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Desenvolvendo estratégias de cálculo mental: mini-lições com cadeias matemáticas 

 

Actuais programas de Matemática ou documentos com orientações curriculares para o ensino e 

aprendizagem desta disciplina de diversos países, entre os quais Portugal, sublinham a importância de se 

criarem condições na sala de aula para que os alunos desenvolvam estratégias de cálculo mental 

poderosas e eficientes. Uma das formas de caminhar neste sentido é através do que Fosnot e Dolk 

(2001, 2002) designam por mini-lições com cadeias matemáticas1. 

Mini-lições são pequenos períodos de tempo diários, com uma duração de cerca de 10 a 15 

minutos, planeados intencionalmente para ajudar os alunos a desenvolver um reportório de estratégias de 

cálculo baseadas numa compreensão profunda das relações numéricas e das operações. São, assim, 

momentos da aula mais orientados pelo professor e mais explícitos do que aqueles em que os alunos 

trabalham com tarefas de cariz exploratório ou investigativo. 

As mini-lições com cadeias matemáticas têm por grande finalidade desenvolver nos alunos um 

cálculo mental eficiente. A ideia é o professor apresentar um conjunto de tarefas de cálculo relacionadas 

entre si (uma cadeia) que visa evidenciar determinadas estratégias de cálculo associadas a propriedades 

dos números e das operações. Assim, cada cadeia procura construir um sistema de relações numéricas 

que assentam no cálculo realizado na(s) linha(s) anterior(es) da cadeia. A estrutura da cadeia influencia 

as estratégias dos alunos. Para elaborar cadeias o professor deve ter conhecimento das estratégias de 

cálculo fundamentais relacionadas com o número e as diferentes operações. 

Na sala de aula pode começar-se por apresentar a primeira tarefa da cadeia e dar algum tempo 

aos alunos para a resolverem pedindo-lhes para explicarem as estratégias usadas, que vão sendo 

registadas no quadro. Em seguida, apresenta-se a segunda tarefa da cadeia e procede-se da mesma 

forma até serem apresentadas e analisadas todas as tarefas. Se o professor considerar adequado pode, 

no final, continuar o trabalho com uma nova cadeia. 

Embora deva haver liberdade para cada aluno construir as suas próprias estratégias de cálculo e 

devam ser registadas as diferentes estratégias que surjam, é importante analisar com os alunos qual é a 

mais “eficaz”, ou seja, aquela ou aquelas que decorrem de uma compreensão do valor dos números 

envolvidos e das relações em que se podem apoiar.  

                                       
1 Para aprofundar este tema pode consultar Fosnot, C & Dolk, M. (2001). Young mathematicians at work: Consctructing 
multiplication and division. Heinemann: Portsmouth e Fosnot, C & Dolk, M. (2002). Young mathematicians at work: Consctructing 
fractions, decimals, and percents. Heinemann: Portsmouth.  
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Situando-nos no conjunto dos números naturais, se a ideia for, por exemplo, trabalhar a adição 

usando saltos de 10 ou saltos de 10 com compensação, pode ser proposta a seguinte cadeia: 

23 + 20 = 

23 + 19 = 

23 + 29 = 

33 + 19 = 

 

Pode calcular-se 23 + 20 fazendo 23 + 10 e adicionando novamente 10. A partir daqui,  

23 + 19 pode ser calculado sabendo que 23 + 20 = 43; logo basta subtrair 1 a 43 (adicionar múltiplos 

de 10 e compensar); 

23 + 29 basta adicionar 10 a 23 + 19 ou então adicionar 23 + 30 e subtrair 1 (adicionar múltiplos de 

10 e compensar). 

33 + 19 basta adicionar 10 a 23 + 19; 

 

A estratégia da compensação constitui igualmente uma estratégia poderosa para o cálculo mental 

com números decimais. Por exemplo, pode calcular-se 19,8 + 71,3 adicionando 20 a 71,3 e depois 

retirando 0, 2 ao resultado para compensar (pois 19,8 é 20  - 0,2) 

Se os conjuntos numéricos considerados forem outros e/ou se a intenção do professor for 

diferente, naturalmente, as cadeias a apresentar aos alunos serão outras. Supondo, por exemplo, que o 

professor pretende que os alunos trabalhem com números decimais e quer evidenciar a propriedade 

distributiva da multiplicação em relação à adição. Cadeias possíveis são as seguintes: 

30 x 0,5= 

5 x 0,5= 

35 x 0,5= 

12 x 2 =  

12 x 0,5 =  

12 x 2,5 =  

Mudar de representação de um número para outra equivalente, é uma estratégia poderosa de 

cálculo mental. Por exemplo, 75% de 80 pode ser calculado pensando que 75% =  e que, por isso, 

uma das estratégias possíveis é dividir 80 por 4 e multiplicar por 3 o resultado obtido.  
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Quando os alunos já tiverem algum conhecimento sobre o conceito de fracção, sobre a 

representação decimal de números fraccionários e sobre o conceito de percentagem, as cadeias podem 

ser concebidas para evidenciar a equivalência de diferentes representações de um mesmo número. Se 

as fracções ,  e  forem, por exemplo, números de referência para os alunos, cadeias possíveis 

para trabalhar a equivalência de representações são, por exemplo, as apresentadas em seguida. 

 x 80 =  

0,75 x 80 =  

75% de 80 =  

75 x 80 =  

 

+ 1 =  

 + 1 =  

 + 1 =  

 + 2 =  

1,25 +  = 

 

 


