conceito de sucessão.

2.  Questione, por exemplo, se o gatinho pode voltar à barriga da mãe para 
nascer de novo ou se podemos alterar o resultado de um jogo já realizado, 
promovendo a compreensão do conceito de irreversibilidade.

3.  Questione os alunos relativamente às horas a que entraram na escola, à sua 
entrada na sala de aula…, traçando, no quadro, um esquema que lhes 
permita ir compreendendo o que são momentos de ocorrência e intervalos 
de tempo. 

 SínteSe

•  A atividade promove a apropriação do sentido do tempo. 
Envolve conceitos de intervalo de tempo, momento de 
ocorrência e a simultaneidade de acontecimentos  
e características como velocidade constante, sucessão 
intermitente e irreversibilidade. Valorizam-se estratégias 
de observação, registo e comparação de medidas de tempo 
de duração de tarefas, utilizando ampulhetas, relógio de 
areia, clepsidra – relógio de água –, cronómetros, 
acompanhadas de questionamento e reflexão, com vista  
a um desenvolvimento mais sólido dos alunos na 
construção de significados institucionais relativos ao tema.

Identi�cação de momentos de ocorrência
desde a entrada na escola até ao �m do recreio

15 min
1h 30 min

8h 45 min
entrada na escola

9h - início
das aulas

10h 30 min
início do
recreio

10h 50 min
�m do

recreio

20 min

e de intervalos de tempo
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4.  Promova a estimativa e medição do tempo de duração das atividades da 
turma, histórias que estejam a ser lidas, trabalhos de pesquisa…, 
questionando, por exemplo:

   Quanto tempo utilizámos para ler o excerto da história da Fada Oriana? 
Façam uma estimativa. 

   Agora vamos medir o tempo que demora a sua leitura. Confirma-se  
a estimativa? 

5. Distribua os alunos por grupos e proponha que: 
  selecionem, na Oficina do Tempo, uma ampulheta de 5 min; 
   executem cada episódio registado na tabela 1 do anexo da ideia 39 do 

CD-ROM e meçam o seu tempo de duração; 
   comparem a duração de cada um com o intervalo de tempo marcado 

pela ampulheta (de 5 min); 
  assinalem um X na coluna respetiva; 
  registem, na mesma tabela, as conclusões a que chegaram.

6.  Distribua a tabela 2 do referido anexo e proponha que, para cada 
episódio, selecionem os instrumentos adequados a cada medição, 
implementem-nos e registem, em minutos e segundos, a duração de 
cada um. Solicite que reflitam, tendo em conta as questões a), b), c), e d) 
da referida tabela.

Avaliação

Solicite a cada grupo que apresente os seus resultados e conclusões e pro-
mova a comparação e discussão de resultados, com vista a uma conclusão 
final de toda a turma, na construção e validação de conhecimentos. 
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Ângulos e suas medidas

40

Preparação/Implementação

Prepare materiais como blocos lógicos e/ou blocos-padrão, esquadros e 
computadores com o programa GeoGebra instalado. Certifique-se de que 
todos os alunos têm disponível um geoplano e papel quadriculado ou 
ponteado. Aceda ao anexo da ideia 40 do CD-ROM, para disponibilizar 
os três quadros em tamanho grande.

1.  Comece por explorar o conceito de ângulo reto (com 90° de medida de 
amplitude), motivando os alunos a observarem os cantos da sala,  
o cruzamento das paredes entre si e destas com o teto e a procurarem 
outros objetos que contenham ângulos semelhantes, como o seu próprio 
caderno e livros.

2.  Proponha que utilizem o próprio corpo para representarem o ângulo reto: 
a flexão do braço com o antebraço, com vértice no cotovelo; a posição do 
braço em relação ao tronco; o cruzamento do indicador da mão direita 
com o da esquerda; a colocação das mãos ou dos pés…

3.  Solicite aos alunos que representem, também em expressão corporal, 
ângulos com medidas de amplitudes maiores e menores do que as do 
ângulo reto, associando os nomes, respetivamente, de ângulos obtusos (em 
particular, o raso e o giro) ou agudos (em particular, o nulo).

4. Recorra aos blocos lógicos e/ou blocos-padrão e:
     peça aos alunos que identifiquem ângulos cuja medida de amplitude 

seja igual, maior ou menor que 90°;
    fixe uma peça no quadro e questione os alunos sobre a quantidade de 

peças iguais a essa que serão necessárias para pavimentar a região 
correspondente, por exemplo, a um ângulo giro (360°) e a um ângulo 
raso (180°);

    convide os alunos a fixarem essas peças em redor do ponto “O”, como 
se ilustra a seguir:

 SínteSe

•  A atividade é adequada aos 3.º e 4.º anos de 
escolaridade e, através da manipulação e exploração de 
polígonos, envolve os alunos na construção do conceito 
de ângulos retos, obtusos e agudos.

O

O

OO

O
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Sugestão
Proponha aos alunos que, no GeoGebra (http://www.geogebra.org/cms/pt), 

construam vários polígonos selecionando a ferramenta :

•	 efetuem	a	medição	dos	seus	ângulos,	utilizando	a	ferramenta	 ;
•	 	sistematizem	os	dados	e	registem	no	quadro	3	do	anexo	40	do	CD-ROM	
as	conclusões	a	que	chegaram,	que	serão,	posteriormente,	apresenta-
das e discutidas em grande grupo. 

    proponha a pavimentação dessas e de outras regiões mas com peças 
diferentes;

    solicite que sintetizem a informação em tabelas e discutam os aspetos 
essenciais.

5.  Recorra aos vários tipos de esquadros, isósceles (incluindo os equiláteros) 
e escalenos e:

    solicite o preenchimento do quadro 1 do anexo da ideia 40 do 
CD-ROM;

    questione sobre a relação entre a medida de amplitude dos ângulos 
tomados como unidade de medida e a medida de amplitude dos 
ângulos reto (90°), raso (180°) e giro (360°) e promova o preenchimento 
do quadro 2 do anexo da ideia 40 do CD-ROM.

Avaliação

Proponha a cada aluno que desenvolva, no geoplano, uma construção 
livre, na qual surjam ângulos retos, agudos, obtusos, rasos e giros, seguida 
da respetiva representação em papel, ponteado ou quadriculado, sendo 
identificados, no registo em papel, os ângulos referidos.

    peça aos alunos que construam pavimentações de regiões correspondentes 
à do ângulo giro (e outras), deslocando, para o centro, os ângulos agudos 
ou retos que os lados dos esquadros definem (como se ilustra);

°
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e tRAtAMentO 

De DADOS
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Lançando dados…
41

Preparação/Implementação

Faça a apresentação da tarefa expondo aos alunos a seguinte situação: 

Hoje, a aula de Matemática do Fernando foi muito divertida! Cada aluno 
da turma lançou uma vez um dado de pintas e registou qual a face saída. 
Com o registo de todas as observações efetuadas, os alunos construíram a 
seguinte tabela:

 SínteSe

•  A atividade, que se destina a alunos dos 3.º e 4.º anos, 
envolve, principalmente, a leitura e interpretação de 
informação, relativa a dados aleatórios, representada em 
tabelas e gráficos. Simultaneamente, apela-se e 
desenvolve-se o raciocínio e a comunicação matemáticos.

1.  De seguida, conduza à interpretação da tabela, questionando e pedindo 
justificações:

  Quantas vezes saiu a face  e a face  ?
  Qual das faces saiu mais vezes e qual saiu menos vezes?
   Se concordam com a afirmação: “A face  saiu mais vezes do que a 

face .”
  Quantos alunos tem a turma do Fernando?

2.  Solicite aos alunos que, de acordo com os dados da tabela, completem o 
gráfico que se segue.

263534

Avaliação

A avaliação dos alunos, nesta atividade, deverá incidir na comunicação 
de ideias e na capacidade de explicitação dos raciocínios.
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Os brinquedos da Maria e do João

Preparação/Implementação

No início da escolaridade (1.º e 2.º anos), a utilização dos diagramas de 
Venn e de Carroll deve visar a organização de informação de uma forma 
simples, partindo da exploração de situações do quotidiano dos alunos 
que despertem a necessidade de recolher, organizar e analisar dados.

Assim, recorra a materiais manipuláveis, por exemplo, aos blocos lógicos, 
para representar Os brinquedos da Maria e do João, utilizando peças de dife-
rentes formas e cores e registando, em cada uma delas, a inicial de Maria (M), 
de João (J) ou de ambos os nomes (MJ).

1.  Fixe, no quadro, com material colante, as peças dos blocos lógicos 
selecionadas para que todos os alunos as possam visualisar e explique 
que as “peças M” representam os brinquedos da Maria; as “peças J” 
representam os do João; e as “peças MJ” os brinquedos que pertencem 
aos dois meninos. 

2.  Convide os alunos a descreverem as peças atendendo à cor, forma  
e dimensões, promovendo a partilha e discussão de ideias.

3.  Forme grupos de trabalho e entregue a cada grupo um conjunto de 
peças equivalente ao apresentado no quadro.

4. Desenhe, no quadro, um diagrama de Venn e explore-o. 

M

J

JM

M
MJ

J M

MJ

 SínteSe

•  A atividade apresenta propostas de trabalho destinadas  
a alunos dos primeiros anos de escolaridade, ao nível da 
representação e interpretação de informação, e foca-se 
na exploração do tópico Classificação de dados utilizando 
diagramas de Venn e de Carroll. Cria ainda contextos 
favoráveis à promoção das capacidades de comunicação  
e raciocínio matemáticos.

M J

42
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5.  Entregue a cada grupo fios de lã para que representem o diagrama de 
Venn e solicite aos grupos que, na respetiva mesa, organizem no 
diagrama as peças correspondentes aos brinquedos dos dois meninos.

6.  Convide cada grupo a apresentar e a justificar, em plenário, a organização 
que fez, utilizando, por exemplo, as peças do quadro e o diagrama aí 
representado.

7. De seguida, coloque as seguintes questões:
   Quantos brinquedos tem a Maria?
    Qual dos meninos tem mais brinquedos? Justifica a tua resposta.
   Quantos brinquedos pertencem aos dois irmãos?
    Se não separasses os brinquedos da Maria e do João e os colocasses 

todos dentro de um saco, quantos seriam?

8.  Numa segunda fase da aula, apresente o diagrama de Carroll seguidamente 
representado (por exemplo, projetando no quadro) e promova a sua 
exploração, atendendo aos atributos de classificação nele registados.

Peças amarelas Peças não amarelas

Peças
triangulares

Peças não
triangulares J

9.  Peça aos alunos que, no diagrama de Carroll, fixem as restantes peças 
que representam os brinquedos da Maria e do João nos locais 
adequados, atendendo às cores e formas indicadas, e explicitem o seu 
raciocínio.

10.  Altere os atributos do diagrama para permitir outras formas de 
organização/classificação.

11.  Por fim, apresente diferentes formas de organizar as peças num 
diagrama de Carroll e, para cada caso, proponha aos alunos que 
descubram os atributos considerados, como no exemplo seguinte.

M
J

J

M
M

MJ J

M
MJ
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Nomes em diagramas…
43

 SínteSe

•   A atividade, adequada a alunos dos anos terminais do 1.º 
CEB, utiliza material intrínseco à própria turma (nomes 
dos alunos) e instiga à participação ativa e efetiva de 
todos os alunos. Pretende-se promover a capacidade de 
recolha, organização e apresentação de dados, permitindo 
a sua análise e compreensão. 

Preparação/Implementação

Imprima, em acetato, duas cópias da tabela que integra o anexo da ideia 
43 do CD-ROM e prepare o equipamento necessário para as projetar. 
Prepare pelo menos um computador com o Excel (ou outro programa 
do género) instalado e sistema de projeção.

1.  Questione a turma sobre a constituição do nome de cada um, do tipo: 
    Há nomes iguais na turma? O que faz com que os nomes sejam iguais 

ou diferentes? 
    Quais as letras que mais se usam nos nomes dos alunos e alunas da 

turma?
    Que vos parece? (Registe a estimativa dos alunos na tabela projetada 

no retroprojetor.)
   Como podemos confirmar isso?

2.  Convide cada aluno a escrever o seu nome na outra tabela que, 
entretanto, foi projetada.

3.  Proponha a construção, no programa Excel, de uma tabela para registo 
da contagem do número de vezes que cada letra entra nos nomes, como 
a que se apresenta.

Frequência 30 2 4 5 14 3 2 1 12 3 1 7 5 10 16 1 0 10 9 3 3 1 0 1 0 1

Letras a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

4.  Formule e incite os alunos a colocarem questões sobre os dados 
recolhidos, instigando a resposta às mesmas pelo maior número possível 
de alunos, do tipo:

    As nossas estimativas coincidem com a realidade observada? 
    Qual a letra mais/menos usada? Qual a moda? Há letras que registam 

a mesma frequência? (...)

 SínteSe

•   A atividade, adequada a alunos dos anos terminais do  
1.º CEB, utiliza material intrínseco à própria turma (nomes 
dos alunos) e instiga à participação ativa e efetiva de 
todos os alunos. Pretende-se promover a capacidade de 
recolha, organização e apresentação de dados, permitindo 
a sua análise e compreensão. 
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    A partir da tabela anterior, proponha a construção de um gráfico de 
barras, como o que se apresenta a seguir, e peça a formulação de 
perguntas que o mesmo possa suscitar e as respetivas respostas.

Distribuição das letras dos nomes dos alunos da turma
35
30
25
20
15
10
5
0

30

a cb d e f hg i j k ml n o p rq s t u wv x y z

4
2

5

14

3 12

12

3 1
5

7
10

16

1

10

0

9

3 3
01 1 0 1

N
úm

er
o 

de
 le

tr
as

do
s 

no
m

es
Letras do abcedário

7.  Proponha a formação do conjunto dos nomes dos meninos e do 
conjunto dos nomes das meninas e discuta possíveis interseções, como a 
que se apresenta a seguir. 

    Incite a turma a tirar conclusões acerca do diagrama de Venn construído.

nomes de
meninas nomes com

a letra  e
nomes de
meninos

Avaliação

Proponha um trabalho de grupo, semelhante ao desenvolvido anterior-
mente, cuja temática seja decidida pelos alunos, em que terão de formu-
lar questões adequadas, pesquisar, recolher, organizar e tratar os dados  
e registar as conclusões a que chegaram. 

Observe o desempenho dos alunos ao longo dos trabalhos, incitando  
a partilha de saberes e apoiando no esclarecimento de dúvidas, reco-
lhendo, por fim, os registos dos grupos para rever e corrigir e, caso se 
justifique, promova formas de remediação.

5.  Levante outras questões para implementar novas formas de organização 
e de apresentação dos dados, como, por exemplo: 

    Quantos nomes se escrevem usando a letra “e”? Quantos não a usam? 
    Qual o grupo de nomes que contém mais vezes a letra “e”, o dos 

meninos ou o das meninas? (...)

6.  Conduza os alunos ao registo dos nomes construindo o diagrama de 
Carroll, como se apresenta a seguir.

Nomes com ‘e’ Nomes sem ‘e’
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Os peixes do aquário

Preparação/Implementação

Prepare, para cada grupo de trabalho, caixas de “Blocos Lógicos” e cópias 
das fichas A e B do anexo da ideia 44 do CD-ROM, papel cenário, um 
computador e sistema de projeção.

Numa relação interdisciplinar com Estudo do Meio (com o tema Animais), 
depois da exploração de algumas características dos peixes, projete o cartaz 
com o aquário do Rui.

1.  Peça aos alunos que descrevam, oralmente, o que veem no cartaz, dando 
resposta a questões como: 

   Que animais estão representados no cartaz? 
   Os peixes representados são iguais? 
   O que permite distingui-los? 
  Quantos peixes são vermelhos? 
  Quantos são amarelos? 
   Quantos são pequenos? 
   Quantos não são pequenos? Todos os peixes pequenos são vermelhos?...

2.  De seguida, divida a turma em vários grupos de trabalho e distribua o 
material referido. 

3.  Dê indicações para que cada grupo retire da caixa de “Blocos Lógicos” peças 
que possa utilizar na representação dos “peixes do Rui”. Para tal, importa 
que os alunos atendam às cores, quantidades e tamanhos dos peixes 
desenhados no cartaz (peças triangulares vermelhas e amarelas, de dois 
tamanhos diferentes e nas quantidades consideradas). As peças selecionadas 
deverão ser colocadas no centro da mesa para que os vários elementos do 
grupo as possam ver e manusear.

44
 SínteSe

•  A atividade destina-se a alunos dos primeiros anos de 
escolaridade. 

•  As sugestões de trabalho apresentadas apelam à 
representação e interpretação de informação, dando-se 
particular relevo à exploração do tópico Classificação de 
dados utilizando diagramas de Venn e de Carroll e a 
conexões com outros tópicos de OTD (esquemas de 
contagem, tabelas de registo, gráfico de pontos e 
pictograma) e, ainda, com tópicos de Números e 
Operações (contagem, operador dobro e comparação de 
números). Por outro lado, a atividade propicia contextos 
favoráveis à promoção das capacidades de comunicação 
e raciocínio matemáticos.

CIPP_M1-07
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4.  Promova a apresentação e a discussão da representação ativa do aquário 
do Rui realizada por cada grupo com peças dos “Blocos Lógicos”.

5. Distribua pelos grupos a ficha de trabalho A.
6.  Peça aos grupos que completem os diagramas pela ordem em que se 

encontram, indicando o número de peixes de cada tipo no primeiro 
diagrama; desenhando peixes no segundo e, no último, preenchendo 
as respetivas etiquetas. Nesta fase, os alunos, caso necessitem, poderão 
recorrer, para uma maior concretização, à representação ativa do 
aquário do Rui com as peças dos “Blocos Lógicos”, de modo a facilitar 
o preenchimento dos diagramas.

7.  Solicite a apresentação dos trabalhos à turma. A resolução de cada grupo 
deverá ser explicitada mediante o registo numa folha de papel cenário 
onde os diagramas serão projetados (uma folha de papel cenário para 
cada resolução diferente), recorrendo, também, a marcadores e às peças 
dos “Blocos Lógicos” para representar os peixes (que serão fixados no 
papel cenário pelos alunos utilizando pastilhas colantes).

8. Incentive a partilha e a discussão de ideias. 
9.  Seguidamente, e ainda no que diz respeito aos peixes do aquário do Rui, 

oriente os alunos para a construção de uma tabela de registos, partindo 
do recurso a esquemas de contagem (ficha B do anexo da ideia 44 do 
CD-ROM), e, depois, para a representação da informação dessa tabela 
por meio de um pictograma e de um gráfico de pontos.

10.  Na apresentação dos gráficos construídos pelos alunos, utilize, 
novamente, a projeção em papel cenário. Os alunos deverão efetuar os 
registos com marcadores e recorrer às peças de “Blocos Lógicos”, 
nomeadamente para a construção do pictograma.

11.  Nesta fase, promova a exploração dos gráficos construídos, colocando 
questões como: Qual é o tipo de peixe que o Rui tem em maior quantidade? 
E em menor quantidade? “O número de peixes pequenos é o dobro do 
número de peixes grandes.” Concordas? Porquê?

12. Por fim, peça aos alunos que completem as seguintes afirmações:
    Para que o número de peixes PV seja igual ao número de peixes GV, 

devo comprar  peixes .
    Para que o número de peixes PA seja igual ao número de peixes PV, 

devo comprar  peixes .
    Para que o número de peixes GA seja igual ao número de peixes GV, 

devo comprar  peixes .
    Para que número de peixes PV seja igual ao número de peixes GV, 

devo comprar  peixes .
PV – Pequeno Vermelho; GA – Grande Amarelo; GV – Grande Vermelho; PA – Pequeno Amarelo

Avaliação

A avaliação dos alunos, nesta atividade, deverá incidir não só nas capaci-
dades de representação e interpretação de informação organizada/apre-
sentada de diversas formas (diagramas de Venn e Carroll tabelas de fre-
quências, gráfico de pontos e pictograma), como também na comunicação 
de ideias e processos e na capacidade de explicitação dos raciocínios.
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Harry Potter…

45
 SínteSe

•   A atividade destina-se a alunos dos primeiros anos de 
escolaridade e envolve a leitura e interpretação de dados 
apresentados em gráficos, mais concretamente, num 
pictograma.

Preparação/Implementação

Prepare os documentos, que se apresentam no anexo da ideia 45 do  
CD-ROM para projeção, e canetas de acetato, ou utilize o quadro 
interativo.

1.  Comece por dialogar com os alunos sobre Harry Potter, os seus livros e 
filmes e, de seguida, apresente a seguinte situação: 

  Na escola, a professora 
da Maria quis saber qual 
o filme do Harry Potter 
preferido de cada aluno. 
Com as respostas dadas 
foi construído o gráfico 
que se segue.

Harry Po�er e o Prisioneiro
de Azkaban

Harry Po�er e o
Cálice de Fogo

Harry Po�er e a
Ordem da Fénix

= 1 aluno

Harry Po�er e a
Câmara dos

Segredos

Harry Po�er e a Pedra
Filosofal

Filme do Harry Po�er preferido dos alunos

2. De seguida, proponha a sua exploração a partir de questões tais como: 
   Qual é o filme preferido dos alunos da turma da Maria?
   E o menos preferido?
   Quantos alunos escolheram o filme Harry Potter e o Prisioneiro de 

Azkaban? 
   Diz se é verdadeira ou falsa a frase seguinte: “Há meia dúzia de alunos 

que preferem o filme Harry Potter e a Câmara dos Segredos”. Justifica.
   Quantos alunos tem a turma da Maria?

3. Por fim, peça que indiquem qual dos filmes referidos escolheriam e:
   proponha que registem a resposta, desenhando o símbolo no local 

correto do 2.º gráfico do respetivo anexo;
   formulem perguntas sobre esse novo gráfico às quais os colegas 

deverão responder.

Avaliação

A avaliação dos alunos, nesta atividade, deverá incidir na comunicação 
de ideias e na capacidade de explicitação dos raciocínios, bem como nas 
perguntas formuladas.
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O clube de futebol preferido

Preparação/Implementação

1.  Levante questões na turma sobre a prática do futebol e o clube preferido 
de cada um, tais como:

   Quais os clubes de futebol que conhecem?
   Qual é o teu clube de futebol preferido?
    Quais são os maiores clubes de futebol de Portugal? E, por exemplo, de 

Espanha?

2.  Apresente um cartaz com a informação que se segue, o qual deverá 
preparar previamente. 

Os alunos da turma B do 3.º ano de escolaridade da escola da Rita fizeram 
um estudo sobre o clube de futebol preferido dos 100 alunos da escola.  
Os resultados obtidos encontram-se representados no gráfico seguinte.

Ben�ca

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Porto Sporting

Clube  de futebol preferido de 100 alunos da escola da Rita

Outros clubes

 SínteSe

•  Esta atividade, adequada a alunos dos 3.º e 4.º anos de 
escolaridade, insere-se no domínio temático de 
Organização e Tratamento de Dados (OTD) e estabelece 
conexões com situações do quotidiano dos alunos 
(prática de desporto/clubes de futebol preferidos). 

  Com esta atividade, pretende-se promover as 
capacidades de recolha, organização e apresentação de 
dados, ao nível do tópico Representação e Interpretação 
de informação, bem como as capacidades de 
comunicação e raciocínio matemáticos.

46
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3.  Peça aos alunos que observem o gráfico apresentado no cartaz e indiquem/

registem:
    o número de alunos que participaram no estudo;
    o clube de futebol com mais adeptos na escola da Rita;
    dos três clubes portugueses com maior número de adeptos, o que 

teve menor preferência neste estudo;
    quantos alunos inquiridos apoiam o Benfica;
    atendendo ao total de inquiridos, quantos alunos responderam Porto, 

quantos preferiram o Sporting e quantos optaram por Outros clubes;
    se a afirmação seguinte é verdadeira ou falsa, justificando a resposta: 

Mais de metade dos alunos da escola da Rita são adeptos do Benfica ou 
do Sporting;

    o enunciado de uma questão sobre o gráfico apresentado, cuja 
resposta seja: 42 alunos.

4.  Oriente os alunos para a construção do gráfico anteriormente apresentado 
recorrendo ao Excel.

Avaliação

Sugira aos alunos que façam o mesmo estudo na sua turma: recolhendo 
as respostas à questão Qual o teu clube de futebol preferido?, organi-
zando os dados numa tabela de frequências e representando-os através 
de um gráfico de barras.
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Explorando matrículas

 SínteSe

•   A atividade envolve a organização, análise e interpretação 
de dados de natureza estatística, podendo ser 
classificada, quanto à natureza da tarefa, como uma 
exploração matemática.

•  Em todo o processo, mobiliza-se o raciocínio e a 
comunicação matemáticos.

Preparação/Implementação

Prepare computadores (com folha de cálculo) e elabore um guião com 
base nas propostas que a seguir se apresentam, para distribuir pelos gru-
pos de alunos.

1. Coloque a seguinte situação aos alunos: 

Já reparaste que todos os automóveis apresentam uma placa com letras e 
números? A essa placa dá-se o nome de chapa de matrícula, sendo que, 
para cada automóvel, existe uma matrícula diferente com uma combina-
ção única de números e letras que permitem identificar o veículo e asso-
ciá-lo ao seu proprietário. O sistema de matrículas usado atualmente em 
Portugal foi introduzido no ano de 1937 e adotou o formato AA-00-00 
para a primeira matrícula emitida. Este sistema utilizava as 23 letras 
do alfabeto português anterior ao atual acordo ortográfico e os dez 
algarismos. 

Questione os alunos sobre o número de matrículas do sistema portu-
guês com aquele formato nas quais aparece:

  a combinação de letras: AA;
  a letra A nas mais diversas combinações.

Pergunte se é possível descobrir quantas matrículas diferentes se podem 
emitir com este formato. Peça que justifiquem, por escrito, as respostas.

2.  Discuta com os alunos o facto de que, ao ritmo a que estão a ser emitidas 
novas matrículas, todas as combinações estarão esgotadas dentro de um 
curto espaço de tempo. E informe que, neste momento, a combinação 
que está a ser emitida é 00-AA-00, após terem sido esgotados os formatos 
AA-00-00 e 00-00-AA. Questione, então:

   quantas matrículas foram emitidas nas  
duas séries já esgotadas;

   se o formato AA-00-AA permitiria um  
número maior ou menor de combinações.

Solicite a justificação do raciocínio por escrito.

C
IPP_M
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3.  Promova uma discussão coletiva dos processos de resolução utilizados  

e dos resultados obtidos.

Avaliação

O professor pode recolher algumas produções dos alunos, dar feedback 
escrito e agir em consonância com tais produções.
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Com letras se formam palavras…
48

Preparação/Implementação

1.  Peça aos alunos que escrevam um comentário com, apenas, duas frases 
curtas, por exemplo, sobre uma atividade que tenham acabado de realizar. 
Exemplo de um possível comentário: “Eu gostei muito desta tarefa! 
Quase a brincar, aprendemos bastante”.

2. Solicite, a vários alunos, a leitura do respetivo comentário.

3. Selecione um dos comentários apresentados e registe-o no quadro.

4.  Peça aos alunos que observem as palavras registadas no quadro e que 
organizem a informação necessária, por exemplo, recorrendo a tabelas, 
de modo a responderem às seguintes questões:

   Se ao acaso retirássemos uma letra do registo, qual(ais) a(s) letra(s) 
com maior probabilidade de sair(saírem)? Porquê?

   Qual(ais) a(s) letra(s) com menor probabilidade de ser(em) retirada(s)? 
Porquê?

  Indica dois pares de letras com igual probabilidade de saírem.
   Se, em vez de retirarmos uma letra, retirássemos, também ao acaso, uma 

palavra, seria mais provável sair um monossílabo ou um dissílabo? Justifica.

5.  Com a informação já organizada, solicite a construção de um gráfico de 
barras relativo à frequência de monossílabos, dissílabos e polissílabos 
incluídos no comentário dos alunos.

6.  De seguida, peça aos alunos que identifiquem, no gráfico construído,  
a moda e expliquem o que traduz.

Avaliação

Incentive os alunos a fazerem o mesmo estudo com os seus próprios 
comentários e avalie o seu desempenho em relação às capacidades 
trabalhadas.

 SínteSe

•  Esta atividade, adequada a alunos dos 3.º e 4.º anos de 
escolaridade, estabelece conexões com situações do 
quotidiano dos alunos e com a área de Língua Portuguesa. 

•  A tarefa proposta pretende promover as capacidades de 
recolha, organização e apresentação de dados, explorar 
situações aleatórias que envolvam o conceito de acaso, 
utilizando vocabulário próprio para as descrever (certo, 
possível, impossível, provável, improvável…), bem como 
desenvolver as capacidades de comunicação e raciocínio 
matemáticos.
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Cartões estrelados…

 SínteSe

•   A atividade destina-se a alunos dos 3.º e 4.º anos  
e envolve a resolução e formulação de questões relativas 
a situações aleatórias. Para tal, apela-se e mobiliza-se  
o raciocínio e a comunicação matemáticos.

Preparação/Implementação

Prepare a primeira figura que se apresenta no anexo da ideia 49 do  
CD-ROM para projeção e a segunda para distribuir pelos alunos agru-
pados por pares.

1.  Projete a primeira imagem e proponha aos alunos que considerem que 
os 24 cartões foram colocados dentro de uma tômbola negra e que foi 
tirado um dos cartões ao acaso. De seguida, questione-os e peça 
justificações sobre:

   a probabilidade de sair um cartão com uma estrela de 4 pontas;
   se a probabilidade de sair um cartão com uma estrela de 5 pontas  

é igual à probabilidade de sair um cartão com uma estrela de 8 pontas; 
   a probabilidade de sair um cartão azul com uma estrela de 8 pontas; 
   se será mais provável que seja retirado um cartão rosa com uma 

estrela de 5 pontas ou um cartão azul com uma estrela de 4; 
   a probabilidade de sair um cartão com uma estrela de 4 ou 8 pontas;
   se concordam que a probabilidade de ser retirado um cartão azul 

com uma estrela de 5 ou 8 pontas é 1/8;
   um (outro) acontecimento cuja probabilidade seja 1/8;
   que cartões e quantos deverão ser acrescentados na tômbola aos 24 

iniciais para que a probabilidade de sair um cartão azul ou rosa com 
uma estrela de 8 pontas seja igual à probabilidade de ser retirado um 
cartão vermelho ou azul com estrelas de 4 ou 5 pontas;

   um acontecimento impossível e um acontecimento certo.

2.  Distribua a segunda figura pelos pares de alunos e proponha que, 
utilizando esses cartões, criem uma proposta de trabalho relativa ao 
tópico Probabilidades.

Avaliação

A avaliação pode ter por base a resolução das propostas de trabalho que 
os colegas fizeram, trocando-as entre si.

49
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Quando os ponteiros rodam… 
50

 SínteSe

•  Com esta atividade, adequada a alunos dos 3.º e 4.º anos 
de escolaridade, pretende-se explorar situações 
aleatórias que envolvam o conceito de acaso, utilizando 
vocabulário próprio para as descrever (certo, possível, 
impossível, provável, improvável…), bem como 
desenvolver as capacidades de comunicação e raciocínio 
matemáticos.

Preparação/Implementação

1. Comece por apresentar a seguinte situação aos alunos: 

O professor de Matemática da turma do André propôs a seguinte tarefa 
aos seus alunos: O objeto que vos apresento tem mostrador e dois pontei-
ros. Quando a pilha que faz movimentar os ponteiros se gastar, estes fica-
rão imobilizados em setores circulares que contêm números. Notem que o 
ponteiro mais pequeno indicará um número do círculo com menor raio e, 
o outro, um número da coroa circular.

Assim sendo, a soma dos números que os ponteiros indicarem pode variar 
de 2 a 16. Nestas condições, se essa soma for 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, a equipa A 
ganha 1 ponto; se for 8, 9 ou 10, ganha a equipa B; mas se o total for 11, 
12, 13, 14, 15 ou 16, será a equipa C a vitoriosa.

2.  Após a exploração da mesma, proponha aos alunos a sua resolução. 
Para tal, deverão:

  verificar que a soma indicada pode, de facto, variar de 2 a 16;
  indicar a soma com maior probabilidade de acontecer;
  registar duas somas com igual probabilidade;
   escolher um dos grupos (A, B ou C) para nele se integrar, justificando.

3.  Caso concluam que a proposta do professor não garante aos 3 grupos 
igual oportunidade de vencer, peça que averiguem se existe uma forma 
de o assegurar. Em caso afirmativo, os alunos devem apresentar a 
proposta. Se a resposta for negativa devem justificar.

Avaliação

Leve os alunos a fazerem o mesmo estudo com os seus próprios comentá-
rios e avalie o seu desempenho em relação às competências trabalhadas.
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Lançando dados e rodando roletas…
51

 SínteSe

•  A atividade destina-se a alunos dos 3.º e 4.º anos  
e envolve conceitos ao nível das probabilidades. 
Simultaneamente, trabalha-se a organização de dados  
e o raciocínio e a comunicação matemáticos.

Preparação/Implementação

1.  Introduza o tema informando os alunos que, no lançamento de um dado 
de pintas, um acontecimento possível é sair a face com uma pinta e:

    solicite que indiquem os restantes acontecimentos possíveis;
    questione sobre a possibilidade de existir um acontecimento que seja 

impossível e outro que seja certo;
    proponha que descubram se é mais provável sair um número de 

pintas par ou um número de pintas ímpar e que justifiquem.

2.  Apresente uma situação em que se procede ao lançamento, em simultâneo, 
de dois dados, devendo ser considerada a soma do número de pintas, e 
proponha que investiguem, recorrendo, por exemplo, a um esquema ou a 
uma tabela e justifiquem se:

    é mais provável que essa soma seja um número múltiplo de 2 ou um 
número múltiplo de 3;

    é mais provável que a soma obtida seja um número par. 

3.  Apresente a seguinte situação: 

A Maria propôs o seguinte jogo ao João: fazemos rodar as roletas, carre-
gando no botão On, e, quando estas pararem, calculamos a soma dos 
números que saírem, que pode ir de 2 a 8. Se a soma for 2, 3, 7 ou 8, 
ganhas uma goma; se a soma for 4, 5 ou 6, ganho eu. 

Questione: 
   Quem achas que vai ganhar e porquê?  

Sugira que recorram, por exemplo, a  
esquemas ou desenhos.

    Que proposta poderá garantir justiça no jogo?C
IP
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roleta da sorte On

1

3

24

1

3

24
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Avaliação

Proponha que, na roleta verde que se segue, disponham os números 1, 2, 
3, 4, 5, e 6, de modo que a soma dos números de cada par de triângulos 
verticalmente opostos seja sempre a mesma. E que indiquem: um acon-
tecimento possível, um acontecimento impossível, acontecimentos 
equiprováveis e acontecimentos com diferentes graus de probabilidade. 

Verticalmente opostos
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De continente em continente!
52

Preparação/Implementação

Providencie bandeiras de vários países (anexo da ideia 52 do CD-ROM) 
e um guião construído com base nas propostas que se apresentam, para 
serem distribuídas por grupos de 3 ou 4 alunos. Se possível, providencie 
computadores com acesso à Internet e com o programa Excel instalado 
e impressora.

1.  Divida os alunos por grupos, distribua os materiais atrás descritos  
e solicite que:

   façam corresponder cada país ao respetivo continente. Se for necessário 
e possível, sugira que façam uma consulta na Internet. Em alternativa, 
poderão consultar livros, revistas…

   organizem os dados (informação), construindo uma tabela, de 
preferência numa folha de cálculo (por exemplo, o Excel).

2. De seguida, coloque questões do tipo:
   Concordas com a afirmação “Todos os continentes estão representados, 

pelo menos, por um país”? Justifica.
   Qual(ais) o(s) continente(s) que se encontra(m) representado(s) com 

maior número de países? E com menor?
   Com os dados da tabela, constrói um gráfico que permita, mais 

facilmente, completar as afirmações:
	 	 •	 	…	países	aqui	representados,	ou	pertencem	ao	continente	  

ou ao continente  .
	 	 •	 	A	 soma	 do	 número	 de	 países	 do	 continente	  

com o número de países asiáticos, representados no quadro, 
corresponde a  do total de países indicados.

	 	 •	 	A	moda	é	  e significa que  .

3.  Proponha, agora, que os grupos formulem questões alusivas ao gráfico 
ou à tabela, que as troquem entre si e as resolvam.

 SínteSe

•  Esta atividade, pensada para o 4.º ano de escolaridade, 
envolve a organização de dados em tabelas e gráficos, 
bem como a sua leitura e interpretação. Aproveita-se  
a oportunidade para abordar a noção de moda e de 
média, bem como de acontecimentos prováveis, certos  
e impossíveis. Apela e desenvolve o raciocínio e a 
comunicação.
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4.  Sugira, de seguida, que suponham que as bandeiras anteriormente 
apresentadas foram recortadas e colocadas num saco negro e coloque 
questões do tipo, retirando, ao acaso, uma das bandeiras do saco:

   Será mais provável sair uma bandeira de um país da Europa ou de um 
país africano? Porquê?

   Sair a bandeira de um país do continente americano e sair a bandeira 
de um país asiático são acontecimentos equiprováveis. Concordas com 
esta afirmação? Justifica.

  Qual(ais) o(s) acontecimento(s) menos provável(eis)?
  Indica um acontecimento que, nestas condições, seja impossível.
  Escreve um acontecimento que seja certo. 

Avaliação

Proponha que recolham, junto dos colegas de turma, informação sobre 
o país (dos anteriormente representados) que gostariam de conhecer ou 
conhecer melhor e que:

   construam um gráfico (um pictograma ou outro) que sintetize  
a informação recolhida; e

  assinalem a moda e expliquem o que traduz. 
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