
coordenadora
Isabel Cabrita

Celina Vieira
Isabel Vizinho
Jorge Almeida
Isabel Almeida
Margarida Nunes
Aurora Dias

m@c1
programa de formação contínua em matemática
com professores do 1º ciclo do ensino básico da universidade
de aveiro

inclui oferta de cd-rom

para uma educação
em matemática renovada
3 / 4



coordenadora
Isabel Cabrita

Celina Vieira
Isabel Vizinho
Jorge Almeida
Isabel Almeida
Margarida Nunes
Aurora Dias

para uma educação 
em matemática renovada
3 / 4 
m@c1
programa de formação contínua em matemática 
com professores do 1º ciclo do ensino básico da universidade 
de aveiro



título
para uma educação em matemática renovada 3 – 4

coordenadora
Isabel Cabrita

design e serviços de prépress
Gabinete de Imagem
Fundação João Jacinto de Magalhães

impressão
Maiadouro

edição
Universidade de Aveiro, 
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro

tiragem
1000 exemplares

depósito legal
262497/07

ISBN
978-972-789-243-3

catalogação recomendada
m@c1 para uma educação em matemática renovada / coord. Isabel Cabrita. - Aveiro: 
Universidade de Aveiro. Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa, 2007. - 2 vol. 
Vol. 1: 1-2 / Celina Vieira... [et al.]. - 110 p.; Vol. 2: 3-4 / Celina Vieira... [et al.]. - 100 p.
ISBN 978-972-789-242-6 (brochado) ISBN 978-972-789-243-3 (brochado) 

Educação matemática // Ensino da matemática – Ensino básico 1º ciclo // Didáctica da 
matemática

CDU 372.051



introdução 5

processos matemáticos 9
 1. representar 10
 2. relacionar e operar 11
 3. resolver problemas 11
 4. investigar 12
 5. comunicar 12

problemas 13
 1. introdução 14
 2. clariicação de conceitos 14
 3. modelos de resolução de problemas 15 
 4. tipologias de problemas 16
 5. estratégias de resolução de problemas 17
 o jogo desejado… 19 
 dia de azar!… 28 

jogos  35
 jogo dos cinco em linha 36 
 despesas em estimativa 49
 quem chega primeiro… à dezena de milhar? 55
 + em 3 ou quem aumenta mais o número em 3 jogadas? 65

investigações 67
 1. introdução 68
 2. clariicação de conceitos 68
 3. fases de uma investigação 69 

índice



 4. exemplo 70 
 do espaço ao plano: explorando poliedros 71
 vamos… explorar… 73
 explorando o “caderno de rascunhos” 78

projecto 83
 altura, massa e idade, que relação? 84

esquemas organizadores 95

considerações inais 99



O insucesso em educação em matemática é uma realidade.

Apesar de meritórias, as inúmeras iniciativas levadas a cabo pelas mais diversas 
instituições não se têm revelado eicientes e eicazes na (re)solução do problema.

É urgente rentabilizar sinergias que permitam ultrapassar a situação, desde a sua 
génese, de uma forma inovadora.

Neste contexto, o Ministério da Educação, em articulação com o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior e Instituições de Ensino Superior, propôs-se levar a cabo 
o Programa de Formação Contínua em Matemática para Professores do 1º Ciclo do 
Ensino Básic (CEB).

A Universidade de Aveiro (UA), porque acredita no princípio enquadrador do Programa 
– centrado não numa lógica de trabalho para os professores mas num trabalho efectivo 
com os professores – decidiu assumir o desaio como seu.

Nasce, assim, no ano lectivo 2005/06, o m@c1 – Programa de Formação Contínua em 
Matemática com professores do 1º CEB da Universidade de Aveiro.

O m@c1 é enquadrado pelos princípios que a seguir se explicitam, deinidos pela 
Comissão de Acompanhamento Nacional (CA), criada por despacho ministerial, no 
âmbito do referido Programa:
· Valorização do desenvolvimento proissional do professor.
· Valorização de uma formação matemática de qualidade para o professor.
· Valorização do desenvolvimento curricular em Matemática.
· Reconhecimento das práticas lectivas dos professores como ponto de partida da 

formação.
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· Consideração das necessidades concretas dos professores relativamente às suas 
práticas curriculares em Matemática.

· Valorização do trabalho colaborativo entre diferentes actores.
· Valorização de dinâmicas curriculares contínuas centradas na Matemática.

Assumindo-se como inalidade última a melhoria das aprendizagens dos alunos do 
1º Ciclo na área da Matemática e o desenvolvimento de uma atitude positiva face a 
esta área do saber, os objectivos a perseguir foram, tal como formulados pela CA: 
promover um aprofundamento do conhecimento matemático, didáctico e curricular dos 
professores do 1º ciclo envolvidos, tendo em conta as actuais orientações curriculares 
neste domínio; favorecer a realização de experiências de desenvolvimento curricular em 
Matemática que contemplem a planiicação de aulas, a sua condução e relexão por 
parte dos professores envolvidos, apoiados pelos seus pares e formadore; desenvolver 
uma atitude positiva dos professores relativamente à Matemática promovendo a 
auto-coniança nas suas capacidades como professores de Matemática, que inclua a 
criação de expectativas elevadas acerca do que os seus alunos podem aprender em 
Matemática; criar dinâmicas de trabalho em colaboração entre os professores de 1º 
ciclo com vista a um investimento continuado no ensino da Matemática ao nível do 
grupo de professores da escola/agrupamento, com a identiicação de um professor 
dinamizador da Matemática que promova um desenvolvimento curricular nesta área; 
promover o trabalho em rede entre escolas e agrupamentos em articulação com as 
instituições de formação inicial de professores.

A sua consecução apoiou-se em inúmeras iniciativas levadas a cabo no referido ano 
lectivo, no âmbito do m@c1, nomeadamente: 
· 1ªs Workshops m@c1. Com as 4 oicinas que foram proporcionadas aos formandos 

visava-se i) um primeiro contacto com as plataformas de formação a distância 
– Blackboard –, para que pudessem, ao longo da frequência do m@c1, manter 
constante a comunicação entre formandos e formadores, e a que subjaz ao 
Projecto InMat (IM) – que permite que professores, pais/encarregados de educação 
e os próprios alunos regulem, duma forma inovadora e num ambiente informático 
interactivo, as suas aprendizagens – e ii) a participação na Exposição de Simetrias e 
no Espectáculo dos Polígonos que permitiram uma convivência com formas criativas 
e inovadoras de abordar a Matemática, convivência essa potenciadora de uma nova 
forma de perspectivar a educação em matemática;

· Painel – Para uma Educação em Matemática Renovada no 1º Ciclo do Ensino 
Básico. Nele intervieram João David Vieira (da Universidade de Aveiro) que nos 
trouxe a sua visão sobre a ‘Matemática e… conhecimento matemático’; Isabel Vale 
(ESE Viana do Castelo) que nos falou de ‘Matemática e… resolução de problemas, 
actividades de pesquisa, investigações matemáticas; Pedro Palhares (Universidade 



do Minho) que abordou a ‘Matemática e… jogo; Ricardo Luengo (Universidade de 
Extremadura-Espanha) que discutiu a ‘Matemática e… tecnologias da Informação 
e Comunicação’ e Eugénia Correia (Universidade de Aveiro) que relectiu sobre 
‘Matemática e… palavra em matemática’. Os participantes puderam ainda assistir a 
uma exposição, organizada por Eugénia Correia, que, de uma forma muito criativa, 
evidenciava conexões intra-matemática e entre esta e o dia a dia ou outras áreas 
disciplinares

· Encontro Final 06 – redes de Matemática. Admitiu três conferências plenárias 
subordinadas aos títulos i) janelas, gelosias e outras ventanas (Dárida Fernandes 
da ESE do Porto), ii) roamer e a matemática, (José Luís Carvalho e Rui Gonçalo 
Espadeiro do Centro de Competência/Núcleominerva da Univ. Évora) e iii) m@c1 
– passado, presente e… futuro (Isabel Cabrita da Universidade de Aveiro). Além 
disso, os participantes ainda puderam desfrutar da exposição ‘Pedras que jogam’, 
organizada pelo DMFCUL e pelo Museu da Cidade – Câmara Municipal de Lisboa, 
e da mostra e partilha de projectos realizados pelos professores formandos com os 
seus alunos, na sequência do seu envolvimento no programa de formação.

No entanto, no processo de consecução dos objectivos, assumiram um papel de 
destaque as sessões de acompanhamento de escola e de sala-de-aula e de formação 
em pequeno grupo, que cada formador dinamizou de forma ímpar, tentando atender 
aos interesses e necessidades particulares de cada formando ou grupo de formandos.

A discussão e relexão que animaram os referidos espaços, embora excedendo 
largamente os aspectos aí focados, foram ancoradas em documentos vários – i) uns de 
cariz mais (in)formativo sobre Resolução de Problemas e sobre Processos Matemáticos, 
ii) esquemas organizadores (mapas conceptuais) para os respectivos domínios 
temáticos e, inalmente iii) outros com propostas didácticas. Em relação a este últimos, 
distinguem-se os de apoio ao professor dos a utilizar pelos alunos.

No presente livro, compilam-se alguns dos textos produzidos pela equipa do m@c1, 
desde o início da vigência do Programa, que maior impacto tiveram junto dos 
formandos, quer na primeira edição 2005/06 quer na edição 2006/07, simpliicados de 
forma a facilitar a sua apropriação e uso. 

Exclui-se uma série de propostas relativa a números decimais que foram objecto de 
estudo da dissertação de mestrado de Isabel Vizinho (2002)1 e que se pretende publicar 
separadamente.

1 Vizinho, I. (2002). O processo de ensino e de aprendizagem dos decimais no 1º Ciclo do Ensino Básico e 
a construção de uma (nova) cultura matemática. Aveiro: Universidade de Aveiro.



Este livro estrutura-se em oito partes. Após um breve introdução, sintetizam-se os 
principais processos matemáticos. Os capítulos seguintes são dedicados a problemas 
e jogos. Para além de apontamentos teóricos sobre as temáticas, apresentam-se 
propostas didácticas essencialmente relativas ao domínio temático ‘Numeros e Cálculo’. 
O domínio ‘Geometria’ é abordado, essencialmente, através de investigações. De 
seguida, propõe-se um trabalho de projecto para abordar ‘Grandezas e medidas’. 
Seguem-se ‘esquemas organizadores’ relativos aos domínios temáticos referidos e 
umas breves Considerações Finais.

Este documento impresso é complementado com um cd-rom no qual se anexam, para 
além deste livro em formato digital e dos outros livros produzidos no âmbito do m@c1 
(edição 2006/07) e m@c2 e respectivos documentos complementares, apresentações 
em Power Point relativas, principalmente a:
· números triangulares;
· números congruentes;
· modelação das operações;
· pentaminós;
· grandezas e medidas;
· percursos dos m@c1 (edição 2005/06) e m@c1 e m@c2 (edição 2006/07), 

apresentados nos respectivos Encontros Finais.

Espera-se que a gestão e desenvolvimento deste documento, especialmente pensado 
para os 3º e 4º anos de escolaridade, complementar a outros recursos existentes, 
contribua para uma educação em matemática renovada no 1º Ciclo do Ensino Básico. 




