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Enquadramento Curricular:

• Tema: Números e Operações

• Tópico:  Operações com números naturais: 
multiplicação.
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“ A aprendizagem dos algoritmos, com compreensão, valorizando o

sentido de número, deverá desenvolver–se gradualmente para as quatro

operações. Assim num primeiro momento, os alunos devem ter a

possibilidade de usar formas de cálculo escrito e informais (…) ”

In  Programa de Matemática do E.B.  
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Objectivos:
Compreender a multiplicação no sentido combinatório.

Resolver problemas envolvendo multiplicações.

Identificar o objectivo e informação relevante para a 
resolução do problema. 

Interpretar e representar informação e ideias 
matemáticas. 

Explicar ideias e processos e justificar  resultados 
matemáticos, utilizando linguagem e vocabulário 
próprios.

Participar de forma construtiva em discussão sobre 
ideias e processos.
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• Actividade

Apresentação aos alunos da seguinte situação:

O menino Tomás tem 7 anos e sempre que vai para a escola tem de escolher a roupa

para vestir. Ele tem duas calças (uma azul e outra preta) e três camisolas (uma verde,

uma branca e outra vermelha).

São capazes de ajudar o Tomás a imaginar todas as maneiras diferentes que tem, para

se vestir com aquela roupa?
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Organização da turma em pares,

entrega de um folha  em branco e de 

um conjunto de figuras (calças e 

blusas) em branco para pintar, 

recortar e utilizar na actividade.

Cada par pintou as peças que lhe 

foram distribuídas e procurou 

descobrir as diferentes maneiras de 

vestir o Tomás, registando as 

descobertas através de desenhos. 
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Ao observar o que os alunos iam registando, foi possível verificar:

 Alguns alunos  foram registando 

as várias hipóteses de toilette sem 

qualquer organização, por tentativa 

e erro .
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Outros revelaram já alguma 

organização…
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Outros ainda mostraram um raciocínio 

matemático mais desenvolvido e uma 

estratégia de resolução com uma certa lógica…
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Depois de a professora observar, e tentar compreender os raciocínios matemáticos e estratégias 

de resolução  que os alunos utilizavam enquanto resolviam a  tarefa (monitorizar o trabalho dos 

alunos) seleccionou  de  modo sequencial  algumas resoluções.  Os alunos, à medida que iam 

construindo o painel,  comunicavam a sua forma de pensamento, o raciocínio utilizado na 

resolução do problema. 
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Cada apresentação das ideias serviu para explorar  que existem diferentes modos , igualmente 

válidos, de chegar à solução. Na discussão colectiva, os alunos foram encorajados a partilhar , 

explicar , justificar os seus raciocínios, assim como apresentar dúvidas ou dificuldades.

Foi um meio privilegiado para a promoção  da compreensão  dos conceitos envolvidos na tarefa.
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Numa segunda parte…
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Com o objectivo de saber se cada um dos 

alunos tinha  entendido a actividade,   

desenvolvido as aprendizagens 

objectivadas para esta tarefa, a professora, 

no quadro,   relembrou a  situação de 

partida e distribuiu a cada aluno  esta  ficha 

de trabalho.

Os alunos pintaram as figuras em 

função do que foi pedido.

Pinta as diferentes combinações que o menino

pode vestir, usando a roupa disponível.
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Ao monitorizar o trabalho dos alunos  a 

professora observou que alguns  

concluíam correctamente a actividade.

Explicavam o seu raciocínio, 

apresentando de forma  ordenada os 

vários passos que tinham seguido. 
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Os alunos foram descobrindo  o que estava 

repetido, o que não estava bem e iam , ao 

lado,  fazendo as correcções. 

A resposta correcta construir-se-ia a partir 

da errada.

Aos alunos que não realizavam a tarefa de 

forma correcta, era sugerido que 

observassem novamente se tudo estaria 

bem. As vestimentas teriam de ser todas 

diferentes , não poderia haver  iguais.
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À medida que os alunos iam terminando a actividade foi-lhes apresentada 

uma nova situação que pretendia  levá-los  um pouco mais longe na 

compreensão  deste  problema.

E se o menino  tivesse … 

três calças: umas azuis, umas pretas e umas verdes; 

três camisolas: uma amarela, uma  cor-de –rosa e uma branca.

Representa de que  maneiras diferentes   se poderá  vestir o menino com essa roupa.
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Alguns alunos depressa resolveram a actividade.

A  experiência anterior revelava-se  agora como uma aprendizagem útil, quer na 

organização e pintura das figuras quer na explicação do  raciocínio. A repetição de 

grupos iguais simplificava a tarefa.

É notório nesta segunda actividade, o recurso a uma estratégia sequencial de 

pintura por forma a descobrir todas as soluções por exaustão.
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À medida que se ia colocando no problema mais peças de roupa e  a representação 

por figuras dava lugar a  outra simbologia, os cálculos ganhavam  um papel de 

destaque na explicação dada pela criança.

Um aluno 

ia respondendo e explicando o seu 

raciocínio, com gestos de representação 

em árvore e  cálculos matemáticos.
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À medida que se ia colocando no problema mais peças de roupa e  a representação 

por figuras dava lugar a  outra simbologia, os cálculos ganhavam  um papel de 

destaque na explicação dada pela criança.

Um aluno 

ia respondendo e explicando o seu 

raciocínio, com gestos de representação 

em árvore e  cálculos matemáticos.
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3x4=12

Estratégia utilizada 

no raciocínio anterior
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Discussão no grupo turma
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Os alunos explicaram aos colegas o raciocínio e

as estratégias que utilizaram na resolução da

actividade.

Identificaram semelhanças e diferenças na

resolução de cada um, estabelecendo conexões

entre as suas resoluções e as dos colegas.

Corrigiram algumas incorrecções .

Os trabalhos foram expostos no quadro.
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Recorrendo a figuras com íman e marcadores, um dos alunos foi explicando o 

raciocínio e estratégia utilizados na resolução do problema.  
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Representaram-se  as  diferentes 
estratégias apresentadas pelos 
alunos. 
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Por último… com a ajuda de um 

modelo, um aluno comunicou aos 

colegas como   tinha feito e 

porquê.

O nº de trajes que se podem constituir 

com …  

o nº de combinações diferentes que se 

podem  fazer com estas roupas..   

E com  mais?

Muitos  respondiam à questão 

com entusiasmo.
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Que mais valias trouxe esta tarefa?

A realização desta tarefa permitiu aos alunos:

• Compreender que a Matemática ensinada na sala de aula se
relaciona com a Matemática usada (e necessária) diariamente
na vida de cada um.

• Experimentar a resolução de actividades que permitam
desenvolver capacidades de atenção e raciocínio.

• Expressar o seu raciocínio e a forma como resolveram o
problema.
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Conexões

• Sentido do número e operações.

• Regularidades

• Organização de dados em tabela de dupla
entrada

• Combinações
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Ficha técnica 

EB1  nº 6 Monte Belo 

1º ano

Turma  B - Professora Gisela Marmelo 

Turma C – Professora  Manuela Monteiro


