
 



Nota introdutória 5

Números e Operações (e Álgebra) 7

1.  Encostar cartões 8

2.  Maior ou menor? 10

3.  Quantas são? 12

4.  A turma do Lucas 14

5.  Ovos doces… docinhos 16

6.  Estranha forma de contar! 18

7.  Repetindo ou crescendo com letras… 20

8.  Tampinhas estimadas 22

9.  Subitizing é “ver instantaneamente” 24

10. Com o MAB calculamos… 1 alimento… para 1000 sorrisos! 26

11. Dominó especial 28

12. Modelação da divisão… com tábua de múltiplos 30

13.  Cada parte com o seu nome… 32

14.  Dobra… e parte e… 35

15.  Arrumando e contando cubos… 37

16.  Parte e reparte pizas… 39

17.  Transforma frações  41

18.  Magia das operações 43

19.  Formas diferentes… números iguais! 45

20.  A clicar também se aprende! 47

Geometria e Medida 49

21.  A caixa-mistério 50

22.  Onde estás, gato? 52

23.  Caça às medidas… 55

24.  Das três às duas dimensões 58

25.  Devagar anda o caracol…! 60

26.  Áreas e comprimentos… 63

27.  Barras de sabão 66

28.  O gato e o rato… 68

29.  Voltinhas e mais voltinhas 70

30.  Uma tardada de medições 72

31.  O meu aperta-narizes (Origami) 74

32.  Ocupa espaço – qual?  76

33.  Reflexão e simetria axial 78

34.  Cones e miras 80



35.  Às voltas com os carros! 81

36.  Explorando o GeoGebra 82

37.  O desafio do João 83

38.  Na onda das simetrias… 85

39.  Marca o tempo e mede… 87

40.  Ângulos e suas medidas 89

Organização e Tratamento de Dados 91

41.  Lançando dados… 92

42.  Os brinquedos da Maria e do João 93

43.  Nomes em diagramas…  95

44.  Os peixes do aquário 97

45.  Harry Potter… 99

46.  O clube de futebol preferido 100

47.  Explorando matrículas 102

48.  Com letras se formam palavras…  104

49.  Cartões estrelados… 105

50.  Quando os ponteiros rodam… 106

51.  Lançando dados e rodando roletas… 107

52.  De continente em continente! 109

Referências bibliográficas  111



M
a

te
m

á
ti

ca
 –

 1
.º

 c
ic

lo

5

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).
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 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
Um

2

4

Tr
ês

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).


