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público alvo é constituı́do preferencialmente por educadores e por
professores dos 1.º e 2.º ciclos, mas poderá estender-se a pais, encarregados
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à descoberta de padrões na educação
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Resumo: Este artigo apresenta um leque fundamentado de ideias-chave sobre
a exploração de padrões na Educação Pré-Escolar. Trata-se de um documento
de apoio para os profissionais que estão “no terreno” (educadores, auxiliares,
entre outros) e uma fonte de consulta para pais, encarregados de educação e
todos aqueles que se interessam por estratégias de incentivo à descoberta da
Matemática junto de crianças em idade pré-escolar. O texto tem duas secções
essenciais: uma primeira secção apresenta uma categorização dos padrões
adequados a explorar na Educação Pré-Escolar (padrões de repetição, padrões
progressivos e padrões com simetrias); uma segunda secção apresenta algumas
explorações tı́picas, hierarquizando graus de dificuldade e analisando reações
frequentes de crianças nesta faixa etária.
Palavras-chave: Padrões de repetição, padrões progressivos ou de crescimento,
padrões com simetrias, pensamento lógico-matemático, cognição infantil,
Educação Pré-Escolar.

Introdução
Não é fácil definir o conceito de padrão, uma vez que esta palavra pode assumir
diferentes significados. Em Matemática, a ideia de padrão aplica-se a situações
em que se pode encontrar numa determinada configuração algum tipo de lógica,
ou seja, alguma regularidade passı́vel de uma definição precisa. Assim, importa
explorar situações em que a criança é conduzida a encontrar um padrão, ou seja,
uma regularidade na configuração analisada. Em termos matemáticos, podemos
dizer que a possibilidade de identificação de um padrão surge em oposição ao
caos absoluto [7].
O ser humano tende a interpretar as experiências como um todo organizado e
não como um conjunto caótico de elementos isolados, servindo essa interpretação
para uma melhor compreensão daquilo que o rodeia, para resolver problemas
e para fazer previsões. Em todas as áreas, parece que o ser humano se sente
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atraı́do pela descoberta de regularidades e padrões. Em particular, foi capaz de
criar a Matemática que leva à procura, descrição e compreensão de regularidades
a um ponto tal que a faz uma das realizações humanas mais bem sucedidas. Há
mesmo quem descreva a Matemática como a Ciência dos Padrões [2, 10, 15, 16].
Desde logo porque surgem, com frequência, padrões em conceitos numéricos e
geométricos [11]. Contudo, numa visão mais ampla, os padrões a explorar
tanto podem ser reais como imaginários, visuais ou mentais, estáticos
ou dinâmicos, qualitativos ou quantitativos, puramente utilitários ou
não. Podem emergir do mundo que nos rodeia, das profundidades
do espaço e do tempo ou dos debates internos da mente. ([8], p.
202)
Consequentemente, existem recomendações, tanto em Portugal como em muitos
outros paı́ses, que apontam para a exploração de padrões logo na Educação
Pré-Escolar. De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação
Pré-Escolar [14],
as crianças muitas vezes inventam naturalmente padrões quando
estão a construir com legos ou a enfiar contas. A observação de
azulejos, desenhos da calçada portuguesa, bem como a criação de
ritmos musicais são também atividades que apelam à exploração de
padrões e ao desenvolvimento do sentido estético. A diversidade de
oportunidades de reconhecimento, duplicação e criação de padrões
sequenciais simples, e a sua evolução gradual para padrões mais
complexos são essenciais nas aprendizagens matemáticas. (p. 83)
Por seu turno, se consultarmos o Common Core State Standards (USA, [1]),
no que diz respeito à educação matemática pré-escolar, constatamos que são
indicadas oito Mathematical Practices, sendo uma delas Look for and express
regularity in repeated reasoning.
Parece, assim, ser totalmente consensual que a exploração de padrões é
determinante para o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático das
crianças desde a Educação Pré-Escolar.

1

Tipos de padrões explorados

Os padrões explorados na Educação Pré-Escolar têm regras lógicas subjacentes
muito simples [9], pelo que podem ser categorizados como se segue.

Padrões de repetição
Os padrões de repetição consistem num motivo mı́nimo que se repete. A tı́tulo
de exemplo, considere-se a imagem exposta na Figura 1 (retirada de [5]). A linha
de pássaros, em cima, apresenta um padrão de repetição do tipo AB; o padrão
consiste num motivo mı́nimo com dois pássaros que se repete ao longo de uma
linha (“amarelo-laranja”). Por sua vez, a cerca em baixo apresenta um padrão
de repetição do tipo ABB; o padrão consiste num motivo mı́nimo com três
tábuas que se repete ao longo de uma linha (“laranja-castanho-castanho”). No
jardim, há um caminho que apresenta um padrão de repetição do tipo AABB; o
padrão consiste num motivo mı́nimo com quatro pedras que se repete ao longo
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 16, pp. 5–28
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Figura 1: Padrões de repetição dos tipos AB, ABB e AABB.
de uma linha (“castanho-castanho-amarelo-amarelo”).
A imagem exposta na Figura 2 mostra um padrão do tipo ABC; o padrão
consiste num motivo mı́nimo com três plantas que se repete ao longo de uma
linha (“flor castanha-flor amarela-cacto verde”).

Figura 2: Padrão de repetição do tipo ABC.
Por serem os mais simples, os padrões de repetição dos tipos AB, ABB, AABB
e ABC devem ser os primeiros a serem explorados na Educação Pré-Escolar.
Ainda assim, há muitos outros fatores com importância além da regra lógica,
nomeadamente o número de propriedades, a disposição espacial e a exploração
rı́tmica. Torna-se pertinente descrever e analisar essas subcategorias.
Número de propriedades
As recomendações oficiais de alguns paı́ses sugerem a exploração gradual de
padrões envolvendo uma propriedade, duas propriedades, três propriedades, e
assim sucessivamente [13]. A Figura 3 ilustra essa ideia.
Todos os padrões apresentados são padrões de repetição do tipo AB. Na linha
de cima à esquerda, o motivo mı́nimo é “azul-amarelo” e na linha de cima à
direita, o motivo mı́nimo é “quadrado-cı́rculo”. Em ambos os casos, A e B
são distinguidos através de uma única propriedade; no primeiro caso a cor e
no segundo caso a forma. No padrão da linha do meio, o motivo mı́nimo é
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 16, pp. 5–28
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Figura 3: Número de propriedades na exploração de padrões de repetição.
“quadrado azul-cı́rculo amarelo”. Neste caso, A e B são distinguidos através de
duas propriedades, a forma e a cor. No padrão da linha de baixo, o motivo
mı́nimo é “quadrado pequeno azul-cı́rculo grande amarelo”. Neste caso, A
e B são distinguidos através de três propriedades, a forma, o tamanho e a
cor. Uma vez que as crianças são convidadas a falar e a desenhar, quanto
mais propriedades, mais pormenores a ter em conta. Essa exploração deve ser
gradual.
Havendo mais do que uma propriedade em jogo, pode incluir-se a temática da
propriedade irrelevante (a partir dos 5 anos). Na vida quotidiana, há inúmeras
situações que exibem um padrão em relação a algumas propriedades, sendo
caóticas em relação a outras. Ser competente quanto a esse descernimento é
importante. A Figura 4 mostra um padrão de repetição do tipo ABB quanto
à cor (o motivo mı́nimo é “amarelo-laranja-laranja”). Mas, a sucessão de
formas é caótica, não obdecendo a um padrão especı́fico. Sendo convidadas
a continuar o padrão, as crianças podem escolher as formas que quiserem, desde
que mantenham a regra subjacente à escolha da cor. Estas explorações são
baseadas em reconhecer ou estabelecer um critério que permita definir o padrão
a seguir. O critério baseia-se nas propriedades dos objetos utilizados. Neste
sentido, é importante um trabalho prévio em que se explorem as propriedades
dos objetos e se desenvolvam tarefas baseados na capacidade de reconhecer e
estabelecer critérios com base nessas propriedades (ver, por exemplo, [12]).

Figura 4: Exemplo de um padrão com uma propriedade irrelevante (a forma).

Disposição espacial
Por vezes, os padrões envolvem elementos iguais em tudo, exceto na posição em
que se encontram. O par propriedade/posição é extraordinariamente importante,
dado que se relaciona com a distinção entre estrutural e conjuntural. Quando
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 16, pp. 5–28
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alguém diz “O João é alto”, está a falar de uma propriedade fundamental do
João, na medida em que a altura é estrutural, fazendo parte da sua natureza;
por oposição, quando alguém diz “O João está de pernas para o ar”, está a
falar de uma peripécia conjutural, na medida em que pode mudar a qualquer
momento, não fazendo parte da natureza do João. Quando alguém diz “Estes
pratos são iguais”, normalmente está a pensar nas propriedades dos pratos (cor,
tamanho, forma, etc.) e não em incidentes momentâneos (estarem sujos ou
não, por exemplo). Atendendo a que estas ideias são fundamentais para um
bom desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, a disposição espacial
justifica uma categoria independente. Na Figura 5, apresenta-se um padrão de
repetição do tipo ABB, em que A e B são iguais, distinguindo-se apenas pela
posição em que se encontram.

Figura 5: Posição dos elementos de um padrão.
A importância da exploração de diferentes disposições espaciais é mencionada
por diversos autores (ver, por exemplo, [4]). A Figura 6 ilustra um padrão numa
variante do clássico “Jogo da Macaca”; o padrão tem uma lógica vertical e a
disposição espacial é parte integrante da regra lógica subjacente.

Figura 6: Variante do Jogo da Macaca.
Ainda quanto à disposição espacial, também se pode explorar a oposição
aberto/fechado. Por exemplo, os colares são peças que se podem fechar. Quando
convidadas a fazer colares com padrões, além de tudo o que já foi mencionado,
as crianças também têm de ter atenção ao local onde os fecham. Na Figura 7
à esquerda, o fecho do colar não estraga o padrão de repetição do tipo AB; à
direita, o fecho do colar cria uma perturbação/interrupção do padrão.
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 16, pp. 5–28
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Figura 7: Colares com padrão de repetição do tipo AB.
É também importante observar que uma mesma situação pode apresentar um
padrão misto, isto é, mais do que um padrão em simultâneo. Considere-se, a
tı́tulo de exemplo, a imagem exposta na Figura 8 (retirada de [5]). As plantas
apresentam um padrão de repetição do tipo ABC (o motivo mı́nimo é “cacto
verde-flor castanha-flor amarela”); por sua vez, os vasos apresentam um padrão
de repetição do tipo ABB (o motivo mı́nimo é “cubo-cilindro-cilindro”). Sendo
assim, para determinarem a próxima peça, as crianças devem pensar nos dois
padrões em simultâneo; será um cacto verde num cubo. Tendo um grau de
dificuldade maior, estes padrões mais sofisticados devem surgir em fases mais
avançadas (fim dos 4 anos ou 5 anos).

Figura 8: Padrão misto.
O posicionamento dos objectos pode fazer parte das regras subjacentes a padrões
mistos. A Figura 9 (proposta em [9]) obriga a detetar os padrões de repetição
com motivos mı́nimos “4-2” (faces de cima) e “5-3” (faces da frente). Além disso,
a criança deve esforçar-se por posicionar bem os dados, de forma a cumprir as
regras desses padrões. Trata-se de uma atividade já com um considerável grau
de dificuldade.

Figura 9: Padrão misto com posicionamento de objetos.
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Exploração rı́tmica
A visão e o tacto não são os únicos sentidos que podem ser utilizados na procura
e exploração de padrões; a audição também deve ser usada. O ritmo e a
música podem ser olhados como sendo manifestações sonoras que apresentam
padrões, sendo esses a base da harmonia e lógica musical que se ouve e que
se sente. Sendo assim, se há temática matemática que deve ser interligada
com a educação musical em idade pré-escolar, essa temática é a dos padrões
[3, 17]. Podem utilizar-se, por exemplo, sons vocais, instrumentos rudimentares
ou palmas. No clássico jogo Copy Cat Rhythm Game, o educador propõe uma
determinada sequência rı́tmica e as crianças têm de identificar e repetir o padrão
para dar continuidade a essa sequência apresentada (Figura 10). Naturalmente,
podem explorar-se as mais variadas sequências rı́tmicas baseadas em padrões de
repetição.

Figura 10: Copy Cat Rhythm Game (Durham University): https://youtu.be/
58p6QtMYN1M.
As rimas e as histórias infantis costumam estar carregadas de ritmo e de lógica.
A história Pattern Bugs, de Trudy Harris, é um exemplo entre muitos (Figura 11).
Nesta história, as frases apresentam sequências rı́tmicas repetitivas e as páginas
apresentam padrões de repetição.
Frequentemente, o número de sı́labas em cada palavra está na base do ritmo
existente numa rima ou numa música infantil. A parte de cima da Figura 12 é
um exemplo disso mesmo: trata-se de um padrão de repetição do tipo AABB,
em que A e B são palavras com duas ou uma sı́labas (“Dou-ble” é A e “this”
ou “that” é B). Em explorações musicais na Educação Pré-Escolar é comum
usarem-se codificações gráficas para descrever padrões sonoros. Na parte de
baixo da Figura 12, o sı́mbolo com uma mão representa uma palma e o sı́mbolo
com duas mãos representa duas palmas. Depois de perceberem os sı́mbolos, as
crianças podem executar e descrever os seus próprios padrões sonoros.
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 16, pp. 5–28
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Figura 11: Pattern Bugs, de Trudy Harris (audı́vel): https://youtu.be/
4g2fKY_mwYI.

Figura 12: Ritmos com padrões de repetição.
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Padrões progressivos ou de crescimento
A segunda categoria é a dos padrões progressivos ou de crescimento. Neste tipo
de padrões, o número de ocorrências de um determinado elemento aumenta
de forma sistemática. Embora os padrões progressivos não façam parte das
recomendações de muitos paı́ses, alguns são suficientemente fáceis para poderem
ser tratados em fases avançadas da Educação Pré-Escolar [13]. Considere-se, a
tı́tulo de exemplo, a imagem exposta na Figura 13. A cor é a única propriedade
envolvida; os cı́rculos azuis são repetidos e há um acréscimo de um cı́rculo
amarelo em cada repetição.

Figura 13: Padrão progressivo ou de crescimento.
No próximo exemplo, o padrão progressivo exposto na Figura 14 funciona como
se fosse uma “visualização passo a passo” de um padrão de repetição.

Figura 14: Padrão progressivo/padrão de repetição.
Tal como em padrões de repetição, a disposição espacial pode ser importante
também em padrões progressivos (Figura 15). Jogos com blocos de madeira são
bons para explorações deste tipo.

Figura 15: Como será a próxima árvore?

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 16, pp. 5–28
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Padrões com simetrias
Dizemos que um objeto exibe uma simetria quando apresenta uma harmonia
tal que fica exatamente na mesma quando é mexido de determinada maneira.
Existem vários tipos de simetrias. Explicamos, de seguida, dois deles. Nas
simetrias de reflexão, o objeto fica na mesma quando é refletido em torno de
determinado eixo; nas simetrias de rotação, o objeto fica na mesma quando
é rodado em torno de determinado centro, segundo um certo ângulo [6]. As
simetrias de reflexão costumam ser exploradas na Educação Pré-Escolar; já as
simetrias de rotação normalmente são exploradas apenas a partir do 1.º Ciclo.
Começamos por um exemplo envolvendo o conceito de simetria de reflexão. A
parte esquerda da Figura 16 apresenta uma borboleta para pintar. O educador
deve explicar à criança que o objetivo é que as metades da borboleta “batam
certo” uma com a outra, atendendo ao critério cor. A parte direita da Figura 16
mostra uma pintura possı́vel.

Figura 16: Pintando uma borboleta, de modo que “batam certo” as cores usadas
nas duas metades, produzindo assim uma simetria de reflexão da borboleta.
Numa linguagem mais rigorosa, o que se passa é que a borboleta tem um eixo
de simetria e, portanto, tem uma simetria de reflexão. Cada ponto A tem
um ponto correspondente A0 do outro lado do eixo. Note-se que, em inglês,
usa-se frequentemente o termo mirror line o que, em português, transformaria
a expressão “do outro lado do eixo” no sugestivo “do outro lado do espelho”.
O que acontece é que o segmento [AA0 ] é perpendicular ao eixo, sendo cortado
por este exatamente no seu ponto médio (A e A0 estão à mesma distância do
eixo; ver Figura 17).

Figura 17: Eixo de simetria da borboleta.
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 16, pp. 5–28
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Naturalmente, esta linguagem é demasiada elaborada para crianças em idade
pré-escolar. Uma alternativa melhor consiste em dobrar a borboleta em torno
do eixo, de forma a mostrar à criança que as asas “batem mesmo certo”. O
recurso às dobragens é muito adequado quando se pensa nesta faixa etária.
Uma possı́vel pintura que não respeite a simetria de reflexão pretendida está
ilustrada na Figura 18. Olhando com atenção para as zonas superiores das asas,
as tonalidades de verde “não batem certo”, o que pode ser facilmente mostrado
através de uma dobragem em torno do eixo identificado na Figura 17.

Figura 18: Asas assimétricas.
Cortes num papel dobrado ou numa cartolina dobrada também produzem bonitos
efeitos de simetria de reflexão. O vinco da dobra é o eixo de simetria. Após o
corte, a abertura da parte recortada produz o objeto com a simetria pretendida
(Figura 19).

Figura 19: Recortando uma borboleta com simetria de reflexão.
Mesmo sendo pouco exploradas na Educação Pré-Escolar, fica aqui uma breve
nota sobre as simetrias de rotação. Na parte esquerda da Figura 20, há duas
cobras que se comem uma à outra para pintar. O educador deve explicar à
criança que o objetivo é que as cobras “batam certo” uma com a outra, em
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 16, pp. 5–28
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termos das cores usadas, quando se rodar o desenho meia-volta (ou seja, quando
se posicionar o desenho de “pernas para o ar”). É por esta mensagem não ser
simples que este tipo de atividade se torna mais difı́cil no contexto da Educação
Pré-Escolar. A parte direita da Figura 20 mostra uma pintura possı́vel.

Figura 20: Pintando duas cobras, de modo que “batam certo” as cores usadas
nessas cobras, quando o desenho for posicionado de “pernas para o ar”.
Numa linguagem mais rigorosa, o que se passa é que a figura composta pelas
duas cobras tem uma simetria de rotação de 180◦ em torno do seu centro; ver
Figura 21. Novamente, esta linguagem é demasiada elaborada para crianças
em idade pré-escolar. Uma alternativa melhor consiste em rodar as cobras
meia-volta, colocando o desenho das cobras de “pernas para o ar” e tentando
fazer a criança ver que as cobras ficam na mesma, ou seja, que “batem certo”
as cores das duas cobras.

Figura 21: Rodando as cobras, de modo que o desenho fique de “pernas para o
ar”. Conclui-se que as cobras ficam na mesma, ou seja, que “batem certo” as
cores das duas cobras.
Uma possı́vel pintura que não respeite a simetria de rotação pretendida está
ilustrada na Figura 22. Olhando com atenção para as zonas coladas às cabeças
das cobras, verifica-se que as cores não “batem certo”, o que faz com que a
meia-volta passe a não deixar a figura composta pelas duas cobras na mesma.
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 16, pp. 5–28
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Figura 22: Cobras ligeiramente diferentes, fazendo com que a figura já não
apresente simetria de rotação.
Note-se que os exemplos apresentados para os dois tipos de simetria baseiam-se
na preservação das cores perante os movimentos associados à reflexão ou rotação.
Em explorações futuras, nomeadamente no contexto do Ensino Básico, o foco
será, sobretudo, a manutenção da forma perante os movimentos associados
à reflexão ou rotação, o que apresenta maior grau de dificuldade em termos
cognitivos.

2

Propostas de atividades com padrões

Antes de analisar atividades propriamente ditas, é importante fazer duas
observações. A primeira diz respeito a uma ocorrência muito frequente em
livros para crianças. Observe-se a proposta exposta na Figura 23.

Descobre o padrão e continua a sequência de figuras.

Figura 23: Qual é o padrão?
Pretende-se que a criança identifique um padrão e, em seguida, continue a
sequência de acordo com esse padrão. Quem propõe este tipo de atividade,
está a pensar numa resposta como a que se ilustra na Figura 24.

Figura 24: Sequência com padrão de repetição do tipo AB, em que o motivo
mı́nimo é “banana-laranja”.
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No entanto, se se pensar bem, tudo isto é um pouco absurdo. Na Figura 23, não
há nenhum padrão que possa ser identificado. Para que uma criança reconheça
um padrão é preciso mostrar-lhe uma configuração que exiba um padrão, neste
caso a repetição de um motivo mı́nimo. O que se pretende afinal é a cópia
de um motivo, de forma a construir uma sequência com sucessivas repetições
desse motivo. É claro que uma mera cópia é uma atividade menos rica do que
a identificação de um padrão com o objetivo de continuar ou de completar uma
sequência com esse padrão. Para se fazer uma atividade deste segundo tipo, o
que se deve mostrar à criança é algo como o exposto na Figura 24, com duas
a três repetições completas do motivo, pedindo-lhe que continue a sequência de
acordo com o padrão identificado. Aı́ sim, a criança poderá reconhecer primeiro
um padrão, para depois completar a sequência de acordo com esse padrão.
A ideia de reconhecimento conduz à segunda observação. Como se pode ter a
certeza de que a criança compreendeu a regra lógica subjacente a um padrão?
Quase nenhuma criança em idade pré-escolar construirá uma frase como “Há um
motivo que é ‘banana-laranja’ que se repete sistematicamente ao longo de uma
linha”. O que é natural é a criança “dizer o padrão”, isto é, dizer ritmicamente
“banana-laranja, banana-laranja, banana-laranja, e depois vem uma banana”.
Do ponto de vista do educador, esta “cantilena” é bem-vinda, uma vez que a
forma como a criança impõe o ritmo serve quase sempre para se ter a certeza
de que ela identificou o motivo e a repetição (ver Figura 25). Para esse fim, os
educadores devem pedir às crianças para “cantarem” os padrões em voz alta, à
medida que vão construindo a sequência com as repetições do motivo.

Figura 25: “Cantando” padrões: https://youtu.be/w-AWzkTmM7c?t=84.
Para continuar um padrão, é frequente a criança ter de o dizer desde o inı́cio.
Numa primeira fase, a criança captura a regra de forma rı́tmica e, só depois,
é capaz de a interpretar, indicando o motivo e a repetição. Isto relaciona-se
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com a expressão popular “de cor e salteado”. Há pessoas adultas que sabem o
abecedário de cor, mas não o sabem salteado, o que faz com que, para dizerem
a letra que vem depois do ‘r’, terem de “cantar” as letras a partir do ‘a’.
Quanto ao abecedário, isso é compreensı́vel, uma vez que este não tem lógica
nenhuma, percebendo-se que não se tenha feito esforço para o decorar de forma
descontı́nua. Para essas pessoas, o que está na memória é uma música com letras
que tem de ser cantada desde o princı́pio. Quanto aos padrões, uma vez que
há regras subjacentes, deve fazer-se um esforço para que as crianças vão além
da “música”, percebendo a lógica. Sendo assim, relativamente ao trabalho com
padrões na Educação Pré-Escolar, deseja-se que as crianças consigam continuar
sequências após reconhecerem a(s) regra(s) subjacente(s), consigam completar
sequências após reconhecerem a(s) regra(s) subjacente(s) e consigam propor
configurações e sequências de acordo com a(s) regra(s) por si inventada(s). O
último objetivo decorre naturalmente dos dois primeiros, pelo que estes serão
analisados com detalhe.

Continuando sequências com padrões de repetição ou com
padrões progressivos
Nestas atividades, mostra-se à criança uma configuração que exiba um padrão,
pedindo-lhe para o identificar e para continuar a sequência de acordo com o
padrão identificado. Isso pode ser feito através de pintura, objetos ou sons.
As quatro atividades expostas na Figura 26 envolvem padrões de repetição e
estão, de forma intuitiva, colocadas por ordem de dificuldade. Na investigação
recente, não há um total consenso sobre se há mesmo uma vincada diferença na
dificuldade [13]. Ainda assim, parece ser um bom ponto de partida.

Figura 26: Continuando uma sequência com um padrão de repetição do tipo
ABC.
Para que se perceba o critério desta hierarquização, considere-se a Figura 27.
O mesmo padrão de repetição do tipo ABC é usado em todas as 4 atividades
(motivo mı́nimo “banana-laranja-melancia”). Na primeira atividade (linha de
cima), após 3 motivos completos, pede-se mais um motivo completo. Se a
criança disser ritmicamente a sequência desde o inı́cio, quando chega à parte
que tem de pintar, continua o ritmo dizendo mais um motivo completo. A
pintura solicitada coincide perfeitamente com o ritmo e é, por isso, que esta
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atividade parece ser a mais fácil das quatro. A diferença da primeira atividade
em relação à segunda consiste num pequeno desfasamento: após 3 motivos
completos, solicita-se apenas mais um fruto e não todo o motivo. Por vezes,
a criança fica um pouco atrapalhada e pinta na mesma o motivo completo com
os três frutos, ignorando o facto de ter sido pedido apenas mais um fruto. Isso
acontece porque, de algum modo, o ritmo foi ligeiramente interrompido. O
educador deve fazer a criança perceber que o objetivo era continuar a sequência
apenas com mais um fruto e não com mais três. A terceira atividade apresenta
também uma perturbação no ritmo; a pintura solicitada aponta para que se
complete um motivo já iniciado, em vez de o começar do inı́cio. A quarta
atividade parece ser a mais difı́cil, uma vez que se pede para continuar a pintar
um motivo já iniciado, sem o completar. O facto de a pintura não começar do
inı́cio nem atingir o fim do motivo conduz a uma perturbação no ritmo com que
a criança diz (e pensa) o padrão.

Figura 27: Continuando sequências com padrões de repetição: ordem de
dificuldade.
Em [13], são apontados três erros tı́picos das crianças: a continuação aleatória,
a repetição do último elemento (linha de cima da Figura 28) e a cópia do
bloco exposto (linha de baixo da Figura 28). Em relação à repetição do último
elemento, o educador deve fazer a criança ver que o padrão utiliza três frutos e
não apenas um. Em relação à cópia do bloco exposto, o educador deve fazer a
criança compreender que se pretende uma continuação e não uma cópia; para
tal, pode o próprio educador dizer o padrão com ritmo, fazendo pausas entre
os motivos:“banana-laranja-melancia (pausa) banana-laranja-melancia (pausa)
banana-laranja-melancia”.

Figura 28: Erros tı́picos na continuação de sequências com padrões de repetição.
Quanto aos padrões progressivos, as quatro atividades expostas na Figura 29
estão, de forma intuitiva, colocadas por ordem de dificuldade.
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Figura 29: Continuando uma sequência com um padrão progressivo do tipo
ABABBABBB.
Para que se perceba o critério desta hierarquização, considere-se a Figura 30.
O mesmo padrão progressivo ABABBABBB é usado em todas as atividades
(repetição da banana e acréscimo de uma unidade no número de laranjas).
Para facilitar a discussão, chame-se bloco a cada conjunto constituı́do por uma
banana e um certo número de laranjas até à próxima banana. Na primeira
atividade (linha de cima), após 3 blocos completos, pede-se mais um bloco
completo. Se a criança disser ritmicamente a sequência desde o inı́cio, quando
chega à parte que tem de pintar, continua o ritmo dizendo mais um bloco
completo (com o acréscimo de uma laranja). O desenho solicitado coincide
perfeitamente com o ritmo e é, por isso, que esta atividade parece ser a mais
fácil das quatro. A diferença da primeira atividade para a segunda consiste
num pequeno desfasamento: após 3 blocos completos, solicita-se apenas mais
um fruto e não mais um bloco. A terceira atividade apresenta também uma
perturbação no ritmo; o desenho solicitado aponta para que se complete um
bloco já iniciado, em vez de o começar do inı́cio. A quarta atividade parece
ser a mais difı́cil, uma vez que se pede para continuar a desenhar um bloco já
iniciado, sem o completar. O facto de o desenho não começar do inı́cio nem
atingir o fim do bloco conduz a uma perturbação no ritmo com que a criança
diz (e pensa) o padrão progressivo.

Figura 30: Continuando sequências com padrões progressivos:
dificuldade.
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Em [13] são apontados quatro erros tı́picos interessantes: a continuação aleatória,
a repetição de um elemento (linha de cima da Figura 31), a continuação com
padrão de repetição (linha do meio da Figura 31) e a cópia do último bloco
exposto (linha de baixo da Figura 31). Nestes erros, parece estar a haver
problemas na transição de padrões de repetição (que as crianças já conhecem)
para padrões progressivos. O educador, ao dizer o padrão com ritmo, deve
realçar que, em cada bloco, se acrescenta sempre mais uma laranja.

Figura 31: Erros tı́picos na continuação de sequências com padrões progressivos.

Completando sequências com padrões de repetição ou com
padrões progressivos
Nestas atividades, mostra-se à criança uma configuração que exiba um padrão,
pedindo-lhe para completar uma parte da sequência em falta. Na Figura 32,
apresentam-se quatro atividades que envolvem padrões de repetição e estão, de
forma intuitiva, colocadas por ordem de dificuldade.

Figura 32: Completando uma sequência com um padrão de repetição do tipo
ABC.
Para que se perceba o critério desta hierarquização, considere-se a Figura 33.
O mesmo padrão de repetição do tipo ABC é usado em todas as atividades
(motivo mı́nimo “banana-laranja-melancia”). Na primeira atividade (linha de
cima), a criança tem a oportunidade de dizer de inı́cio dois motivos completos
até chegar à parte para completar. Devido a isso, não há grande diferença entre
esta atividade para completar e uma atividade análoga para continuar, pelo que
este é o caso mais fácil. Na segunda atividade (linha do meio), a criança já não
tem a oportunidade de dizer de inı́cio dois motivos completos até chegar à parte
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para completar (nem sequer um motivo completo). Isso acontece porque a parte
para completar está logo no primeiro motivo. Devido a isso, a criança não tem
oportunidade de identificar o padrão da sequência, observando-a desde inı́cio.
Para proceder à identificação da regra de repetição, a criança tem de olhar para
a parte final da sequência (até a pode dizer ritmicamente a partir do fim, da
direita para a esquerda, sendo o motivo mı́nimo “melancia-laranja-banana”).
Ainda assim, mesmo sendo uma atividade mais difı́cil do que a primeira, não
há nenhum desfasamento nos motivos. A terceira atividade (linha de baixo)
é muito semelhante à segunda, mas já apresenta um certo desfasamento nos
motivos (devido à última banana). Consequentemente, trata-se do caso mais
difı́cil.

Figura 33: Completando sequências com padrões de repetição: ordem de
dificuldade.
Em relação aos padrões progressivos, a ordem de dificuldade segue a mesma
lógica que a dos padrões de repetição. Por exemplo, na Figura 34, a atividade
da linha de cima é a mais fácil, uma vez que a criança tem oportunidade de
dizer três blocos completos até chegar à parte para completar. Como isso não
acontece nas atividades das linhas do meio e de baixo, estas últimas são mais
difı́ceis. Em [13] é dito que os erros tı́picos que acontecem em atividades para
completar são os mesmos que acontecem em atividades para continuar.

Figura 34: Completando sequências com padrões progressivos: ordem de
dificuldade.

Explorando padrões com simetrias
A identificação e utilização de regras lógicas são tão próprias da natureza humana
que as crianças, mesmo sem ninguém lhes dizer nada, introduzem várias formas
de simetria nos seus desenhos. As Figuras 35 e 36, retiradas de [18], são exemplos
disso mesmo. Os vários sóis infantis ilustrados na primeira apresentam simetrias
de rotação; a nuvem, as árvores, a borboleta e a flor, ilustrados na segunda,
apresentam simetrias de reflexão.
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Figura 35: Sóis infantis – simetrias de rotação.

Figura 36: Natureza vista por crianças – simetrias de reflexão.
É muito simples inventar explorações divertidas do conceito de simetria. A
tı́tulo de exemplo, menciona-se uma atividade para crianças e pais realizada
no Colégio das Descobertas, no Montijo. The Very Hungry Caterpillar (em
português, A Lagartinha Muito Comilona, Figura 37) é uma história infantil
clássica concebida por Eric Carle, em 1969. Tudo na história tem lógica: o ciclo
da borboleta (ovo–lagarta–casulo–borboleta), a forma gradual como a lagarta
vai comendo mais, os dias da semana, etc.

Figura 37: A Lagartinha Muito Comilona, de Eric Carle.
No Colégio das Descobertas, contou-se uma versão da história envolvendo, não
uma, mas quatro lagartas. Dessa forma, foi possı́vel abordar os padrões de
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repetição e os padrões com simetrias. O crescimento diário de cada lagarta
ficou associado a um padrão com repetição (dos tipos AB, ABB, AABB, ABC).
Os próprios nomes das lagartas também seguiram a lógica: Jo – JoJoJo;
Ann – AnnAnnAnn; Oott – OottOottOott; Leo – LeoLeoLeo. Naturalmente,
quando as lagartas se tornaram borboletas, a lógica ficou bem espelhada numa
simetria de reflexão (ver Figura 38).

Figura 38: Quatro Lagartinhas Muito Comilonas.
No seguimento da história, organizou-se uma sessão para crianças e pais, usando
variados materiais. Em algumas atividades, o objetivo foi “fazer” as lagartas
Jo, Ann, Oott e Leo. Noutras, uma criança (ou um dos pais) “inventava” uma
das asas de uma borboleta, para que outra pessoa preenchesse a outra asa de
modo a obter uma simetria de reflexão (ver Figura 39).

Figura 39: Atividades com lagartas – padrões de repetição e com simetrias.
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Recorrendo a diferentes materiais
Sugere-se a utilização de materiais diversificados que permitam a exploração
de padrões, recorrendo a diferentes contextos. Na Figura 40, apresentam-se
alguns exemplos de materiais construı́dos por alunos do Mestrado em Educação
Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Universidade dos Açores.

Figura 40: Exploração de padrões de repetição e de padrões progressivos,
recorrendo a diferentes materiais.
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A construção de várias cópias de objetos, de diferentes cores e/ou formas,
permite explorar inúmeros tipos de padrões, reutilizando o mesmo material
sempre que necessário. Os temas e contextos também podem ser variados,
recorrendo a pulseiras, linhas com peças de roupa, carruagens, atrelados, entre
muitas outras possı́veis situações. Por fim, repare-se no exemplo dos patinhos
da Figura 40. Pode-se apresentar um cartão com cı́rculos coloridos, obedecendo
a um determinado padrão, e pedir à criança para construir uma sequência com
patinhos, que satisfaça o mesmo padrão, recorrendo a patinhos com as mesmas
cores dos cı́rculos. Reciprocamente, também se pode apresentar a sequência
de patinhos já construı́da e pedir à criança para que encontre o cartão com o
padrão correto (representado por cı́rculos com as mesmas cores dos patinhos). A
criança também pode ser desafiada a desenhar os cı́rculos e a colori-los, de modo
a construir uma sequência pictórica que representa a sequência de patinhos,
apelando-se assim a um faseamento rumo à abstração e à identificação de um
tipo de padrão, independentemente dos objetos ou imagens que são usados.
Ainda em relação a este exemplo, a galinha mãe apenas tem o papel de ponto
de referência, indicando o inı́cio da sequência de patinhos.
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[2] Devlin, K. Matemática: A Ciência dos Padrões. Porto Editora, 2002.
[3] Geist, K., Geist, E., Kuznik, K. “The patterns of music: young children
learning mathematics through beat, rhythm, and melody”. Young Children,
67(1), 74–79, 2012.
[4] Hutchinson, E., Pournara, C. “Pre-school children’s understanding of
Mathematical patterns”. South African Journal of Childhood Education,
1(2), 92–111, 2011.
[5] Marshall Cavendish. Earlybird Kindergarten Math, Standard Edition,
Textbook A. Singapore, 2003.
[6] Martin, G. Transformation Geometry: An Introduction to Symmetry.
Springer, 1996.
[7] Orton, J. “Children’s perception of pattern in relation to shape”. In A.
Orton (Ed.), Pattern in the Teaching and Learning of Mathematics (pp.
149–167), Continuum Books, 1999.
[8] Paenza, A. (prefácio de Jorge Nuno Silva), Matemática. . . estás aı́?.
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[17] Svalina, V., Vukelić, J. “Connecting Mathematics and Music in Preschool
Education”. Napredak, Journal of Interdisciplinary Research in Education,
161(3-4), 411–430, 2020.
[18] Villarroel, J. D., Merino, M., Antón, A. “Symmetrical motifs in young
children’s drawings: a study on their representations of plant life”.
Symmetry, 11(1), 2019.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 16, pp. 5–28
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Resumo: Os autores analisam estratégias de cálculo da adição e subtração
baseadas na natureza decimal do sistema de numeração, incluindo os requisitos
prévios necessários. Estas dinâmicas foram implementadas nas escolas públicas
dos Açores, entre setembro de 2015 e julho de 2021, no contexto do Projeto
Prof DA do Programa “ProSucesso – Açores pela Educação”, do Governo dos
Açores, e da Oficina “Matemática Passo a Passo”, da Universidade dos Açores.
Palavras-chave: Oficina “Matemática Passo a Passo”, estratégias de cálculo,
adição, subtração, 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Introdução
O Projeto Prof DA foi implementado em todas as escolas públicas da Região
Autónoma dos Açores com 1.º Ciclo do Ensino Básico, entre setembro de 2015
e julho de 2021. A ação do Prof DA (professor qualificado na superação de
Dificuldades de Aprendizagem a Matemática) foi determinada pela oficina de
formação “Matemática Passo a Passo”, da responsabilidade da Universidade
dos Açores, e teve por base estudos provenientes das neurociências cognitivas,
que fornecem pistas sobre a forma como o cérebro de uma criança aprende
Matemática (ver, por exemplo, [20]), e alguns casos de sucesso do ensino da
Matemática no Mundo, como é o exemplo de Singapura, que nos apresenta um
leque vasto de pormenores de ordem cientifica e didática amplamente testados
em vários paı́ses (ver, por exemplo, [21]).
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A abordagem concreto-pictórico-abstrato (abordagem CPA), que remonta aos
trabalhos de Jerome Bruner [2, 9] é uma das teorias edificadoras do currı́culo
de Matemática de Singapura. Os temas devem ser introduzidos partindo do
concreto. O aluno deve perceber que a Matemática pode ser usada para interagir
com o meio que o rodeia e para resolver problemas da vida real. É importante
recorrer a um leque diversificado de materiais, dos materiais estruturados aos
não estruturados. Os registos pictóricos constituem representações de conceitos
e procedimentos que ajudam os alunos a esquematizarem o seu raciocı́nio. Já
no âmbito do abstrato, o trabalho formal com os sı́mbolos permite mostrar
aos alunos que existe uma maneira mais rápida e eficaz de representar um
determinado conceito ou de aplicar um certo procedimento.
Destaca-se também o trabalho de Zoltán Dienes [6] relativo aos princı́pios de
variabilidade matemática e percetiva que revelam que a aprendizagem de um
conceito é facilitada quando se exploram múltiplas perspetivas e representações.
Por sua vez, Richard Skemp [19] alerta para a importância de uma aprendizagem
conceptual, em detrimento de uma aprendizagem meramente procedimental,
destacando a importância de os alunos estabelecerem conexões matemáticas
para uma aprendizagem com compreensão e mais duradoura.
Mais informações sobre as teorias edificadoras do currı́culo de Singapura estão
disponı́veis em [7, 21]. Nos últimos anos, têm surgido também várias publicações
que decorreram da implementação das dinâmicas da oficina “Matemática Passo
a Passo” na Região Autónoma dos Açores [1, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 18].
Neste artigo, os autores analisam a implementação de estratégias de cálculo
da adição e subtração, no contexto da caminhada dos números naturais até
1000 em turmas do 2.º ano de escolaridade, dando enfoque às estratégias de
cálculo mental baseadas na natureza decimal do sistema de numeração. Esta
abordagem tem por base os princı́pios orientadores acima referidos.

1

Requisitos prévios no contexto do 1.º ano

A aprendizagem da adição e subtração e o desenvolvimento de estratégias de
cálculo mental envolvendo estas duas operações requerem uma edificação de
alicerces para fomentar a compreensão e consolidação por parte dos alunos.
É de salientar que uma imagem de marca do Singapore Math, o método de
Singapura implementado em muitas partes do Mundo, em particular na Região
Autónoma dos Açores, é o extremo cuidado com a ordem pela qual os temas de
Matemática Elementar são explorados.
Nos anos iniciais do Ensino Básico, nomeadamente no 1.º Ciclo, a ordem de
exploração dos conteúdos em Matemática é um aspeto fundamental para garantir
que os conceitos e procedimentos matemáticos possam ser trabalhados com
rigor didático e compreensão, potenciando o sucesso das aprendizagens futuras.
Esta particularidade é um dos aspetos determinantes do método de Singapura,
constituindo a ordem de lecionação dos conteúdos um fator determinante para
o percurso escolar dos estudantes.
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Começamos por abordar os requisitos fundamentais ao desenvolvimento, no
2.º ano de escolaridade, de estratégias de cálculo mental da adição e subtração
baseadas na natureza do nosso sistema de numeração. As explorações iniciadas
no 1.º ano devem constituir a trave-mestra de todo o trabalho que pretendemos
desenvolver na caminhada dos números naturais até 1000 no 2.º ano.
De seguida, apresentamos as aprendizagens do 1.º ano que constituem, a nosso
ver, os alicerces do trabalho a desenvolver no 2.º ano.

1.1

Caminhada dos números até 100

A caminhada dos números naturais até 100 deve ser desenvolvida, passo a passo,
ao longo do 1.º ano de escolaridade, de modo a estimular a compreensão.
O trabalho com a primeira dezena deve constituir o primeiro passo, sendo
importante dar enfoque às decomposições dos números até 10 (ver [16, 17]).
Antes de dar continuidade à caminhada progressiva dos números naturais até
100, concretamente do 11 ao 100, é importante explorar o papel da dezena como
grupo uno de dez unidades, dando enfoque à natureza decimal do nosso sistema
de numeração, como se exemplifica na Figura 1.

Figura 1: Este exemplo ilustra uma possibilidade de representar a dezena como
grupo uno de dez unidades. O ato de compor dez unidades numa dezena
introduz uma nova ordem, pelo que passamos a representar o 10 e os números
que se seguem por dois algarismos, um para a ordem das dezenas e o outro para
a ordem das unidades. Os alunos deverão, portanto, ser capazes de estabelecer
a relação entre uma dezena e dez unidades, reconhecendo que um conjunto
formado por quaisquer dez elementos compõe sempre uma dezena.
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A caminhada dos números naturais prossegue, de forma faseada, até ao 100.
Chegando ao 100, é importante explorar a centena como grupo uno de dez
dezenas, ou seja, de cem unidades, recorrendo à manipulação de materiais que
possam contribuir para a compreensão do conceito de agrupamento de dez em
dez. Nas Figuras 2 e 3, ilustram-se duas explorações.

Figura 2: Este exemplo ilustra uma possibilidade de representar a centena como
grupo uno de dez dezenas e, portanto, de cem unidades. A tarefa tem inı́cio
com a exploração das cem unidades que são reorganizadas em dezenas, um
procedimento que já foi trabalhado anteriormente. Em seguida, efetua-se a
composição das dez dezenas numa nova ordem: a centena. Os alunos deverão,
portanto, ser capazes de estabelecer a relação entre uma centena, dez dezenas e
cem unidades.
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Figura 3: Neste exemplo, recorre-se ao MAB para a base 10, progredindo, de
forma faseada, de uma exploração com as massas da figura anterior para um
material estrutuado. A representação do número 100 com as tiras de valor
posicional permite destacar o valor posicional de cada algarismo que compõe o
número 100. Na verdade, o trabalho com as tiras de valor posicional não deve
ser descurado, uma vez que ajuda o aluno a identificar o valor dos algarismos
correspondentes a cada uma das ordens já exploradas.

1.2

Composição e decomposição de números até 100 de
acordo com as ordens numéricas

A agilidade nas composições e decomposições decimais envolvendo números
naturais é estruturante para o desenvolvimento do sentido de número. Para se
alcançar essa agilidade, recomenda-se uma aposta na concretização com recurso
a materiais diversos de forma que o aluno visualize e perceba a dinâmica inerente
aos atos de compor e decompor de acordo com as ordens numéricas. O discente,
ao manusear e visualizar as composições e decomposições decimais, é estimulado
a associar a dinâmica visual a uma imagem mental e à conceptualização abstrata,
tendo como suporte a natureza decimal do nosso sistema de numeração.
Ilustramos alguns exemplos nas Figuras 4 a 7.

Figura 4: Existem três pulseiras, representativas das dezenas, e quatro contas
isoladas, representativas das unidades. Ao compor, obtemos o número 34.
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Figura 5: Existem nove grupos de dez palhinhas, representativos das dezenas,
e cinco palhinhas isoladas, representativas das unidades. Ao compor, obtemos
o número 95.

Figura 6: Existem quatro molduras representativas das dezenas, com dez
cı́rculos vermelhos cada, e nove cı́rculos vermelhos isolados, representativos das
unidades. Ao compor, obtemos o número 49.

Figura 7: Existem sete barras do MAB para a base 10, representativas das
dezenas, e dois cubinhos isolados, representativos das unidades. Ao compor,
obtemos o número 72.
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Na Figura 8, exploram-se diferentes formas de representação do número 57, que
fomentam a composição/decomposição decimal, seguindo uma abordagem CPA.
Nas primeiras duas linhas, recorre-se a material não estruturado, nomeadamente
a cinco pulseiras com dez contas/cinco molhos de dez palhinhas, representativos
das dezenas, e a sete contas/sete palhinhas isoladas, representativas das unidades.
Nas duas linhas seguintes, recorre-se a material estruturado, especificamente
usam-se cinco molduras do dez totalmente preenchidas/cinco barras do MAB,
representativas das dezenas, e sete cı́rculos vermelhos/sete cubinhos isolados,
representativos das unidades. Esta exploração progressiva culmina com a
identificação do total de unidades correspondente a cada ordem, respetivamente
o 50 e o 7, que ao serem compostos, resultam no número estudado, o 57.

Figura 8: Diferentes formas de representação do número 57, que fomentam a
composição/decomposição decimal.
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No final de cada exploração e de modo a estimular a abstração, recomenda-se
a escrita dos numerais no quadro de valor posicional (QVP), que permite a
organização dos algarismos de acordo com as suas ordens, tal como se ilustra
na Figura 9.

Figura 9: Registo do número 57 no quadro de valor posicional (QVP).
Pode-se desenvolver este tipo de exploração em sentido contrário. Parte-se no
número 57. Decompõe-se o número, de acordo com as suas ordens, em 50 e 7.
Em seguida, representam-se as cinco dezenas e as sete unidades, recorrendo a
material diversificado (estruturado e não estruturado).
Também é importante explorar as diferentes possibilidades de reorganizar a
decomposição decimal de um número, com enfoque numa determinada ordem.
Vejamos um exemplo. Perante a representação do número 32 (Figura 10), com
o auxı́lio de três molduras do 10, representativas das dezenas, e de dois cı́rculos
vermelhos isolados, representativos das unidades, convida-se o aluno a explorar
todas as possı́veis decomposições deste número que envolvem a reorganização
das dezenas. Ilustra-se esta exploração na Figura 11.

Figura 10: Representação do número 32.
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Figura 11: Exploração das diferentes decomposições do número 32 que envolvem
a reorganização das dezenas, com recurso a esquemas todo-partes (ver, por
exemplo, [17]) e com apelo à propriedade comutativa da adição.
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As decomposições exemplificadas na Figura 11 permitem uma maior agilidade
em termos de cálculo mental, desempenhando, por isso, um papel importante
em algumas estratégias de cálculo, como ilustraremos mais à frente.

1.3

As primeiras estratégias de cálculo

O cálculo mental é extremamente importante para situações práticas da vida
que exigem uma resposta rápida. Então, há que estimular o aluno a desenvolver
as competências de cálculo de modo a promover uma compreensão profunda
dos números e operações, que lhe permita resolver de forma correta e expedita
as situações que surjam no quotidiano. Neste contexto, os discentes devem
explorar, desde o 1.º ano de escolaridade, diferentes estratégias para desenvolver
alguma destreza no cálculo mental.
Como o nosso sistema de numeração é um sistema decimal, o dez deve assumir
um papel importante. Isto porque organizamos quantidades em grupos de dez,
sendo que dez elementos de uma determinada ordem compõem um elemento da
ordem seguinte (dez unidades compõem uma dezena, dez dezenas compõem uma
centena, dez centenas compõem uma unidade de milhar e assim sucessivamente).
Portanto, é importante explorar, desde cedo, as composições e decomposições
envolvendo o 10 e as ordens numéricas, mobilizando o ato de compor/decompor
na aplicação de estratégias de cálculo.
As primeiras estratégias de cálculo da adição e subtração devem envolver todas
as decomposições dos números até 10 e a sua relação com a adição e a subtração
(por exemplo, se 10 se decompõe em 4 e 6 então 4+6 = 10, 6+4 = 10, 10−6 = 4
e 10 − 4 = 6; ver [17]).
Logo em seguida, surgem naturalmente as estratégias com dois números naturais,
sendo que um deles deve ter um só algarismo. Estas estratégias podem ser
exploradas no 1.º ano de escolaridade, no contexto da caminhada dos números
naturais até 100, com consolidação no inı́cio do 2.º ano de escolaridade.
As cinco estratégias em causa baseiam-se na natureza decimal do nosso sistema
de numeração e desempenham uma papel estruturante nas estratégias de cálculo
a explorar no 2.º ano de escolaridade, como iremos exemplificar mais à frente.
Para já, analisamos as cinco estratégias: “Adicionar separando as dezenas”,
“Decompor e subtrair às unidades”, “Adicionar compondo uma nova dezena”,
“Decompor e subtrair às dezenas” e “Retirar as unidades e subtrair o restante
às dezenas”.

Adicionar separando as dezenas
Tal como o nome indica, esta estratégia consiste em separar as dezenas das
unidades, operando as unidades, que não são suficientes para compor uma nova
dezena. A estratégia aplica-se quando uma das parcelas é superior a 10 e a
outra é inferior a 10: separam-se as dezenas da parcela maior e adicionam-se as
unidades dessa parcela que não estão compostas nas dezenas à parcela menor.
Por fim, efetua-se a composição das dezenas com a soma obtida das unidades,
como se ilustra nos exemplos das Figuras 12 e 13.
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Figura 12: Exemplo de aplicação da estratégia de cálculo “Adicionar separando
as dezenas”. Decompõe-se 15 em 10 e 5. Adiciona-se 5 e 4, obtendo-se 9. Por
fim, compõe-se 10 e 9, obtendo-se 19. Então, 15 + 4 = 19.
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Figura 13: Exemplo de aplicação da estratégia de cálculo “Adicionar separando
as dezenas”. Decompõe-se 53 em 50 e 3. Adiciona-se 3 e 6, obtendo-se 9. Por
fim, compõe-se 50 e 9, obtendo-se 59. Então, 53 + 6 = 59.
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Decompor e subtrair às unidades
Esta estratégia aplica-se quando o aditivo é superior a 10 e o subtrativo é inferior
a 10, sendo também inferior ou igual às unidades não compostas do aditivo. O
objetivo é decompor o aditivo em dezenas e unidades, retirando o subtrativo às
unidades decompostas do aditivo. Depois, efetua-se a composição das dezenas
com a diferença das unidades obtida. Na Figura 14, apresenta-se um exemplo
de aplicação desta estratégia.

Figura 14: Exemplo de aplicação da estratégia de cálculo “Decompor e subtrair
às unidades”. Decompõe-se 16 em 10 e 6. Subtrai-se 4 e 6, obtendo-se 2. Por
fim, compõe-se 10 e 2, obtendo-se 12. Então, 16 − 4 = 12.
As estratégias “Adicionar separando as dezenas” e “Decompor e subtrair às
unidades” apresentam a mesma dinâmica, sendo uma delas aplicada à adição
e a outra à subtração. Além disso, podem ser exploradas em cadeia para
recuperar um determinado número. Por exemplo, partimos do 17 e subtraı́mos 5
unidades, aplicando a estratégia “Decompor e subtrair às unidades”, de acordo
com os passos ilustrados na Figura 14. Obtemos 12. Em seguida, podemos
aplicar a estratégia “Adicionar separando as dezenas”, ilustrada na Figura 12,
para adicionarmos 5 unidades a 12, obtendo 17 e recuperando, assim, o valor
inicial. Em ambos os casos, as dezenas são separadas das unidades e opera-se
apenas com as unidades que não estão compostas em dezenas (adicionando ou
subtraindo essas unidades), não sendo necessário compor ou decompor dezenas.
Para a aplicação das duas estratégias é fundamental que os alunos mobilizem, de
forma célere, as decomposições dos números até 10. Nos exemplos apresentados,
mobilizam-se as decomposições do 9 em 5 e 4 (Figura 12) e em 3 e 6 (Figura
13) e do 6 em 4 e 2 (Figura 14).
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Adicionar compondo uma nova dezena
Esta estratégia da adição aplica-se quando pelo menos uma das parcelas é
inferior a 10 e o total de unidades não compostas em dezenas das duas parcelas
é igual ou superior a 10, de modo a ser possı́vel compor uma nova dezena.
Primeiro identifica-se a parcela maior e verifica-se quantas unidades faltam para
compor uma nova dezena, indo buscar as unidades em falta à parcela menor, por
decomposição desta. Por fim, efetua-se a adição das dezenas com as restantes
unidades da parcela que foi decomposta. Observe-se o exemplo apresentado na
Figura 15.

Figura 15: Exemplo de aplicação da estratégia de cálculo “Adicionar compondo
uma nova dezena”. Verifica-se que a parcela maior é o 8 e que faltam 2 unidades
para fazer 10, ou seja, para compor uma dezena. Decompõe-se a parcela menor,
o 7, em 5 e 2. De seguida, adiciona-se 8 e 2 para fazer 10. Por fim, adiciona-se a
dezena obtida com as restantes unidades da parcela que foi decomposta, 5 + 10,
obtendo-se 15. Então, 7 + 8 = 15.

Decompor e subtrair às dezenas
Esta estratégia aplica-se quando o aditivo é maior do que 10 e o subtrativo é
menor do que 10, sendo superior às unidades do aditivo que não estão compostas
nas dezenas. O objetivo desta estratégia é decompor o aditivo em dezenas e
unidades. Depois, retira-se o subtrativo às dezenas pois não pode ser retirado às
unidades. Por fim, efetua-se a composição da diferença obtida com as unidades
decompostas do aditivo. A Figura 16 retrata um exemplo desta estratégia.
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Figura 16: Exemplo de aplicação da estratégia de cálculo “Decompor e subtrair
às dezenas”. Decompõe-se 15 em 10 e 5. Não se pode retirar 7 unidades de
5 unidades. Então subtrai-se 7 a 10, obtendo-se 3. Por fim, compõe-se 3 e 5,
obtendo-se 8. Então, 15 − 7 = 8.
As estratégias “Adicionar compondo uma nova dezena” e “Decompor e subtrair
às dezenas” apresentam a mesma dinâmica, sendo uma delas aplicada à adição
e a outra à subtração. Também podem ser exploradas em cadeia para recuperar
um determinado número. Por exemplo, partimos do 13 e subtraı́mos 8 unidades,
aplicando a estratégia “Decompor e subtrair às dezenas”, de acordo com os
passos ilustrados na Figura 16. Obtemos 5. Em seguida, podemos aplicar a
estratégia “Adicionar compondo uma nova dezena”, ilustrada na Figura 15,
para adicionarmos 8 unidades a 5, obtendo 13 e recuperando, portanto, o valor
inicial. Em ambos os casos, as dezenas são separadas das unidades, sendo
necessário compor ou decompor uma dezena.
Para a aplicação das duas estratégias continua a ser fundamental que os alunos
mobilizem, de forma célere, as decomposições dos números até 10. Nos exemplos
apresentados, mobilizam-se as decomposições do 10 em 8 e 2 e do 7 em 5 e 2
(Figura 15) e do 10 em 7 e 3 e do 8 em 3 e 5 (Figura 16).
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Em seguida, analisamos uma estratégia alternativa à estratégia “Decompor e
subtrair às dezenas”, que se aplica nas mesmas situações.

Retirar as unidades e subtrair o restante às dezenas
Esta estratégia pode ser aplicada nas mesmas situações da anterior, ou seja,
quando o aditivo é maior do que 10 e o subtrativo é menor do que 10, sendo
superior às unidades do aditivo que não estão compostas nas dezenas. O
objetivo desta estratégia consiste em retirar as unidades do aditivo que não
estão compostas nas dezenas e subtrair o restante (a parte do subtrativo que
ainda não foi retirada ao aditivo) às dezenas. A Figura 17 ilustra um exemplo
de aplicação desta estratégia.

Figura 17: Exemplo de aplicação da estratégia de cálculo “Retirar as unidades e
subtrair o restante às dezenas”. Observa-se que o aditivo, 12, tem duas unidades
que não estão compostas na dezena. Então decompõe-se o subtrativo, 8, em 2
e 6. Retiram-se as 2 unidades ao aditivo, ficando com 10. Falta subtrair 6
unidades a 10, obtendo-se 4. Então, 12 − 8 = 4. Nesta estratégia, o subtrativo
é decomposto em duas partes, sendo cada uma delas retirada, à vez, ao aditivo.
A aplicação desta estratégia requer novamente que os alunos mobilizem, de
forma célere, as decomposições dos números até 10. Por exemplo, na situação
apresentada na Figura 17 é necessário mobilizar as decomposições do 8 em 2 e
6 e do 10 em 6 e 4.
Em relação às três estratégias apresentadas para a subtração é de notar que
as estratégias “Decompor e subtrair às unidades” e “Decompor e subtrair às
dezenas” baseiam-se na decomposição do aditivo em dezenas e unidades, sendo o
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subtrativo subtraı́do, de uma só vez, a um dos valores decompostos, dependendo
se o subtrativo é maior ou menor do que as unidades do aditivo que não estão
compostas nas dezenas. Já em relação à estratégia “Retirar as unidades e
subtrair o restante às dezenas”, a decomposição principal é feita ao subtrativo,
de modo a retirar as unidades do aditivo que não estão compostas em dezenas,
subtraindo a parte do subtrativo que ainda falta retirar às dezenas do aditivo.

1.4

Factos básicos da adição e da subtração com números
até 100

Através da exploração dos factos básicos, pretende-se que os alunos relacionem a
adição e a subtração, enquanto operações inversas, envolvendo números naturais
até 100.
Nas Figuras 18 a 21, ilustra-se um exemplo em que se relacionam três números
(o todo e as partes) através da adição e da subtração. Estas explorações devem
ter por base o trabalho prévio com os esquemas todo-partes e as decomposições
de números até 10, como já foi referido anteriormente (ver [17]).

Figura 18: Há 4 animais selvagens e 7 animais domésticos. Quantos animais
existem ao todo? Existem 11 animais ao todo. Logo, 4 + 7 = 11. Também
podemos dizer que há 7 animais domésticos e 4 animais selvagens e, portanto,
11 animais ao todo. Assim, também podemos escrever 7 + 4 = 11. É de notar
que as adições podem ser efetuadas aplicando a estratégia de cálculo “Adicionar
compondo uma nova dezena”. Verifica-se que a parcela maior é o 7 e que faltam
3 unidades para fazer 10, ou seja, para compor uma dezena. Decompõe-se a
parcela menor, o 4, em 3 e 1. De seguida, adiciona-se 7 e 3 para fazer 10. Por
fim, adiciona-se a dezena obtida com as restantes unidades da parcela que foi
decomposta, neste caso, uma só unidade, 1 + 10, obtendo-se 11.
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Figura 19: Há 11 animais, uns são selvagens e outros domésticos. Os animais
selvagens são 4. Quantos são os animais domésticos? Os animais domésticos são
7. Logo, 11 − 4 = 7. Esta subtração pode ser efetuada aplicando a estratégia
de cálculo “Decompor e subtrair às dezenas”. Decompõe-se 11 em 10 e 1. Não
se pode retirar 4 unidades de 1 unidade. Então subtrai-se 4 a 10, obtendo-se 6.
Por fim, compõe-se 6 e 1, obtendo-se 7. A subtração em causa também pode
ser efetuada recorrendo à estratégia de cálculo “Retirar as unidades e subtrair
o restante às dezenas”. Observa-se que o aditivo, 11, tem uma unidade que
não está composta na dezena. Então decompõe-se o subtrativo, 4, em 1 e 3.
Retira-se a unidade ao aditivo, ficando com 10. Falta subtrair 3 unidades a 10,
obtendo-se 7.

Figura 20: Há 11 animais, uns são selvagens e outros domésticos. Os animais
domésticos são 7. Quantos são os animais selvagens? Os animais selvagens são
4. Logo, 11 − 7 = 4. Esta subtração pode ser efetuada aplicando a estratégia
de cálculo “Decompor e subtrair às dezenas”. Decompõe-se 11 em 10 e 1. Não
se pode retirar 7 unidades de 1 unidade. Então subtrai-se 7 a 10, obtendo-se 3.
Por fim, compõe-se 3 e 1, obtendo-se 4. A subtração em causa também pode
ser efetuada recorrendo à estratégia de cálculo “Retirar as unidades e subtrair
o restante às dezenas”. Observa-se que o aditivo, 11, tem uma unidade que
não está composta na dezena. Então decompõe-se o subtrativo, 7, em 1 e 6.
Retira-se a unidade ao aditivo, ficando com 10. Falta subtrair 6 unidades a 10,
obtendo-se 4.
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Figura 21: Registam-se os quatro factos básicos explorados, dois para a adição
e dois para a subtração, com recurso ao esquema todo-partes e ao triângulo da
adição e da subtração.

A dinâmica subjacente ao triângulo da adição e da subtração é a mesma do
esquema todo-partes, pois ambos relacionam o todo e as duas partes através de
quatro factos básicos recorrendo à adição e à subtração. Contudo, no triângulo
representam-se os sinais das operações adição e subtração, o que facilita as
leituras que conduzem aos quatro factos básicos, como se ilustra na Figura 21,
com a indicação das setas coloridas.
As leituras do triângulo facilitam, portanto, a compreensão dos quatro factos
básicos que relacionam um todo e duas partes através da adição e subtração.
Importa também que os alunos se apercebam, em explorações futuras, que se
calcularem um dos factos básicos, envolvendo um todo e duas partes, os restantes
factos básicos deduzem-se de forma automática. Por exemplo, calculamos 8 + 7
e obtemos 15 (podemos aplicar a estratégia “Adicionar compondo uma nova
dezena”). Logo, se 8 + 7 = 15 então também 15 − 7 = 8. Em alternativa,
podemos também calcular 15 − 8, recorrendo a uma das estratégias “Decompor
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e subtrair às dezenas” ou “Retirar as unidades e subtrair o restante às dezenas”,
e obtemos 7. Logo, se 15−8 = 7 então também 15−7 = 8. Por conseguinte, é de
grande relevância relacionar um todo e duas partes, articulando os quatro factos
básicos (se adicionarmos as duas partes, independentemente da ordem, obtemos
o todo; e se subtrairmos uma das partes ao todo obtemos a outra parte).

2

Requisitos prévios no contexto do 2.º ano

Como requisitos para o 2.º ano elegemos o reconhecimento do valor posicional
dos algarismos e a exploração das composições/decomposições decimais e das
leituras de números naturais até 1000. Os alunos devem ganhar destreza na
construção dos números naturais, envolvendo três ordens, e no reconhecimento
do valor posicional que cada ordem confere aos algarismos de 0 a 9. Seguem-se
os exemplos das Figuras 22 a 25, com recurso a materiais diversificados.

Figura 22: Utilizam-se massinhas e sacos transparentes e coloridos para ilustrar
o valor posicional de cada algarismo. Os sacos verdes representam as dezenas,
tendo dez massinhas/unidades cada um. Já o saco vermelho representa uma
centena, por ser constituı́do por dez sacos verdes.

Figura 23: Neste segundo exemplo, utilizam-se palhinhas e cordões. Os molhos
de 10 palhinhas/unidades representam as dezenas. Por sua vez, a centena é
representada por um molho com dez molhos de 10 palhinhas.
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Figura 24: Neste terceiro exemplo, recorre-se a material estruturado, mais
especificamente ao MAB. Os cubinhos representam as unidades, as barras (com
10 cubinhos cada) representam as dezenas e as placas (com 10 barras cada, ou
seja, com 100 cubinhos cada) representam as centenas.

Figura 25: Neste quarto exemplo, recorre-se a outro material estruturado: os
cı́rculos de valor posicional dispostos no quadro de valor posicional. Todos os
cı́rculos têm o mesmo diâmetro. Os cı́rculos das unidades são identificados com
“1”, os das dezenas com “10” e os das centenas com “100”.
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Os quatro exemplos apresentam um faseamento na caminhada rumo à abstração.
Nos exemplos das Figuras 22 e 23 recorremos a material não estruturado, que
os alunos reconhecem do quotidiano (massinhas e palhinhas), para representar
as unidades, dezenas e centenas. Já no exemplo da Figura 24 recorremos a
um material estruturado, o MAB. Nos três exemplos, é perfeitamente visı́vel a
identificação de cada dezena como grupo uno de dez unidades e de cada centena
como grupo uno de dez dezenas, ou seja, de cem unidades. Já no exemplo da
Figura 25, todos os cı́rculos de valor posicional têm o mesmo diâmetro, pelo
que deixa de ser possı́vel identificar visualmente cada dezena como grupo uno
de dez unidades e cada centena como grupo uno de cem unidades. Contudo, há
uma caracterı́stica dos cı́rculos de valor posicional que justifica a pertinência da
exploração deste material antes dos tradicionais ábacos verticais. De facto, os
cı́rculos de valor posicional distinguem-se não só pela cor (como acontece com
as peças dos ábacos), mas também pelo rótulo que identifica as unidades que
compõem as diferentes ordens numéricas (“1” para cada unidade; “10” para cada
dezena e “100” para cada centena). Entendemos que este aspeto é importante
por estimular um faseamento na caminhada rumo à abstração. Nesta ordem
de ideias, recomenda-se o uso dos ábacos verticais depois da exploração com os
cı́rculos de valor posicional, uma vez que os ábacos já não apresentam os rótulos
referidos. Na Figura 26 ilustra-se uma exploração com o ábaco vertical.

Figura 26: Neste quinto exemplo, recorre-se ao ábaco vertical, ao esquema
todo-partes e às tiras de valor posicional.
Os cı́rculos de valor posicional articulam-se muito bem com as tiras de valor
posicional. Em todos os exemplos recorremos às tiras, que ajudam a identificar
o valor posicional de cada algarismo, “mostrando os zeros” associados a cada
ordem numérica. Existem outros dispositivos de algarismos móveis com a
mesma dinâmica, como sejam os dispositivos em madeira (ver [8]). Na Figura
27, ilustra-se a composição/decomposição do número 826 com um dispositivo em
madeira. Ainda relativamente ao número 826, apresentam-se diferentes leituras
desse número nas Figuras 28 a 30, com o apoio das tiras de valor posicional.
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Figura 27: Composição/decomposição do número 826 com recurso a um
dispositivo de algarismos móveis em madeira (ver [8]).

Figura 28: Leitura por ordens do número 826.

Figura 29: Leituras mistas do número 826, envolvendo duas ordens (a ordem
das unidades e uma outra ordem).

Figura 30: Leitura por extenso do número 826.
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A exploração da noção de valor posicional deve contemplar, de forma consistente,
o trabalho com as diferentes leituras dos números. Em particular, as leituras por
ordens e as leituras mistas constituem o reforço necessário para que o aluno pense
na organização dos algarismos que compõem um número, atendendo ao valor que
representam. As leituras mistas, tradicionalmente menos exploradas nas salas
de aula, são leituras que envolvem duas ordens (a ordem das unidades e uma
outra ordem). Estas leituras são importantes para que os alunos ganhem uma
maior destreza em aprendizagens futuras, envolvendo nomeadamente estratégias
de cálculo mental, os algoritmos e os arredondamentos. Vejam-se os exemplos
das Figuras 31 a 33.

Figura 31: Determinação da lei de formação de duas sequências, partindo de
uma leitura mista dos seus termos (exemplos adaptados de [12]).

Figura 32: “Esquema do laço” para arredondar às dezenas o número 847,
partindo do facto de o número ter 84 dezenas (exemplo retirado de [12]).

Figura 33: Aplicação do algoritmo da subtração por decomposição, partindo do
facto de o subtrativo ter 60 dezenas (exemplo adaptado de [13]).
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Teias de cálculo para a adição e subtração

Para efetuar um cálculo envolvendo a adição ou a subtração podemos recorrer a
várias estratégias. Nesta secção, pretendemos sublinhar a importância das teias
de cálculo no contexto das estratégias de cálculo da adição e subtração baseadas
na natureza decimal do nosso sistema de numeração.
As teias de cálculo, tal como o nome sugere, baseiam-se num esquema que liga os
números resultantes das decomposições decimais das parcelas, no caso de uma
adição, ou do aditivo e do subtrativo, no caso de uma subtração. Os cálculos
são efetuados à vez, ordem a ordem (começa-se pela ordem das unidades),
compondo-se no final os resultados parciais. As teias permitem “pôr no papel” o
raciocı́nio que normalmente fazemos quando operamos mentalmente. Vejam-se
os exemplos da Figura 34.

Figura 34: Exemplos de teias de cálculo adaptados de [11].
O registo das teias permite que o cálculo mental seja visualizado através de
um esquema, o que estimula a compreensão dos procedimentos inerentes aos
atos de adicionar e subtrair, facilitando a introdução posterior dos algoritmos
destas duas operações. Neste contexto, é conveniente que, desde cedo, se crie
o hábito de começar a operar pelas unidades, preparando os alunos para a fase
dos algoritmos.
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Na secção 1.3, analisámos estratégias de cálculo para a adição e subtração,
envolvendo dois números naturais, em que pelo menos um deles tinha um só
algarismo. As teias de cálculo constituem uma continuidade dessas estratégias,
baseadas na natureza decimal do sistema de numeração, sendo particularmente
úteis quando aplicadas a adições com as duas parcelas superiores a 10 e a
subtrações com aditivo e subtrativo superiores a 10. As primeiras explorações
podem incidir em números de dois algarismos, aumentando-se progressivamente
o intervalo numérico.
As teias de cálculo requerem um registo esquemático que, com o passar do
tempo, se espera deixe de ser necessário efetuar no papel e passe apenas a
ser visualizado mentalmente. O trabalho em grupo com as teias de cálculo
representa uma oportunidade para partilhar raciocı́nios e explicar procedimentos,
o que potencia o desenvolvimento da comunicação matemática, bem como do
raciocı́nio matemático dos alunos. De seguida, analisamos as diferentes situações
que podem surgir na exploração das teias de cálculo, no contexto do 2.º ano de
escolaridade.

3.1

Teias de cálculo para a adição sem composição

Começamos por explorar a aplicação de teias de cálculo envolvendo a adição sem
composição. Apresentamos um primeiro exemplo de uma adição com parcelas
de dois algarismos na Figura 35.

Figura 35: Decompõe-se 34 em 30 e 4 e 42 em 40 e 2. Adiciona-se 4 e
2, obtendo-se 6. Adiciona-se 30 e 40, obtendo-se 70 (por outras palavras,
adiciona-se 3 dezenas e 4 dezenas, obtendo-se 7 dezenas). Por fim, há que
compor os resultados parciais, 70 e 6, obtendo-se 76. Portanto, 34 + 42 = 76.
Faz-se o registo no triângulo da adição e da subtração.
No exemplo da Figura 36, a única alteração que se pode identificar em relação
à teia anterior é o facto de a primeira parcela ter mais um algarismo. No
entanto, o procedimento não se altera por esta razão. Assim, o aluno deverá
decompor as parcelas, atendendo ao valor posicional de cada algarismo. Em
seguida, pretende-se que seja esquematizado o raciocı́nio a aplicar, sendo que
os valores posicionais dos algarismos de uma parcela devem ser ligados aos
respetivos valores dos algarismos da outra parcela. Uma vez esquematizado
o cálculo, os valores são adicionados, ordem a ordem, a começar pela ordem
das unidades. Tal como no exemplo anterior, as adições parciais são adições
sem composição, pelo que o procedimento fica facilitado. Por fim, os resultados
parciais são compostos de modo a obter o resultado final da adição principal.
Quando uma parcela tem mais algarismos do que a outra, os valores posicionais
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das ordens adicionais dessa parcela entram diretamente na composição final com
os resultados parciais, de modo a se obter o resultado pretendido, como acontece
no exemplo da Figura 36. Pode-se efetuar o registo no triângulo da adição e
da subtração, identificando a operação usada (adição) e registando os valores
envolvidos (parcelas e soma).

Figura 36: Decompõe-se 243 em 200, 40 e 3 e 56 em 50 e 6. Adiciona-se 3
e 6, obtendo-se 9. Adiciona-se 40 e 50, obtendo-se 90 (por outras palavras,
adiciona-se 4 dezenas e 5 dezenas, obtendo-se 9 dezenas). Por fim, há que
compor o 200 com os resultados parciais, 90 e 9, obtendo-se 299. Portanto,
243 + 56 = 299. Faz-se o registo no triângulo da adição e da subtração.
Nas Figuras 37 e 38 , ilustram-se exemplos envolvendo duas parcelas com três
algarismos, exemplos esses que seguem a mesma dinâmica dos anteriores.

Figura 37: Decompõe-se 518 em 500, 10 e 8 e 271 em 200, 70 e 1. Adiciona-se
8 e 1, obtendo-se 9. Adiciona-se 10 e 70, obtendo-se 80 (por outras palavras,
adiciona-se 1 dezena e 7 dezenas, obtendo-se 8 dezenas). Adiciona-se 500 e
200, obtendo-se 700 (por outras palavras, adiciona-se 5 centenas e 2 centenas,
obtendo-se 7 centenas). Por fim, há que compor os resultados parciais, 700, 80
e 9, obtendo-se 789. Portanto, 518 + 271 = 789. Faz-se o registo no triângulo
da adição e da subtração.

Figura 38: Duas possibilidades de aplicação da teia de cálculo quando surge o
algarimo 0 em alguma das parcelas.
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Teias de cálculo para a subtração sem decomposição

Para aplicar uma teia de cálculo a uma subtração, o aluno deve começar por
decompor o aditivo e o subtrativo, atendendo ao valor posicional de cada
algarismo. Em seguida, de modo a esquematizar o raciocı́nio a aplicar, os
valores posicionais dos algarismos do aditivo devem ser ligados aos respetivos
valores dos algarismos do subtrativo. Uma vez esquematizado o cálculo, os
valores resultantes da decomposição do subtrativo são subtraı́dos aos relativos
ao aditivo, ordem a ordem, a começar pela ordem das unidades. Por fim, os
resultados parciais são compostos de modo a obter o resultado final da subtração
principal. Pode-se efetuar o registo no triângulo da adição e da subtração,
identificando a operação usada (subtração) e registando os valores envolvidos
(aditivo, subtrativo e diferença).
Apresentamos, abaixo, exemplos envolvendo a subtração sem decomposição (ver
Figuras 39 a 41).

Figura 39: Decompõe-se 76 em 70 e 6 e 34 em 30 e 4. Subtrai-se 4 a 6, obtendo-se
2. Subtrai-se 30 a 70, obtendo-se 40 (por outras palavras, subtrai-se 3 dezenas a
7 dezenas, obtendo-se 4 dezenas). Por fim, há que compor os resultados parciais,
40 e 2, obtendo-se 42. Portanto, 76 − 34 = 42. Faz-se o registo no triângulo da
adição e da subtração.

Figura 40: Decompõe-se 967 em 900, 60 e 7 e 43 em 40 e 3. Subtrai-se 3 a 7,
obtendo-se 4. Subtrai-se 40 a 60, obtendo-se 20 (por outras palavras, subtrai-se
4 dezenas a 6 dezenas, obtendo-se 2 dezenas). Por fim, há que compor o 900
com os resultados parciais, 20 e 4, obtendo-se 924. Portanto, 967 − 43 = 924.
Faz-se o registo no triângulo da adição e da subtração.
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Figura 41: Decompõe-se 888 em 800, 80 e 8 e 582 em 500, 80 e 2. Subtrai-se
2 a 8, obtendo-se 6. Subtrai-se 80 a 80, obtendo-se 0 (por outras palavras,
subtrai-se 8 dezenas a 8 dezenas, obtendo-se 0 dezenas). Subtrai-se 500 a
800, obtendo-se 300 (por outras palavras, subtrai-se 5 centenas a 8 centenas,
obtendo-se 3 centenas). Por fim, há que compor os resultados parciais, 300, 0 e
6, obtendo-se 306. Portanto, 888 − 582 = 306. Faz-se o registo no triângulo da
adição e da subtração.

3.3

Teias de cálculo para a adição com composição

Seguem-se exemplos da adição com composição (ver Figuras 42 a 45).

Figura 42: Decompõe-se 41 em 40 e 1 e 79 em 70 e 9. Adiciona-se 1 e 9,
obtendo-se 10: há a composição de uma dezena. Adiciona-se 40 e 70, obtendo-se
110: há a composição de uma centena (por outras palavras, adiciona-se 4 dezenas
e 7 dezenas, obtendo-se 11 dezenas; pode-se aplicar a estratégia ilustrada na
Figura 15 para concluir que 4 + 7 = 11). Por fim, há que compor os resultados
parciais, 110 e 10, obtendo-se 120. Portanto, 41 + 79 = 120.

Figura 43: Decompõe-se 629 em 600, 20 e 9 e 55 em 50 e 5. Adiciona-se
9 e 5, obtendo-se 14: há a composição de uma dezena; pode-se aplicar a
estratégia ilustrada na Figura 15 para concluir que 9 + 5 = 14. Adiciona-se
20 e 50, obtendo-se 70 (por outras palavras, adiciona-se 2 dezenas e 5 dezenas,
obtendo-se 7 dezenas). Por fim, há que compor o 600 com os resultados parciais,
70 e 14, obtendo-se 684. Portanto, 629 + 55 = 684.
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Figura 44: Decompõe-se 354 em 300, 50 e 4 e 582 em 500, 80 e 2. Adiciona-se
4 e 2, obtendo-se 6. Adiciona-se 50 e 80, obtendo-se 130: há a composição de
uma centena (por outras palavras, adiciona-se 5 dezenas e 8 dezenas, obtendo-se
13 dezenas; também se pode aplicar a estratégia ilustrada na Figura 15 para
concluir que 5 + 8 = 13). Adiciona-se 300 e 500, obtendo-se 800 (por outras
palavras, adiciona-se 3 centenas e 5 centenas, obtendo-se 8 centenas). Por fim,
há que compor os resultados parciais, 800, 130 e 6, obtendo-se 936. Desta forma,
conclui-se que 354 + 582 = 936.

Figura 45: Decompõe-se 396 em 300, 90 e 6 e 467 em 400, 60 e 7. Adiciona-se
6 e 7, obtendo-se 13: há a composição de uma dezena; pode-se aplicar a
estratégia ilustrada na Figura 15 para concluir que 6 + 7 = 13. Adiciona-se
90 e 60, obtendo-se 150: há a composição de uma centena (por outras palavras,
adiciona-se 9 dezenas e 6 dezenas, obtendo-se 15 dezenas; também se pode
aplicar a estratégia ilustrada na Figura 15 para concluir que 9 + 6 = 15).
Adiciona-se 300 e 400, obtendo-se 700 (por outras palavras, adiciona-se 3
centenas e 4 centenas, obtendo-se 7 centenas). Por fim, há que compor os
resultados parciais, 700, 150 e 13, obtendo-se 863. Desta forma, conclui-se que
396 + 467 = 863.

Quando aplicamos uma teia de cálculo a uma adição, com ou sem composição,
e queremos efetuar o cálculo das adições parciais, apenas precisamos conhecer
todas as decomposições dos números até 10 e a estratégia de cálculo ilustrada
na Figura 15, quando a soma dos algarismos correspondentes ultrapassa 10.
Estas são, precisamente, as ferramentas necessárias para aplicarmos com sucesso
o algoritmo da adição, pelo que o trabalho prévio com as teias de cálculo
desempenha um papel relevante, com a vantagem de se “visualizarem os zeros”,
ou seja, o valor posicional de cada algarismo, o que estimula a compreensão do
nosso sistema de numeração, um sistema decimal e posicional.
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Teias de cálculo para a subtração com decomposição

Por seu turno, numa teia de cálculo envolvendo uma subtração, com ou sem
decomposição, para efetuarmos o cálculo das subtrações parciais, é suficiente
conhecermos todas as decomposições dos números até 10 e usarmos, sempre que
surja a necessidade de uma decomposição, duas ferramentas: a reorganização
da decomposição decimal de um número (ilustrada nos exemplos da Figura
11) e uma das duas estratégias de cálculo ilustradas nas Figuras 16 e 17. Estas
também são as ferramentas necessárias para aplicarmos com sucesso o algoritmo
da subtração por decomposição, pelo que o trabalho prévio com as teias de
cálculo constituiu uma aposta na promoção da compreensão.
Nas Figuras 46 a 50, ilustramos exemplos da subtração com decomposição.

Figura 46: Começa-se naturalmente por decompor 85 em 80 e 5 e 67 em
60 e 7. Contudo, não é possı́vel retirar 7 unidades de 5 unidades. Sendo
assim, decompõe-se 85 em 70 e 15, atendendo ao trabalho prévio com as
diferentes decomposições de um número envolvendo a reorganização das dezenas
(exploração ilustrada na Figura 11). Subtrai-se 7 a 15, obtendo-se 8: há a
decomposição de uma dezena; pode-se aplicar a estratégia ilustrada na Figura
16 ou a estratégia ilustrada na Figura 17 para concluir que 15−7 = 8. Subtrai-se
60 a 70, obtendo-se 10 (por outras palavras, subtrai-se 6 dezenas a 7 dezenas,
obtendo-se 1 dezena). Por fim, há que compor os resultados parciais, 10 e 8,
obtendo-se 18. Portanto, 85 − 67 = 18.

Figura 47: Não é possı́vel retirar 5 unidades de 2 unidades. Então decompõe-se
682 em 600, 70 e 12 e 45 em 40 e 5. Subtrai-se 5 a 12, obtendo-se 7: há a
decomposição de uma dezena; pode-se aplicar a estratégia ilustrada na Figura
16 ou a estratégia ilustrada na Figura 17 para concluir que 12−5 = 7. Subtrai-se
40 a 70, obtendo-se 30 (por outras palavras, subtrai-se 4 dezenas a 7 dezenas,
obtendo-se 3 dezenas). Por fim, há que compor o 600 com os resultados parciais,
30 e 7, obtendo-se 637. Portanto, 682 − 45 = 637.
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Figura 48: Neste exemplo, não é possı́vel retirar 7 dezenas de 2 dezenas. Então
decompõe-se 729 em 600, 120 e 9 e 273 em 200, 70 e 3. Subtrai-se 3 a 9,
obtendo-se 6. Subtrai-se 70 a 120, obtendo-se 50: há a decomposição de uma
centena (por outras palavras, subtrai-se 7 dezenas a 12 dezenas, obtendo-se 5
dezenas; pode-se aplicar a estratégia ilustrada na Figura 16 ou a estratégia
ilustrada na Figura 17 para concluir que 12 − 7 = 5). Subtrai-se 200 a
600, obtendo-se 400 (por outras palavras, subtrai-se 2 centenas a 6 centenas,
obtendo-se 4 centenas). Por fim, há que compor os resultados parciais, 400, 50
e 6, obtendo-se 456. Portanto, 729 − 273 = 456.

Figura 49: Ilustra-se o raciocı́no que conduz à decomposição de 924 em 800,
110 e 14. Não é possı́vel retirar 6 unidades de 4 unidades, o que conduz à
decomposição de 924 em 900, 10 e 14. Contudo, como também não é possı́vel
retirar 8 dezenas de 1 dezena, reorganiza-se a decomposição do 924 em 800,
110 e 14. Então decompõe-se 924 em 800, 110 e 14 e 386 em 300, 80 e 6.
Subtrai-se 6 a 14, obtendo-se 8: há a decomposição de uma dezena; pode-se
aplicar a estratégia ilustrada na Figura 16 ou a estratégia ilustrada na Figura
17 para concluir que 14 − 6 = 8. Subtrai-se 80 a 110, obtendo-se 30: há
a decomposição de uma centena (por outras palavras, subtrai-se 8 dezenas
a 11 dezenas, obtendo-se 3 dezenas; pode-se aplicar a estratégia ilustrada na
Figura 16 ou a estratégia ilustrada na Figura 17 para concluir que 11 − 8 = 3).
Subtrai-se 300 a 800, obtendo-se 500 (por outras palavras, subtrai-se 3 centenas
a 8 centenas, obtendo-se 5 centenas). Por fim, há que compor os resultados
parciais, 500, 30 e 8, obtendo-se 538. Portanto, 924 − 386 = 538.
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Figura 50: Apresenta-se o último exemplo, em que se pretende calcular 800−364.
Neste tipo de cálculo, recorre-se normalmente à reta não graduada, aplicando
uma das seguintes estratégias: marca-se o 800 na reta e subtrai-se 364 (a
subtração pode ser feita de acordo com a decomposição decimal do 364, como
se ilustra na imagem de cima), obtendo-se a diferença 436, ou, em alternativa,
marca-se o 364 e o 800 na reta e determina-se o número que é preciso adicionar
ao 364 para obter o 800 (esta etapa também pode ser feita de forma faseada,
como se ilustra na imagem do meio), obtendo-se como resposta o 436. Contudo,
também é possı́vel aplicar uma teia de cálculo, com alguma destreza, fazendo
a decomposição do 800 em 700 e 100 e, em seguida, do 100 em 90 e 10. Sendo
assim, de acordo com a imagem de baixo, decompõe-se 800 em 700, 90 e 10 e 364
em 300, 60 e 4. Subtrai-se 4 a 10, obtendo-se 6. Subtrai-se 60 a 90, obtendo-se
30 (por outras palavras, subtrai-se 6 dezenas a 9 dezenas, obtendo-se 3 dezenas).
Subtrai-se 300 a 700, obtendo-se 400 (por outras palavras, subtrai-se 3 centenas
a 7 centenas, obtendo-se 4 centenas). Por fim, há que compor os resultados
parciais, 400, 30 e 6, obtendo-se 436. Portanto, 800 − 364 = 436.
Apresentadas as diferentes situações envolvendo a adição e a subtração, podemos
concluir que as teias de cálculo constituem uma mais-valia no desenvolvimento
do cálculo mental, particularmente por tirarem partido da natureza decimal e
posicional do nosso sistema de numeração. Numa teia de cálculo, os valores
posicionais dos algarismos são ligados, de acordo com as respetivas ordens. Em
seguida, os cálculos são efetuados à vez, ordem a ordem (começa-se pela ordem
das unidades), compondo-se no final os resultados parciais. Espera-se que, com
o passar do tempo, deixe de ser necessário efetuar o registo esquemático das
teias no papel, passando esse procedimento a ser visualizado mentalmente. O
trabalho prévio com as teias de cálculo estimula, portanto, a compreensão dos
procedimentos aplicados nos algoritmos da adição e subtração, facilitando a sua
compreensão. Justifica-se, assim, um investimento assertivo nas teias de cálculo.
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Tarefas lúdicas com teias de cálculo

Terminamos com quatro propostas de tarefas lúdicas envolvendo a aplicação
de teias de cálculo. As tarefas foram exploradas pelos autores nas sessões
“Matemática Passo a Passo”, do 2.º ano de escolaridade, da temporada 2
do programa “Aprender em Casa”, da RTP Açores (disponı́veis, à data de
publicação deste artigo, na RTP Play).

4.1

Mensagens secretas

Neste tipo de dinâmica, os alunos são desafiados a descobrir uma mensagem
secreta, estabelecendo para isso uma correspondência entre números e letras, de
modo a completar a mensagem de forma gradual. Logicamente, a números
iguais correspondem letras iguais. O que aqui apresentamos é apenas um
exemplo (ver Figuras 51 a 55), pois as expressões poderão ser adaptadas, bem
como a mensagem. A ideia, no entanto, é escolher uma mensagem que possa
proporcionar alguma reflexão acerca de um determinado assunto, de modo que
se consiga aliar o jogo ao debate sobre assuntos eventualmente importantes, por
intermédio da aplicação de ferramentas matemáticas (neste caso, as teias de
cálculo).

Figura 51: A mensagem secreta que se apresenta como desafio.

Figura 52: Aplicação de três teias de cálculo de modo a descobrir quais os
números que correspondem às letras V, A e D.
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Figura 53: Colocam-se as letras V, A e D na mensagem, de acordo com os
valores obtidos nos cálculos anteriores.

Figura 54: Aplicação de mais três teias de cálculo para descobrir os números
que correspondem às letras S, I e U. Colocam-se as letras na mensagem, nas
posições correspondentes.
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Figura 55: Aplicação de três teias de cálculo para descobrir os números que
correspondem a L, Á e E (optou-se por atribuir números diferentes às letras
acentuadas). Colocam-se as últimas letras na mensagem.

4.2

Muros de cálculo

Os muros de cálculo constituem uma dinâmica interessante de exploração das
teias de cálculo e, mais tarde, dos algoritmos da adição e da subtração, bem
como da relação entre estas duas operações. Esta dinâmica foi introduzida
pelos Prof DA da EBI da Praia da Vitória. O objetivo consiste em completar os
blocos do muro de acordo com a seguinte regra: cada número resulta da soma
dos dois números que estão debaixo dele. Ilustra-se um exemplo nas Figuras 56
a 59.

Figura 56: O muro de cálculo que se apresenta como desafio.
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Figura 57: Para darmos inı́cio à resolução deste muro de cálculo, temos de
descobrir o número que está em falta no bloco central da base do muro. Para
tal, devemos recorrer aos números 435 e 129, sendo que o 435 assume-se como
o todo e o 129 como uma das suas partes. Assim, facilmente percebemos que a
operação a que devemos recorrer é a subtração. Aplicamos uma teia de cálculo
para resolver a subtração, obtendo a diferença 306.

Figura 58: O número em falta na fila de blocos do meio deve ser descoberto
através de uma adição, pois temos conhecimento das duas partes e pretendemos
descobrir o todo. Usamos uma teia de cálculo, desta vez aplicada a uma adição,
para obter a soma 546.
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Figura 59: Falta determinar o número do bloco superior do muro. Devemos
recorrer novamente a uma adição, pois conhecemos as duas partes e pretendemos
descobrir o todo. Usamos uma teia de cálculo, aplicada à adição 435 + 546, para
obter a soma 981.

4.3

Percursos mistério

Os percursos mistério constituem mais uma sugestão para explorar de forma
lúdica o sentido de número, nomeadamente as teias de cálculo.
No exemplo que se apresenta nas Figuras 60 a 63, a ideia é descobrir qual
o destino do cavalo Pedro. Para isso, é necessário resolver alguns desafios
envolvendo as diferentes operações e as leituras de números. Note-se que esta
tarefa poderá ser adaptada a diferentes conteúdos, de acordo com as necessidades.

Figura 60: Pretendemos saber qual o destino do cavalo Pedro. Será que o cavalo
Pedro se dirige para o fardo de palha, para o balde de água ou para os prados
verdejantes? Para dar resposta a este desafio, temos de descobrir os números
que compõem o caminho que será percorrido pelo cavalo Pedro.
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Figura 61: Os participantes devem resolver duas teias de cálculo (uma
envolvendo uma adição com composição e a outra uma subtração com
decomposição), de modo a descobrirem dois dos números que compõem o
caminho a percorrer pelo cavalo Pedro.

Figura 62: Os participantes resolvem mais alguns desafios, de modo a
descobrirem outros números que compõem o caminho a trilhar pelo cavalo
Pedro. Optou-se por diversificar os desafios a resolver. Contudo, em alternativa,
os diferentes desafios poderiam ser todos centrados na aplicação das teias de
cálculo.
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Figura 63: Resolvem-se os últimos desafios, envolvendo leituras de números (por
ordens e mistas), e descobre-se o caminho a percorrer. Afinal, o cavalo Pedro
dirige-se para os prados verdejantes!

4.4

Nuvens de cálculo

A quarta e última dinâmica baseia-se numa sequência de cálculos que são
apresentados de nuvem em nuvem, de forma cı́clica, com recurso a setas. Este
tipo de tarefa permite mobilizar diferentes conteúdos previamente trabalhados.
Apresenta-se um exemplo de exploração das nuvens de cálculo nas Figuras 64 e
65.

Figura 64: Um desafio com nuvens de cálculo, em que se pretende descobrir os
números em falta em quatro nuvens.
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Figura 65: De modo a resolvermos este desafio, podemos começar na nuvem com
o número 3 e, ao seguirmos as indicações dadas pelas setas, vamos descobrindo
os números em falta até ao ponto de partida. Pelo caminho, encontramos o
número 35, que nos permitirá confirmar os cálculos efetuados até então. Esta é
uma dinâmica potenciadora do desenvolvimento do cálculo mental, que fomenta
a implementação de diferentes estratégias de cálculo para as quatro operações.
Entre as possı́veis estratégias, temos as teias de cálculo para determinar somas
e diferenças, podendo as teias ser escritas em papel e, com o passar do tempo,
apenas visualizadas mentalmente.

Referências
[1] Alves, A., Viveiros, A., Carvalho, A. CartoMat: Vamos Jogar e Dar Cartas
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Resumo: Este artigo é dedicado à apresentação dos conteúdos elaborados no
âmbito do Projeto Erasmus+ Mathina (www.mathina.eu/pt), que inclui, em
particular, dois repositórios - um para alunos e seus pais e outro para docentes
- e um manual para educadores. Os repositórios contêm diversos materiais, em
português, dirigidos ao ensino formal e não-formal da Matemática, através de
histórias matemáticas, diversas apps e vários materiais ilustrativos, incluindo
filmes,
imagens e animações,
assim como materiais produzidos
especificamente para educadores. Os conteúdos centram-se nas seguintes
temáticas: Criptografia, Lógica, Simetria e Visualização Geométrica.
Palavras-chave: Mathina, Histórias Matemáticas, Apps de Matemática,
Conteúdos didáticos de Matemática para o 1º ciclo, Criptografia, Lógica,
Simetria e Visualização Geométrica.

Introdução
Mathina1 (www.mathina.eu/pt) foi um projeto ERASMUS+ do
Atractor (PT), Bragi Vizualne Komunikacije (SI), Curvilinea Società
Cooperativa (IT), Experience Workshop (FI) e Imaginary (DE), que visou a
produção de materiais dirigidos ao ensino formal e não-formal da Matemática,
através de histórias matemáticas, diversas apps e vários materiais ilustrativos,
incluindo filmes, imagens e animações. O Mathina pode ser usado pelos pais
para jogar com os seus filhos, pelos professores como uma ferramenta didática
ou diretamente pelos jovens desejosos por descobrir mais Matemática.
1 O projeto Mathina, financiado pela Comissão Europeia, foi criado no âmbito de um projeto
Erasmus+, que decorreu entre dezembro de 2018 e maio de 2021.
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Neste artigo, será feita uma descrição detalhada e ilustrada de conteúdos,
desenvolvidos para crianças dos 4 aos 10 anos, patentes num repositório2 do
projeto: o repositório para os alunos e seus pais. Todos os conteúdos são
acessı́veis a partir de um computador pessoal, tablet ou smartphone.

Repositório dos alunos e seus pais
Se clicarmos em “Descubra as aventuras da Mathina”, acedemos a um livro
interativo com histórias matemáticas que decorrem em quatro mundos “mágicos”:
a Feira da Simetria, a Terra dos Pássaros de Fogo (dedicada à visualização
geométrica), a Ilha do Corsário (dedicada à criptografia) e a Cidade Logi (sobre
lógica). As histórias estão divididas por quatro faixas etárias: 4-6 anos, 7-10
anos, 11-14 anos, 15-19+ anos. O repositório inclui ainda links diretos para
todas as apps elaboradas no projeto.
Comecemos por descrever a história da Feira da Simetria dedicada
aos 4+: A Mathina ganha imensos brinquedos novos, cujos
conteúdos se adequam ao 1º ciclo, na parte relativa ao estudo
da simetria: identificação de eixos de simetria em figuras planas e
construção de figuras com eixo de simetria.

2 Nota importante: está a ser contemplada a migração dos repositórios do projeto para um
novo endereço, pelo que todos os links diretos, facultados neste artigo, para conteúdos dos
repositórios, devem ser encarados como “provisórios”. Contudo, note que todos os conteúdos
do projeto serão sempre acessı́veis a partir da página principal do projeto: www.mathina.eu/pt
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Quando a personagem principal das histórias, a Mathina, chega à Feira da
Simetria, depara-se com uma enorme feira de diversões, com inúmeros jogos e
desafios. Aqui, a Mathina toma conhecimento de uma particularidade sobre este
mundo de simetria: todos os brinquedos devem ser simétricos! Ora, acabara de
chegar um carregamento de peluches que não cumpria tal requisito. A Mathina
decide então ajudar o feiticeiro responsável pela feira a selecionar os “bons”
brinquedos (isto é, os simétricos).
Nesta fase da história, as crianças são convidadas a ajudar a
Mathina. Inicialmente, os alunos começam por se familiarizar,
numa app, com o conceito de eixo de simetria: as únicas direções
exploradas são a vertical e a horizontal.
Posteriormente, as crianças poderão ajudar a Mathina na pesquisa dos peluches
simétricos:

Numa segunda fase, e já na companhia do seu irmão Leo, a Mathina defronta
um novo desafio: finalizar a construção de brinquedos simétricos. E há duas
atividades disponı́veis:
1) Numa primeira app, as crianças são
convidadas a arrastar algumas das figuras
coloridas e colocá-las nos quadrados cinzentos
adequados.

1) Numa segunda app, os alunos devem
desenhar as linhas em falta.

No final da história, as personagens abandonam a feira da simetria, empolgadas
com os seus sucessos e com todos os brinquedos que ganharam.
Ainda sobre a temática da simetria, encontramos no repositório dos alunos uma
história dirigida a crianças mais crescidas (7+) - Mathina, o jogo das rosáceas
e os labirintos mágicos - que se centra nos conceitos de reflexão e de rotação.
Nesta secção, destacamos duas ferramentas úteis para o treino (em tempo real!)
de propriedades ligadas a estas duas isometrias:
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Labirinto de espelhos

Labirinto de meia volta

Foquemo-nos agora num território diferente da Feira
da Simetria - a terra dos pássaros de fogo (dedicado à
a visualização geométrica) - e selecionemos a história
Falando com o unidragão (7+). Nesta história, a
Mathina e o Leo tentam guiar um unidragão (um
pássaro de fogo), indicando-lhe quanto é que o seu
chifre se deve deslocar na horizontal e na vertical.
A tı́tulo de exemplo, no cenário ao lado, o par
introduzido foi (5,4).

Na app anterior, as crianças começam por se
familiarizar com a determinação de coordenadas em
grelhas quadriculadas e com o conceito de vetor. De
seguida, podem sistematizar os seus conhecimentos
num segundo jogo, no qual devem guiar o unidragão
até ao castelo evitando os obstáculos existentes. Para
tal, os alunos devem indicar várias coordenadas de
vetores que o unidragão memoriza no princı́pio do
seu percurso: a tı́tulo de exemplo, ao lado, foram
introduzidas as coordenadas (5,5), (5,0) e (4,-4).
Clicando em “Vai” o unidragão alcança o castelo,
sem embater em nuvens ou em montanhas:
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No final, é disponibilizado um jogo semelhante ao
anterior, no qual, além de evitar os obstáculos,
o unidragão deverá apanhar as “bolas de fogo”
exibidas.

Explorando agora um outro assunto matemático, a Criptografia, e selecionando
a história relativa aos 4+, encontramos várias personagens que tentam transmitir
informação secreta a amigos. Ao fazê-lo, as personagens deparam-se, de forma
natural, com dois princı́pios básicos da Criptografia: a necessidade de encontrar
um método, método esse baseado numa chave, isto é, algo (uma palavra, uma
frase, um número ou mesmo uma imagem) que possa ser usado por qualquer
pessoa que a conheça para revelar a mensagem escondida.
Na primeira atividade proposta, a chave escolhida
é “possui cinco lados”. Na app, as crianças
devem associar a mensagem secreta (“procura
a terceira árvore, a norte das fontes”) a uma
imagem que satisfaça a propriedade referida na
chave. Para tal, é necessário arrastar, para o
quadrado central, a mensagem secreta e a figura
geométrica adequada.

Numa segunda atividade, as crianças são
convidadas a associar 4 mensagens (a verdadeira
e 3 falsas) a 4 figuras diferentes. Só a mensagem
verdadeira deverá ser associada a uma imagem
que satisfaça a propriedade indicada na chave:
“o céu está cheio delas”.
Desta forma, só
aqueles que conhecem a chave saberão reconhecer
a mensagem certa.

Na última app, as crianças devem arrastar para o
quadrado central a mensagem correta, atendendo
à chave previamente escolhida: “o céu está cheio
delas”.
Para alunos que já saibam ler, sugerimos ainda a história O papagaio que fala, na
qual é introduzida uma variante de um dos mais famosos métodos criptográficos
da antiguidade - a cifra de César : na história, é apresentado um processo que
consiste na substituição de cada letra do alfabeto pela letra imediatamente a
seguir (por exemplo “VINHO” é codificado por “XJOIP”).
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A joia I
Debrucemo-nos agora sobre a história Igol-edadic,
dedicada à temática da Lógica (7+). Aqui, as
personagens defrontam um novo desafio:
atravessar um mosaico colorido no chão,
obedecendo à regra “só se pode passar de
vermelho para vermelho, de azul para azul, de
verde para verde, de amarelo para amarelo; ou de
cı́rculo a cı́rculo, quadrado a quadrado, triângulo
a triângulo”.

Materiais didáticos
O Projeto Mathina não consiste apenas em materiais elaborados para alunos e
seus pais.
No projeto, são facultados numerosos materiais didáticos
complementares:
 um repositório para os educadores composto por textos, profusamente
ilustrados, explicativos sobre cada uma das histórias matemáticas. Cada
texto inclui considerações sobre os conceitos matemáticos envolvidos, sobre
a parte didática e ainda sobre as apps disponibilizadas com a história. São
ainda facultados vı́deos explicativos sobre as apps: note-se que, embora os
filmes sejam falados em inglês, é possı́vel escolher legendas em português;
 um manual para educadores, em formato pdf, contendo materiais,
explicações e recursos adicionais;
 um canal YouTube, que colige todos os vı́deos explicativos sobre as apps;
 uma página de Facebook , dedicada à partilha de experiências e dúvidas
sobre o uso dos materiais;
 uma brochura (em inglês) Mathina’s world , onde se apresentam
considerações cientı́ficas e pedagógicas sobre o projeto.
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Notas finais
O Atractor pretende promover ações de divulgação e implementação, em meio
escolar, dos conteúdos do projeto. Em particular, prevê a realização de
workshops online com alunos, utilizando os materiais elaborados. Caso esteja
interessado em participar com alunos, por favor contacte o Atractor (endereço
no inı́cio do artigo).
O Atractor agradece ainda relatos de experiências, quer com alunos usando os
materiais do projeto Mathina, quer da utilização dos materiais didáticos na
qualidade de docente.
Se estiver interessado em ser informado sobre o Mathina ou outras novidades
ligadas ao Atractor, subscreva a Newsletter do Atractor.
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Resumo: Nesta secção do Jornal das Primeiras Matemáticas apresentam-se
regularmente alguns problemas de matemática de livros escolares portugueses do
passado.
Palavras-chave: manuais de matemática antigos, problemas de matemática
elementar.

Preâmbulo
Os problemas escolares utilizados no ensino da Matemática, em particular no
ensino elementar, têm sofrido algumas alterações ao longo dos tempos. Muitas
vezes a diferença não está nos conteúdos – pois as matérias básicas como a
aritmética e a geometria, de grosso modo, mantém-se as mesmas – mas sim na
forma e no contexto com que estes problemas são apresentados.
Nesta secção do Jornal das Primeiras Matemáticas apresentaremos regularmente
alguns problemas de matemática que foram publicados em livros escolares
portugueses do passado. Contaremos com a colaboração dos nossos leitores, que
poderão fazer-nos chegar cópias de problemas antigos que considerem
interessantes através do e-mail hbmpinto1981@gmail.com.

À Descoberta da Matemática com o Calculador
Multibásico de João António Nabais
Neste número apresentamos o livro de apoio ao Calculador Multibásico da
autoria do Professor João António Nabais (1915–1990) (Figura 1).
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Figura 1: Capa de [1].
O Calculador Multibásico é um dispositivo pedagógico criado em Portugal pelo
padre João A. Nabais, professor que fundou o Colégio Vasco da Gama, em 1959,
em Meleças (Sintra), e onde aplicou este seu dispositivo.

Figura 2: Calculador Multibásico à venda na plataforma OLX [3].
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Note-se que este professor era licenciado em Pedagogia e Psicologia Aplicada
à Educação pela Universidade Católica de Lovaina (Bélgica), tendo também
criado, em Lisboa, o Centro de Psicologia Aplicada à Educação. Para mais
informações sobre este autor, consultar [2], pp. 21-23. Atualmente ainda é
possı́vel encontrar aplicações didáticas deste dispositivo como, por exemplo,
neste workshop em [4] e neste vı́deo em [5].
De grosso modo, pode-se utilizar este dispositivo como se fosse uma espécie
de ábaco para operações, mas também pode usar-se para aprender/praticar
sistemas de numeração de diferentes bases; no livro de apoio aqui apresentado,
estas bases são ensinadas com recurso a jogos: “Jogo da Torre do 2” (base
binária) e “Jogo da Torre do 3” (base 3) – observe-se o ı́ndice deste livro na
figura 3. Posteriormente, estes jogos são generalizados para a Torre do 4, para a
Torre do 5, e assim sucessivamente até à Torre do 10 (correspondente ao nosso
sistema decimal atual).

Figura 3: Índice de [1].
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84

problemas dos nossos avós (14)

Note-se ainda que este livro de apoio faz parte de uma coleção designada por
“Constrói a Tua Matemática” (número 2). Na Figura 4 estão os livros que
faziam parte desta coleção.

Figura 4: Tı́tulos da coleção onde se insere este livro [1], p. 67
A noção de “construir as matemáticas” é justificada nas primeiras páginas deste
livro de apoio e centra-se no pensamento de Zoltán Pál Dienes (1916–2014) –
Figuras 5 a 8.

Figura 5: [1], pp. 2 e 3.
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Figura 6: [1], pp. 4 e 5.

Figura 7: [1], pp. 6 e 7.

Figura 8: [1], pp. 8 e 9.
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Como já foi referido, este material didático pode ser utilizado como um abáco
normal (ver Figura 9 para um exemplo de uma subtração), mas, quanto a
nós, o principal interesse em relação a outros dispositivos pedagógicos é a de
permitir explorar outros sistemas de numeração, permitindo assim uma melhor
compreensão do sistema de numeração decimal.

Figura 9: Subtração 5 − 2 = 3 apresentada em [1], p. 37.
De seguida, reproduzimos os cinco primeiros capı́tulos deste livro (Figuras 10 a
17).

Figura 10: [1], pp. 10 e 11.
No final desta obra tem-se ainda uma descrição do que deveria estar presente
num “Laboratório de Matemática” (Figuras 10 a 20) começando, claro, pelo
dispositivo apresentado neste livro. Realce-se ainda as citações escolhidas pelo
autor que realçam a necessidade do ensino se adaptar, permanentemente, às
novas teorias cientı́ficas não podendo esperar pela mudança de gerações (Figura
18).
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Figura 11: [1], pp. 12 e 13.

Figura 12: [1], pp. 14 e 15.
Uma última nota vai para a indicação final do autor de que este dispositivo
não deverá ser utilizado pelos professores para “demonstrações” e que a sua
finalidade principal é ser usado pelas “mãos dos alunos” (Figura 21).
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Figura 13: [1], pp. 16 e 17.

Figura 14: [1], pp. 18 e 19.
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Figura 15: [1], pp. 20 e 21.

Figura 16: [1], pp. 22 e 23.
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Figura 17: [1], pp. 24 e 25.

Figura 18: [1], pp. 60 e 61.
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Figura 19: [1], pp. 62 e 63.

Figura 20: [1], pp. 64 e 65.

Figura 21: [1], p. 66.
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