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Guião para o Aluno – Actividade e Registo 1

1) No quadro que se segue regista o que pensas (pensam) sobre a forma como 
surgiram os números.

2) Ouviste contar a história do pastor. Agora pensa e responde:

2.1 Se à noite o pastor ficasse com alguma pedrinha no saco, isso  significava 

que_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

2.2 Se à noite o pastor tivesse mais animais do que pedrinhas, isso  significava 

que___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Ilustra a história do pastor

Nome: _________________________________________________________ Data: ___/___/___
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“Uma história sobre os números … era uma vez um pastor”

Há muitos, muitos anos atrás, no tempo em que os homens ainda viviam em grutas nas 
rochas ou em cabanas feitas  de pedras,  havia  um pastor  que tinha um rebanho (de 
ovelhas e carneiros) que todos os dias levava a pastar para a serra. 
Levava  o  rebanho  de  manhã  bem cedo,  ia  tomando  conta  dele,  até  que  chegava  o 
anoitecer, hora em que tinha de voltar para a gruta e guardar lá o rebanho sem que lhe 
faltasse nenhuma ovelha ou carneiro.
O grande problema do pastor era não saber contar e,  por isso, nunca sabia quantas 
ovelhas tinha, se durante o dia alguma lhe tinha sido roubada, se tinha fugido ou perdido 
do rebanho, ou se havia sido acrescentado um novo elemento ao rebanho (ovelha ou 
carneiro).
Depois de muito pensar na melhor forma de resolver esta situação, o pastor decidiu que 
pela manhã, por cada animal que deixasse sair da gruta, colocava uma pedrinha num 
saco. Ao anoitecer, por cada animal que entrava na gruta ele retirava uma pedrinha do 
saco. 
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