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Os autores iniciam o artigo “padrões no 1º Ciclo para quê?” enunciando a importância 

de trabalhar padrões e regularidades, conferindo-lhe um caracter transversal, possível de ser 

contextualizado na realidade que a criança conhece, tendo, igualmente, a possibilidade de ser 

trabalhado de forma lúdico, estimulando até mesmo os alunos que revelam maiores 

dificuldades no domínio da matemática. 

Indo ao encontro da preocupação actual, ou seja, ao gosto que os alunos revelam pela 

matemática que, por sua vez, tal sentimento remete para o sucesso ou insucesso matemático, 

os autores com base nos Princípios Orientadores para o 1º CEB, salientam a necessidade de 

estimular as crianças a gostarem da matemática, sentirem prazer na realização de actividades 

matemáticas e conservarem o espírito de descoberta e curiosidade acerca da matemática. Tais 

objectivos remetem para o professor a atarefa de contribuir com a adequação de um ambiente, 

postura e proposta de tarefas que se tornem significativas para as crianças, ou seja que 

permitam à criança compreender a utilidade da matemática. 

É no âmbito das preocupações enunciadas pelos autores, que o trabalho com padrões é 

referido como resposta para tornar a matemática interessante para os alunos. De forma mais 

explícita consideram que o trabalho com padrões facilita às crianças a compreensão sobre a 

forma como os diferentes conhecimentos matemáticos se relacionam, demarcando a 

transversabilidade das várias áreas do currículo. 

No âmbito das capacidades desenvolvidas com o trabalho com padrões são identificadas 

a capacidade de observação, de descoberta e de expressão, sendo que, tais capacidades, 

remetem para ajudar o aluno a: 

i) compreender como a natureza se aplica à vida diária; 

ii) desenvolver capacidades de classificação e ordenação de informação; 

iii) estabelecer conexões entre os blocos do programa; 

iv) facilitar o pensamento matemático; 

v)desenvolver a capacidade de resolver problemas.(Luis, Bártolo e Serrazina, 1996,p.44) 

 

Que padrões podemos encontrar? Esta é outra questão que muito preocupa os que se 

debruçam sobre o estudo dos padrões. pelos exemplos enunciados pelos autores permite 
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concluir, em concordância com outros autores, que podemos encontrar os mais variados tipos 

de padrões no nosso quotidiano, sendo como tal, e indo de encontro ao interesse das crianças 

pelo caracter lúdico, necessários estimular o espírito de curiosidade, descobrindo a existência 

de padrões, estabelecendo relações entre os mesmos e as várias áreas do currículo apelando a 

critérios como cor, forma, tamanho, quantidade, tudo em forma de jogo e do interesse da 

criança.. 


