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“A Educação em Matemática  como meio de Formar para o Sucesso Educativo
Guião para o professor – Actividade 1
Finalidades: 
- Desenvolver nos alunos atitudes positivas face à Matemática e a capacidade para a apreciar 
através do (da):

 conhecimento de aspectos da História da Matemática; 
 compreensão da Matemática como elemento da cultura humana;
 apreciação de aspectos estéticos da Matemática;
 reconhecimento de diferentes tipos de representações matemáticas (simbólicas, pictóricas)...

Contextualização e momentos de sala de aula: 
1) Colocar os alunos perante diferentes questões de forma a levá-los a sentir  que a Matemática 
(neste caso os números) fazem parte do seu quotidiano e que é impossível, numa sociedade como a 
actual, conseguirmos viver sem sabermos matemática. 

Exemplo de diálogo e questões que podem ser colocadas aos alunos:
Todos os dias usamos os números para dizer quantos amigos temos, em que ano de escolaridade 
andamos, a nossa idade, quantos irmãos temos, as horas a que nos levantamos, o tempo que temos 
de recreio... mas será que já alguma vez pensaste, por exemplo:

 No modo como surgiram esses números que utilizamos nas nossas respostas?
 Como é que surgiram as primeiras formas de contagem? 
 Se os números como os conhecemos sempre existiram? E se não, como e porquê é que os 

números foram sendo “criados”?
2) O que é que cada um de vós pensa sobre o assunto? (diálogo/debate oral  com os alunos e 
recolha das suas ideias – o professor, regista no quadro as diferentes ideias surgidas no debate que, 
posteriormente, serão copiadas pelos alunos para o Registo1 1).

3) Leitura e exploração do texto – história a ser contada pelo professor aos alunos depois do debate 
das suas ideias prévias e registo das mesmas2 (provavelmente é trabalho para dois dias diferentes)

“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. 

Esta  história  pode,  posteriormente,  ser  explorada  a  nível  de  LP  e  até  EM,  fazendo  assim  a 
interdisciplinaridade. Na página 2 do registo dos alunos tem dois exemplares da mesma.

1 Este trabalho pode ser feito individualmente ou em grupo, mas o importante é que cada aluno tenha a sua folha de registo. 
2 Esse registo pode ser feito, por exemplo no quadro pela professora, para depois cada aluno copiar para a sua folha.
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