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A temática escolhida  para trabalhar na Área de Projecto foi, sem dúvida, interessante e muito motivadora para 

os alunos. Os “mistérios”   à volta de como o homem começou a sentir necessidade de fazer contagens, fazer 

representações numéricas, deixavam os alunos curiosos, entusiasmados, mas também perplexos.

-  Como era possível, há muitos, muitos anos atrás os homens não saberem contar?

- Então como é que eles faziam? …

Os alunos nem se apercebiam que estavam a ganhar gosto (interesse, curiosidade) pela Matemática ao mesmo 

tempo que desenvolviam capacidades de comunicação e argumentação, não só na área da Matemática, mas 

também a nível de leitura, escrita, pesquisa de informação…

Para que todos os alunos conseguissem compreender os textos informativos, cada um dos textos era 

trabalhado/explorado em duas sessões (semanas) diferentes, permitindo, que os alunos o lessem e se 

apropriassem do seu conteúdo. 

Os alunos que ainda não sabiam ler ouviam a leitura da professora e dos colegas e aqueles alunos com mais 

dificuldades (na leitura) eram apoiados pela professora e pelos colegas, tendo lido, pelo menos, um parágrafo de 

cada texto.Todos os alunos participaram nas aulas, tendo respondido oralmente e/ou por escrito a questões 

sobre as informações contidas nos textos.

Todos os textos informativos que foram apresentados aos alunos, foram explorados utilizando diferentes 

estratégias/actividades:

• leitura cuidada pela professora;

• audição das ideias dos alunos;

• explicação de todas as expressões/vocábulos que eram novos para os alunos;

• dando tempo a que cada aluno se pudesse “apoderar” do sentido do texto;

• dando oportunidade que cada aluno lesse uma parte do texto (mesmo os que sentiam mais dificuldades, 

mas que apreciavam as histórias e participavam activamente nas aulas);

• fazendo-se a exploração de cada texto através de um breve questionário que só podia ser realizado com a 

informação contida no texto.

Deste modo,   ao trabalhar algumas das muitas histórias que fazem parte da História da Matemática e da sua 

evolução ao longo dos tempos, trabalhou-se a leitura, interpretação e compreensão de textos, fugindo da rotina 

dos textos do manual escolar.

As actividades realizadas contribuiram significativamente para o desenvolvimento/construção de competências:

- construção de conhecimentos, capacidades e atitudes positivas face à Matemática;

- argumentação, comunicação oral e escrita;

- identificação/recolha de informação relevante numa fonte documental;

- reaização de trabalho colaborativo - a pares (o que não é fácil para esta faixa etária, mas que quanto mais cedo 

se iniciar, mais facilidade há em se conseguir sucesso, também, neste campo das atitudes).
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Registos dos alunos, realizados a partir de textos informativos elaborados para o efeito e onde é bem visivel a 

interdisciplinaridade: Matemática  (informação sobre a “História da Matemática”), Língua Portuguesa 

(leitura, identificação da informação no texto, escrita...) e  Expressão Plástica.
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