
Tarefas para reflectir 
 

 
 
Canções 
Na quinta do tio Manel 
 
 
 
 
Lenga-lenga 
A formiga e a neve 
O menino que não gostava de couves 
A casa do João 
 
 
 
Histórias 
Caracolinhos  
A carochinha 
Os três Porquinhos 
O capuchinho vermelho 
 
 
 
Para investigar 
 
Tarefa 1 
A mãe do Luís disse-lhe que tinha que colocar uma banana e dois pães em cada um dos três 
sacos do lanche. Faz um desenho que demonstre o teu raciocínio. 
 
Tarefa 2 
A mãe da Ana pediu-lhe para colocar em cada um dos quatro sacos uma maçã, dois bolos e 
um iogurte. Desenha o que a Ana fez. 
 
Tarefa 3 

Era uma vez um grupo de bonecos de neve que viviam na serra da estrela já edstavam 
fartos de serem brancos e resolveram pedir á fada da neve que os colorisse das corese que eles 
gostavam mais: azul (como o céu); verde (como as ervas) e amarelo (como o sol). A Fada 
disse que lhes concedia o desejo, mas eles teriam que dizer como deviam ser coloridos. Tudo 
seria fácil se a Fada não impusesse duas condições: 

 
1- cada boneco tem que ter três cores (azul, verde e amarelo) ou seja, o chapéu, a 
cabeça e o corpo têm que ter cores diferentes; 
2- todos os bonecos têm que ser diferentes uns dos outros, ou seja, um boneco não 
pode estar colorido da mesma forma que os seus amigos. 

 
Queres ajudar os Bonecos de Neve? Quantos amigos são? 
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Tarefa 4 
 
Uma rã vive num charco com muitas pedras, muitos nenúfares, muitos insectos e muitos 
amigos. Os amigos chamam-lhe Saltitona porque ela adora brincar saltando de pedra em 
pedra. Mas nesta brincadeira Saltitona gosta de desafiar os amigos fazendo-lhes algumas 
perguntas sobre o modo como ela executa os seus saltos. Hoje vai brincar com estes meninos. 
Vamos descobrir de que formas poderá a rã saltar? 
 
 
 
 
 
Tarefa 5 
 
Com quatro paus iguais consigo fazer um quadrado. Se tiver sete paus consigo fazer dois 
quadrados. De quantos paus preciso para fazer três quadrados? E quatro? 
 
 
      ?????? 
 
Tarefa 6 
 
A Maria quis ajudar a sua mãe a pôr a roupa a secar. A mãe deu-lhe seis panos de cozinha 
para ela estender na corda e pediu-lhe que não gastasse muitas molas. Então, a Maria num 
pano usou duas molas, mas em dois panos ela usou três molas. Quantas molas usou a Maria 
para seis panos? 
 
 
Tarefa 7 
 
Pega numa folha de papel e faz sucessivas dobragens ao meio 
Regista na tabela os dados obtidos 
 
Número de dobragens 0 1 2 3   
Número de partes 1 2     
 
Descobre a relação entre a dobragens e o número de partes da folha que obtiveste 
Consegues descobrir quantas partes obténs com 10 dobragens? E com 20? 
 
 
Tarefa 8 
 
Construção de fitas para medir, fitas para o cabelo, cintos, molduras, bordados para toalhas, 
capas de livros, papel de embrulho, símbolos das presenças. Nos exemplos apresentados 
podemos criar padrões? como? 
 
Tarefa 9 
Dividir em cinco partes iguais papel comprido. Dividir cada uma das partes em 10 unidades 
iguais atribuir a cada unidade números de 0 a 49. cortar entre o 9 e o 10, o 19 e o 20, o 29 e o 
30 e entre o 39 e o 40. 
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    ______    _______     _______  _______   ________ 
 
 
 
          ______   _______   _______   _______   _______  
 
 
 
          ______  _______  _______  _______  ________ 
     
 
 
              _______   _______   _______  ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______   ______ 
 
 
 
     ______        ______  ______   ____ 
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1. Utiliza 3 cores para definir o padrão 
 
 
 

2. Seguindo o padrão preenche todas as grelhas de forma contínua e sem deixar espaços 
em branco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Compara as composições com as dos teus colegas e regista as descobertas que fizeres. 
 

 
Matemática actual e Padrões para quê? 
 

Actualmente estamos perante uma mudança no ensino e aprendizagem da matemática. 

Os professores estão cada vez mais sensibilizados para a necessidade de encorajar os seus 

alunos a investigar, discutir, questionar e verificar. No currículo enfatiza-se a incidência nas 

explorações e à comunicação, tendo o cuidado de tornar a matemática acessível a todos. 

O currículo, a avaliação dos alunos, os programas os métodos de ensino e o ambiente da 

sala de aula são preocupações constantes e integradas no apelo à mudança, sendo esta 

consequente das necessidades de transformação da nossa sociedade, uma vez que se exigem 

cada vez mais alunos que se tornem matematicamente alfabetizados (NCTM, K6, 1998). De 

facto os alunos não necessitam apenas de aprender mais matemática mas antes adquirir bases 

académicas que lhes permitam ampliar os seus conhecimentos, interpretar, tomar decisões, 

resolver problemas. Assim o objectivo da Matemática é proporcionar às crianças experiências 

que permitam desenvolver as suas capacidades de resolver problemas e que as ajudem a 

construir uma matemática com base nas situações quotidianas. Os alunos são deste modo 

construtores dos seu próprio conhecimento em constante interacção com o meio e com os 

outros.  

Desde os primeiros anos de escolaridade é importante realizar actividades que levem as 

crianças a fazer generalizações (Moreira e Oliveira, 2003).  

Segundo o testemunho de diversos investigadores os padrões na Educação Pré-escolar 

são diversificados quer no tipo como na concretização. Entre a panóplia de materiais que 

podem ser usados para criar padrões também existe uma variedade de atributos (cor, forma, 
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tamanho, textura, som, que podem se utilizados recorrendo á sua alternância ou repetição. 

Deste modo, tal como evidencia Palhares e Mamede (2000) “com os mais simples materiais 

ou mais elaborados podemos formar padrões variados”(p.112). Como objectivos, ao 

trabalharmos padrões desde cedo pretende-se que as crianças sejam capazes de: reconhecer, 

descobrir e produzir ou criar sequências de números, formas, figuras, etc. 

 

 
Usando sons: padrões de palmas; instrumentos musicais 

Movimento: passo e salto; 

Arranjando diversificados objectos: pauzinhos, berlindes, tijolos, pedras, conchas, 

bonecos, canetas, sementes, botões, caricas, fichas de plástico, etc. 

Produzindo imagens: pintura, impressão ou desenho 

Usando representações irónicas e simbólicas: pontos coloridos, letras, números, etc. 

 
Podemos concluir que utilizando materiais simples podemos criar padrões muito 

complexos. Por exemplo, os padrões repetitivos podem ter um atributo como a cor, o tamanho 

ou a forma, enquanto que os outros atributos ficam na mesma, ou variam de forma arbitraria, 

mas também podem ter como estrutura mais do que um atributo e envolver o número como 

uma dimensão adicional, ou seja, usando dois de cada tipo numa repetição. 

 

Alguns exemplos de tarefas 

 
• Decorar uma árvore de natal com bolas concretas ou construindo um cartaz para 

afixar no placar. Ao mesmo tempo que se observa e descreve que, por exemplo, cada 

conjunto de peças forma um triângulo ou que o número de filas é igual ao número de 

peças existentes na fila anterior, com crianças mais velhas, no 1º CEB, podem 

propor-se que descubram a fórmula geradora dos números triangulares.  

 

 

 1                3                   6                        10 

Fig.1 – número triangulares. Como continuar? 

 

Trabalhar com regularidades numéricas contribuem para a compreensão global do 

número e das operações, podendo, também, as crianças serem estimuladas a usar tabelas de 

registo para mostrar quantas peças, ou bolas são necessárias para cada figura e, ao observar, 
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tentar descobrir uma regra. Deste modo, na perspectiva de Moreira e Oliveira (2003) estar-se-

á a ajudar as crianças a saberem utilizar as regularidades. Por sua vez os alunos ao serem 

habituados a reconhecer e a descrever regularidades de várias maneiras sentem-se mais 

confiantes e mais capazes de as utilizar na resolução de problemas. 

 

 

Observação de regularidades de acontecimentos nas suas actividades diárias, no tempo, 

em desenhos, nas formas, em conjuntos de números, etc, desafiando-as a reflectir sobre aquilo 

que fazem, o seu significado, funções e relações são actividades possíveis de realizar com 

crianças pequenas. 

• Bombons de chocolate embrulhados em papéis de diversas cores, é uma situação 

interessante de explorar, sendo a distribuição feita, por exemplo, pela separação de 

pequenos grupos com base na cor. Esta experiência pode ser complementada ao 

pedir à criança que faça padrões, ordenando os bombons pela cor, tamanho, ou pela 

forma. Se a formação do padrão tiver como base o atributo cor pode, por exemplo, 

ser amarelo, verde, azul, amarelo, verde, azul; se for o número, pode ser 2 bombons 

verdes, 3 azuis, 2 verdes, 3 azuis. Em simultâneo podem ser colocadas várias 

questões que estimulem a curiosidade das crianças, levando-as a descrever o que 

estão a fazer: qual é o próximo? E a seguir ao amarelo? Depois de explorar várias 

situações, a educadora pode sugerir que as crianças, em grupos de duas, produzam 

os seus próprios padrões. (Moreira e Oliveira, 2003). 

 
Perante os exemplos enunciados anteriormente remetem para uma abordagem de 

padrões, primeiro recorrendo o método mais tradicional (expositivo) como demonstração para 

depois privilegiar o modelo Construtivista, em que a própria criança organiza os seus 

conhecimentos, descobre, relaciona, conjectura, prevê e conclui. Assim podemos perceber 

que, relativamente à questão levantada por alguns investigadores sobre o tipo de abordagem a 

utilizar pelos adultos para o estudo de padrões, na perspectiva de Moreira e Oliveira (2003), é 

necessariamente a junção de ambas. 

 

 

• Colocar as crianças á volta de uma mesa onde estão disponíveis alguns materiais 

(fichas ou peças de plástico de várias cores e tamanhos, folhas de papel e lápis) e a 

educadora vai colocando questões:  
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⇒ Como posso separar os peças em dois grupos de modo a que cada grupo 

fiquem com os mesmos? 

⇒ Porque é que estas peças pertencem ao mesmo grupo? 

⇒ O que podemos fazer com estes? Podemos formar outros grupo com os 

restantes? (estas questões referem-se às peças que não foram colocados em nenhum 

grupo). 

 
Ao resolver problemas a s crianças fazem uso de uma variedade de estratégias como a 

manipulação de materiais, o desenho, a tentativa e erro, o pensamento simbólico ou a junção 

de ambas as estratégias. Assim, mais uma vez Moreira e Oliveira (2003) enfatizam que é 

importante que as crianças sejam estimuladas a descrever os padrões que fazem e falem sobre 

os seus registos. 

 

• Observar e fazer padrões e pavimentações que envolvem noções matemáticas como 

simetrias axiais, rotações e translações. 

 
Naturalmente, tal como salienta Moreira  Oliveira (2003) as crianças observam o que as 

rodeia e apercebem-se de regularidades, podendo, deste modo, desenvolver-se esse espírito de 

observação e ajudá-las a descobrir regularidades geométricas. Podem, por exemplo, ser 

estimuladas a procurar o que se repete ou cresce, e a perceber a disposição do(s) atributo(s) 

que caracteriza o padrão. 

 
• Na expressão musical, com base na exploração de sons e ritmos, e até mesmo 

movimentos, são oportunidades para explorarem as características dos sons: 

intensidade - fortes e fracos; a duração - longos e curtos; a altura - graves e agudos; 

o timbre - modos de produção. O registo dos sons e do movimento são estão também 

associados a este tipo de actividades. 

 
 

Criação de padrões que liguem movimentos a sons, seguido de registos com ícones que 

podem ser criados pelas próprias crianças, é mais um exemplo para realizar no Pré-escolar.  

 
• O movimento tocar nos joelhos associado a um som forte e o bater palmas a um som 

fraco que pode ser designado por: “um-dois” ou “um-dois-três” ou ainda visualizado 

através de círculos grandes e/ou pequenos. 
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• Exploração de movimentos que constituem padrões: bater palmas três vezes seguido 

de um silêncio, correspondendo ao compasso quaternário, constitui um bom 

exemplo de padrão para explorar com as crianças. Outras sequências de ritnos e 

movimentos, como um passo, um salto e bater palmas, podem ser realizados e 

explorados graficamente. 

 

• Padrões com o próprio corpo, por exemplo alternando uma menina e um menino, ou 

sentado e dois de pé. Movimentos como deslizar, baloiçar, rodopiar, saltar a pés 

juntos ou num só pé, podem ser situações de aprendizagem onde se pode seguir um 

determinado ritmo ou seguir uma dada direcção. 

 

• Nos jogos de movimento com regras é também possíveis trabalhar padrões. Por 

exemplo, a educadora ou uma criança, num primeiro momento bate as palmas e as 

crianças começam a correr; num segundo momento, um novo bater de palmas e as 

crianças imobilizam-se como estátuas e assim sucessivamente.  

 

Estes exemplos de jogos de movimento com regras podem ser utilizadas para explorar 

ideias matemáticas ligadas ao sentido espacial, nomeadamente, à orientação espacial.  

 

• O jogo do sino, que as crianças tanto gostam de brincar nos recreios, consiste em 

executar um movimento de oscilação para a frente, com o companheiro apoiado nas 

suas costas, e invertendo o movimento, enquanto recitam: 

 

Dlim, dlão 

Dlim, dlão 

Toca o sino 

Com o seu badalão 

Dlim, dlão 

Dlim, dlão 

Toca o sino 

Que chama por mim. 


