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Introdução 

Objecto   

 

O trabalho aqui apresentado resulta de uma investigação centrada no ensino da 

matemática na escola primária. Com esta dissertação pretendo inferir continuidades e 

rupturas ao nível dos conteúdos, dos tipos de materiais didácticos utilizados e das 

correntes pedagógicas que presidiram às opções programáticas e à implementação do 

ensino elementar de matemática, num limite cronológico que tem o seu início nos finais 

do século XIX e se prolonga até à década de setenta do século XX. A investigação 

incide nos conteúdos matemáticos presentes nos programas, nos materiais didácticos 

considerados adequados às aprendizagens que se promoviam e nas práticas 

desenvolvidas pelos professores na sala de aula. Tendo presente que a natureza abstracta 

dos conteúdos matemáticos marca o processo de ensino e de aprendizagem, pretendo 

com este trabalho mostrar como alguns desses conteúdos eram abordados no que se 

refere ao tipo de estratégias implementadas, aos equipamentos didácticos e aos materiais 

manipuláveis que facilitam o acesso aos mesmos. 

A opção pelo título A Matemática na Escola Primária prende-se com o facto de 

toda a investigação se desenvolver em torno desta área do saber. O subtítulo Um olhar 

sobre o ensino da Matemática nas escolas portuguesas desde o final do século XIX até 

à década de 70 do século XX, além de localizar cronologicamente a investigação, deixa 

perceber que ainda que seja impossível saber o que se passava realmente nas salas de 

aula, é perfeitamente viável estabelecer aproximações, cruzar informações e olhar para 

o ensino da Matemática, no sentido de conhecer de forma mais esclarecida esse 

processo de ensino que faz parte do passado e que muitas vezes é apelidado de 

tradicional, sem se saber verdadeiramente o que o caracterizou.  

 A opção pelo estudo de um tema situado num período cronológico longo vai ao 

encontro da concepção de Nóvoa (1988: 48) quando recorre a Dominique Júlia (1974), 

Philippe Ariès (1954) e René Rémond (1981) para enfatizar que a história da educação 

tem de ser construída a partir de estudos sobre períodos longos, pois só assim ganha 

uma nova dimensão, uma vez que a opção por uma cronologia política e administrativa 

impede uma compreensão mais profunda dos fenómenos educacionais. 
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Fundamentação do problema  

 

 A temática que me proponho estudar centra-se numa área pela qual sempre tive 

bastante interesse, quer enquanto aluna, quer como professora, não só mas também de 

Matemática. Duas posições diferentes que possibilitam diferentes relações com essa 

área do saber. A compreensão da situação actual do processo de ensino-aprendizagem 

da Matemática no 1º Ciclo passa também por conhecer a história deste objecto e 

consequentemente o caminho que já foi por ele percorrido, de modo a que com um 

conhecimento mais completo do mesmo, possamos agir com consciência, sabendo 

realmente de onde vimos e para onde vamos. 

Deste modo, não é só de interesses pessoais que se fundamenta a realização 

deste trabalho de investigação, mas também e, principalmente, reconhecendo o 

contributo que o mesmo pode dar para a comunidade científica na área da História da 

Educação. Dado que ainda não foi trabalhada do modo como aqui está proposta, quer 

em termos de objecto de estudo e de limites cronológicos, quer no que se refere às 

fontes a utilizar, esta investigação reveste-se de uma responsabilidade e um desafio que 

espero ajude a compreender melhor o modo como chegámos à situação que actualmente 

vivemos. 

Já anteriormente me referi ao ensino tradicional, e retomo esse conceito 

recorrendo às palavras de José Manuel Matos, que se refere à expressão ensino 

tradicional salientando que o seu significado não é uniforme, mas que se associa a 

processos de ensino que carecem de algo que se pensa ser o ensino inovador. “Ninguém 

investiga seriamente o que ocorre no tal ensino tradicional”, de tal modo que a visão do 

passado é a de que antigamente “o ensino era bolorento, repetitivo, desinteressante, os 

professores recorriam exclusivamente a métodos expositivos” e “ninguém se 

preocupava com as inovações mais elementares” (Matos, 2005: 1-2). 

Considero que este trabalho, ao dar a conhecer um pouco mais o passado do 

ensino da matemática, pode também levar a desmistificar e a ponderar a utilização da 

expressão ensino tradicional, de modo a que a sua aplicação seja feita de forma mais 

esclarecida.  

“Na esteira de Thomas Popkewitz, é preciso reconhecer que o presente não é apenas a 
nossa experiência ou as nossas práticas imediatas. A nossa consciência histórica passa 
pelo reconhecimento de que o passado é parte do nosso discurso de todos os dias, 
estruturando o que pode ser dito e as possibilidades e desafios do tempo presente.” 
(Nóvoa, 1997: 15)  
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A História da Educação deve-se encaminhar na direcção de novos objectos de 

estudo, tais como os “currículos”, sendo também necessário reinventar fontes, tais 

como, por exemplo, as “publicações periódicas” e os “materiais didácticos” (Nóvoa, 

1993a: 19). 

Neste sentido, Goodson, sugere uma linha de investigação para o estudo das 

disciplinas escolares que se refere ao estudo da relação entre a forma e o conteúdo da 

disciplina, bem como à análise das questões da prática. Estas questões são, em parte, 

dadas a conhecer pelos artigos publicados na imprensa pedagógica. 

“À medida que a investigação for explorando a forma como a disciplina escolar se 
relaciona com os parâmetros de prática, começar-se-á a perceber o modo como o mundo 
da educação está estruturado.” (Goodson, 1997: 26) 

 

Fontes e metodologias 

 

 As fontes sobre as quais se baseia a realização deste trabalho incidem nas 

Colecções Oficiais de Legislação Portuguesa, nos programas de Matemática do ensino 

primário e na Imprensa Pedagógica. 

Nas Colecções Oficiais de Legislação Portuguesa localizei regulamentos, planos, 

reformas e programas do ensino primário. Grande parte destas fontes foi identificada em 

António Carlos Correia (2005), Filipe Rocha (1987), José Salvado Sampaio (1975; 

1976; 1977) e Rómulo de Carvalho (2001). Uma vez que os primeiros Programas do 

Ensino Primário que localizei datam de 1882, recorri ainda aos regulamentos, aos 

planos e às reformas publicadas nas cinco décadas anteriores, dado que os mesmos 

também nos dão a conhecer o lugar que a Matemática ocupava no ensino primário, no 

que se refere ao seu objecto de estudo. Procedi à recolha desses diplomas legais, a partir 

do Regulamento Geral da Instrução Primária (07/09/1835) de Rodrigo da Fonseca 

Magalhães, por o mesmo ser considerado por um estudioso das actividades pedagógicas 

portuguesas (Sílvio Pélico), segundo Rómulo de Carvalho (2001: 552), como a primeira 

grande reforma em matéria de instrução e a mais perfeita e completa depois de Pombal. 

A análise desta legislação permite assim apontar e analisar aspectos essenciais 

relacionados com o ensino e que antecederam a publicação dos programas. Além disso, 

o calendário disponível para a realização desta investigação também não permitiria um 

maior recuo no tempo.  

O levantamento de matéria legislativa não pretende ser exaustivo, nem tão pouco 

esgotar a totalidade de decretos ou leis publicadas relativamente ao ensino primário, o 
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seu principal objectivo foi o de seleccionar os documentos oficiais que dão a conhecer 

aspectos relacionados com o ensino da Matemática. 

 Os conteúdos dos programas de Matemática do ensino primário representam as 

intenções da política do Estado, tendo os mesmos sido recolhidos, como já foi referido, 

nas Colecções Oficiais de Legislação Portuguesa, mas também em publicações próprias.  

 Tendo em consideração que “la législation officielle et la réglementation qui 

l’accompagne ne peuvent en effet fournir une description fidèle et complète des réalités 

scolaires et des pratiques enseignantes”, procurou alargar-se as fontes de informação à 

imprensa pedagógica, onde são mais evidentes aspectos relacionados com a prática 

pedagógica desenvolvida pelos professores (D’Enfert, 2003: 13).  

 Na imprensa pedagógica, centrei a minha pesquisa em dois periódicos, a 

Educação Nacional (1896-1976)1 e a Escola Portuguesa (1934-1974)2, dado que as 

suas publicações são contínuas ao longo de várias décadas, as quais correspondem aos 

limites cronológicos da investigação. 

 Na tabela seguinte pode observar-se o número de artigos consultados e 

analisados por ano de publicação de cada periódico, bem como o número total de 

artigos consultados por ano de publicação e por periódico. 

 

 
Ano 

 
Número de artigos: 
Educação Nacional  

 
Número de artigos: 
Escola Portuguesa 

 

 
Número total de 

artigos 
 

1896 2 - 2 

1897 7 - 7 

1898 5 - 5 

1899 8 - 8 

1900 13 - 13 

                                                 
1 A Educação Nacional consiste num jornal de publicação semanal, que passou a quinzenário no dia 4 de 
Fevereiro de 1970. A sua publicação esteve interrompida entre Agosto de 1919 e Fevereiro de 1927. É um 
dos “monumentos” da imprensa pedagógica, sendo o periódico de maior longevidade no panorama das 
revistas que se dedicam especificamente às questões da educação e ensino. A sua análise permite-nos 
acompanhar a evolução do sistema educativo português desde o final do século XIX até ao período 
revolucionário de 1974/1976 (Nóvoa, 1993b: 293). 
2 A Escola Portuguesa é um Boletim de publicação semanal que passou a mensal a partir de Outubro de 
1958. O início da sua publicação coincide com a vigência do Estado Novo e é praticamente de leitura 
obrigatória por parte do professorado, nomeadamente devido à transcrição de legislação diversa e de 
notícias sobre o “movimento oficial” dos agentes de ensino. Trata-se de uma publicação essencial para o 
estudo da educação em Portugal entre 1934 e 1974, no que se refere ao ensino primário. Funcionou como 
boletim oficial das instituições mais directamente responsáveis pela “educação elementar e obrigatória”, 
tendo origem legal no decreto-lei nº 22369, de 30 de Março de 1933 (Nóvoa, 1993b: 398-400).  
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1901 11 - 11 

1902 1 - 1 

1903 5 - 5 

1904 11 - 11 

1905 11 - 11 

1906 5 - 5 

1907 19 - 19 

1908 10 - 10 

1909 2 - 2 

1910 0 - 0 

1911 2 - 2 

1912 5 - 5 

1913 1 - 1 

1914 0 - 0 

1915 1 - 1 

1916 1 - 1 

1917 14 - 14 

1918 3 - 3 

1919 0 - 0 

1920 - - - 

1921 - - - 

1922 - - - 

1923 - - - 

1924 - - - 

1925 - - - 

1926 - - - 

1927 7 - 7 

1928 37 - 37 

1929 30 - 30 

1930 24 - 24 

1931 4 - 4 

1932 16 - 16 

1933 35 - 35 
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1934 7 5 12 

1935 2 16 18 

1936 3 12 15 

1937 4 8 12 

1938 19 21 40 

1939 4 28 32 

1940 0 12 12 

1941 2 17 19 

1942 3 8 11 

1943 3 13 16 

1944 5 22 27 

1945 4 25 29 

1946 0 22 22 

1947 1 17 18 

1948 0 9 9 

1949 0 2 2 

1950 0 4 4 

1951 0 10 10 

1952 0 11 11 

1953 0 1 1 

1954 14 4 18 

1955 28 12 40 

1956 9 17 26 

1957 11 7 18 

1958 11 6 17 

1959 14 7 21 

1960 12 11 23 

1961 4 5 9 

1962 1 12 13 

1963 3 11 14 

1964 12 9 21 

1965 6 4 10 

1966 3 4 7 
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1967 6 1 7 

1968 2 10 12 

1969 2 6 8 

1970 0 2 2 

1971 0 9 9 

1972 5 4 9 

1973 1 13 14 

1974 1 9 10 

1975 1 - 1 

1976 0 - 0 

Total 493 426 919 

 

 

Os dados da tabela convertidos num gráfico de barras podem ser consultados na 

página seguinte. 
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A partir do gráfico é visível a variação do número de artigos consultados 

relacionados com a Matemática e com o ensino primário. O maior número de artigos 

consultados na Educação Nacional situa-se entre 1928 e 1933, logo após um período de 

tempo (1919-1927) em que a publicação do jornal esteve interrompida. A partir de 1935 

e até 1953, o número de artigos publicados pela Escola Portuguesa dedicados às 

temáticas referidas anteriormente é superior ao da Educação Nacional, tendência que se 

inverte a partir de 1954 e tem continuidade até 1960. Considerando ambos os 

periódicos, verifica-se que é desde os finais da década de 20 até aos finais da década de 

40 que se concentra o maior número de artigos consultados, registando-se ainda um 

pico na segunda metade da década de 50, o que coincide, a nível político, com a 

Ditadura Militar e com o Estado Novo. 

Dado que “a imprensa é o melhor meio para apreender a multiplicidade do 

campo educativo” e “revela as múltiplas facetas dos processos educativos, numa 

perspectiva interna ao sistema de ensino (cursos, programas, currículos, etc.)” procedi à 

consulta da totalidade dos números publicados desses dois periódicos e à recolha de 

todos os artigos cujo conteúdo estivesse relacionado com a Matemática no ensino 

primário ou fornecesse informações sobre aspectos didáctico-pedagógicos nesse nível 

de ensino (Nóvoa, 1993b: XXXII). 

  A informação fornecida pela imprensa coloca-nos “perante reflexões muito 

próximas do acontecimento, que permitem construir uma ligação entre as orientações 

emanadas do Estado e as práticas efectivas na sala de aula” (Nóvoa, 1993b: XXXII). 

A recolha das fontes foi efectuada na Biblioteca Nacional de Lisboa, no Arquivo 

Distrital de Évora, na Biblioteca Pública de Évora e na Câmara Municipal de Portalegre.  

 

Definição do quadro conceptual 

 

A escola pode ser entendida como uma instituição produtora de cultura e a 

cultura escolar pode entender-se como estando ligada à memória: 

 
“La memoria oral, escrita, icónica u objetual es el registro en que se há archivado 
material y narrativamente esta cultura de la escuela, tan compleja por lo demás de 
aprehender y definir.” (Escolano Benito, 2002: 29) 

  

 Para uma definição de cultura escolar recorro às palavras de Escolano Benito 

quando cita António Viñao e considera que a sua teorização coincide em grande parte 
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com a proposta inicial de Dominique Julia relativamente a esse conceito3. Cultura 

escolar é assim considerada por Escolano Benito como: 

 
“(…) el conjunto de teorias, normas y prácticas que se materializan en los 
“modos de pensar y actuar que proporcionan estratégias y pautas para organizar 
y llevar la clase, interactuar com los compañeros y com otros miembros de la 
comunidad educativa e integrarse en la vida cotidiana del centro docente”.” 
(Escolano Benito, 2002: 30) 
 
Deste modo, a cultura escolar envolve toda a vida escolar e as ideias atrás 

expostas podem articular-se em torno de quatro parâmetros, seguindo um modelo 

sugerido por António Nóvoa. Esses parâmetros são “los actores, los discursos y 

lenguajes, las instituciones y sistemas y las prácticas” (Escolano Benito, 2002: 30).  

O estudo dos conteúdos, dos materiais e das práticas que têm vindo a 

caracterizar o ensino da matemática na escola primária permite compreender melhor a 

cultura escolar no âmbito dessa disciplina. Trata-se de olhar para o interior da escola, ou 

seja, para o seu funcionamento interno. 

A presente investigação, ao incidir sobre a disciplina de Matemática no Ensino 

Primário, remete-nos para uma compreensão mais cuidada do que se pode entender ou 

considerar o currículo e a sua relação com as disciplinas escolares. O conceito de 

currículo é um conceito recente e, ainda que tenha sido utilizado antes dos anos oitenta, 

“é por esta altura que se vulgariza, nomeadamente na sequência da chamada «reforma 

curricular»” (Nóvoa, 1997: 13). 

É fundamental ter como referência a abrangência do conceito de currículo, o 

qual se pode entender como um sistema integrado pela combinação de vários 

subsistemas. Esses subsistemas interpenetram-se e interagem, são eles “um sistema de 

conhecimentos”, o qual inclui os conteúdos ensináveis; “um sistema ambiental” que se 

refere aos materiais e meios didácticos ou às situações de aprendizagem; “um sistema 

social” que integra todos os indivíduos relacionados com o currículo e “um sistema de 

valores” que inclui todos os outros sistemas, e se refere, por exemplo, à informação 

normativa e axiológica (Orden Hoz, 1988: 21).  

“O currículo nacional é um mecanismo para o controlo político do 

conhecimento” (Apple, 1997: 144). Do sistema de conhecimentos faz parte o currículo 

escrito ou pré-activo, o qual se constitui como uma fonte documental (plano de estudos, 

                                                 
3 Dominique Julia definiu cultura escolar em 1995, no texto “La culture scolaire comme objet historique”. 
O seu conceito de cultura escolar foi retomado por numerosos autores, nomeadamente por Wagner 
Valente (2005: 30), ao abordar a matemática na escola. 
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orientações programáticas, manuais das disciplinas) que serve de “guia à retórica 

legitimadora das práticas escolares” e permite que “determinadas intenções educativas” 

sejam “publicamente comunicadas e legitimadas” (Goodson, 1997: 20) 

 
“(…) o currículo escrito fixa frequentemente parâmetros importantes para a sala de aula 
(nem sempre, nem em todas as ocasiões, nem em todas as salas de aula, mas 
frequentemente). Em primeiro lugar, o estudo do currículo escrito facilita a 
compreensão do modo como as influências e interesses activos intervêm no nível pré-
activo. Em segundo lugar esta compreensão promove o nosso conhecimento 
relativamente aos valores e objectivos representados na educação e ao modo como a 
definição pré-activa, não obstante as variações individuais e locais, pode fixar 
parâmetros para a realização e negociação interactivas na sala de aula e na escola.” 
(Goodson, 1997: 20-21)  
 
“O currículo é reconhecida e manifestamente uma construção social” (Goodson, 

1997: 95). Neste sentido Roldão (2000: 11), evidencia que, apesar das várias definições 

de currículo que se podem encontrar no plano teórico, se trata de um conceito que muda 

ao longo do tempo, conforme os factores que nele intervêm. No entanto, existe em torno 

dele um aspecto comum, o qual se refere a uma necessidade socialmente reconhecida, 

ou seja, o currículo escolar é sempre, independente da época e primeiro que tudo, uma 

construção social. 

“A escola não existiu sempre, como sabemos. A escola existe historicamente enquanto 
entidade responsável por passar, de forma sistemática, um conjunto de conhecimentos, 
competências, técnicas, um conjunto de alguma coisa que se julga socialmente 
necessário que se saiba. Ou seja, qualquer que seja o currículo em qualquer época, 
desde os currículos de escolas que se dirigiam só a um determinado grupo, a qualquer 
outro tipo de escolas, o currículo é sempre o resultado de uma construção social e de 
uma definição de aprendizagens que se consideram socialmente necessárias para aquele 
grupo, naquela época.” (Roldão, 2000: 11) 
 
Há no currículo uma necessidade social, “existe uma escola para passar o 

currículo, porque há um conjunto de saberes” que se considera que as pessoas devem ter 

(Roldão, 2000: 13).  

Deste modo, o currículo não é um conjunto de disciplinas, mas sim o que elas 

traduzem como aprendizagens que se julgam necessárias, aprendizagens essas que 

decorrem do currículo escrito referido por Goodson.  

A designação dos saberes está presente nos programas que constituem as 

disciplinas nos diferentes níveis de ensino. Goodson (1997: 27) salienta que estudos 

realizados sobre disciplinas escolares mostram que a disciplina escolar é construída 

social e politicamente e que os actores envolvidos empregam recursos ideológicos e 
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materiais para levarem a cabo as suas missões individuais e colectivas. Atendendo ao 

quadro histórico-cultural da relação da escola com a sociedade, 

“(…) currículo escolar é – em qualquer circunstância – o conjunto de aprendizagens 
que, por se considerarem socialmente necessárias num dado tempo e contexto, cabe à 
escola garantir e organizar.” (Roldão, 1999: 24) 
 
Roldão afirma ainda que os currículos não são programas e que os programas 

não são o currículo, os programas são sim instrumentos do currículo que servem como 

meio para que as aprendizagens ocorram. 

“As aprendizagens que são precisas instrumentalizam-se através de um conjunto de 
orientações que são os programas. (…) Os programas são instrumentos orientadores de 
como é que as aprendizagens devem ser, ou podem ser, organizadas.” (Roldão, 2000: 14 
- 15)   
 
Os programas, que fazem parte de um currículo escrito, têm no seu conteúdo 

matérias e, por vezes, outras indicações que vão orientar a prática do professor na sala 

de aula e, consequentemente, as aprendizagens dos alunos. Um programa é uma “peça 

fundamental da eficácia de qualquer disciplina escolar”, constitui-se também como o 

“guião que o Sistema Educativo encontra para dar coerência ao seu quadro disciplinar” 

e para o professor é a “referência” que ele encontra para dar coerência ao seu trabalho 

(Januário, 1988: 25).   

Januário (1988: 38) recorre a D’Hainaut (1980), para referir que, 

tradicionalmente o programa escolar “supõe uma lista ordenada de matérias a ensinar”, 

as quais vêm “acompanhadas de instruções que eventualmente o justificam e que 

geralmente recomendam a abordagem para o ensino das matérias”. Neste caso, trata-se 

de um programa centrado nos conteúdos e não na criança.  

    Um programa escolar de uma disciplina consiste num documento oficial 

didáctico, que procura conciliar os aspectos relativos à decisão política com os aspectos 

referentes às decisões tomadas pelos professores na prática pedagógica que 

desenvolvem.  

 
 “Para Chervel (1998) as disciplinas escolares são entidades que usufruem de uma 
autonomia relativa no âmbito de uma cultura escolar, ela própria criação da escola – 
ainda que em interacção com a cultura mais geral – e não o mero resultado de um 
processo de reprodução social. As disciplinas surgem como “[un] vaste ensemble 
culturel largement original” produzido ao longo do tempo pela escola (p. 33), entendida 
neste contexto como um sistema auto-regulado e relativamente autónomo.” (Pintassilgo, 
2007: 114 - 115) 
 
Viñao baseia-se em Chervel e na sua teorização sobre as disciplinas escolares e a 

cultura escolar, para enfatizar a ideia de que a instituição escolar não se limita a 
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reproduzir o que está fora dela, mas adapta-o, transforma-o e cria um saber e uma 

cultura próprias.“Una de estas producciones o creaciones propias, resultado de la 

mediación pedagógica en un campo de conocimientos, son las disciplinas escolares” 

(Viñao, 2006: 254).  

O elemento chave que configura uma disciplina é um código disciplinar, cujos 

componentes são os conteúdos, o discurso ou argumentos sobre o valor formativo e a 

utilidade dos mesmos e as práticas profissionais. Viñao utiliza as palavras de André 

Chervel para dizer que, 

“todas o prácticamente todas las disciplinas se presentan en este sentido como cuerpos 
de conocimientos, provistos de una lógica interna, articulados en torno de algunos temas 
específicos, organizados en planes sucesivos claramente diferenciados y que conducen a 
algunas ideas sencillas y precisas o, en cualquier caso, encargadas de ayudar en la 
búsqueda de la solución de los problemas de mayor complejidad.” (Chervel, citado por 
Viñao, 2006: 267)  
 
Não podemos considerar que as disciplinas escolares se referem apenas a um 

conjunto de conteúdos, mas também a um discurso que nasce com a disciplina e que se 

refere ao valor formativo e à utilidade académica, profissional ou social dos conteúdos 

em causa. A estes dois elementos juntam-se as práticas docentes na aula, ou seja, o 

modo de transmitir, ensinar e aprender os conteúdos da disciplina, mas também as 

práticas académicas frente a outros campos disciplinares. 

Viñao sugere ainda que a história das disciplinas escolares, ou seja, a sua 

evolução dada a conhecer pelos regulamentos que as determinam e pelas práticas e 

exercícios que lhes dão forma, podem ajudar a estabelecer pontes entre ambas as 

pedagogias que o autor denomina como sendo do mundo académico da ciência 

pedagógica e do mundo empírico do ensino na aula.  

No período cronológico em estudo, é visível a influência dos ideais da Educação 

Nova. Foi a partir dos finais do século XIX que o termo Educação Nova foi utilizado 

para significar “um movimento de inovação educativa constituído por uma mistura de 

intenções idealistas e de práticas pedagógicas inovadoras, que pretendeu alterar o 

panorama educativo até então existente” (Figueira, 2001: 43). No entanto, o ideal 

expressado por esse movimento foi formulado muito antes, por diversos autores e em 

diferentes épocas. Rosseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827) e Fröbel (1782-1852) 

são exemplos de autores em cujos ideários e obras pedagógicas os homens da Educação 

Nova declararam inspirar-se (Figueira, 2001: 43-44). 
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O movimento da Educação Nova “nascido no plano teórico com J.-J. Rosseau”  

inscreve-se “na tradição francesa de adaptar a educação às novas possibilidades e 

necessidades e de fazê-la progredir no sentido humano, tanto em relação ao indivíduo 

como à sociedade” (Mialaret, 1971: 36). 

Trata-se de respeitar a criança, pondo em prática uma pedagogia activa que a 

leve a construir o seu saber em vez de o receber passivamente. O educador da Escola 

Nova deve pôr em prática métodos activos, os quais “deixam de ser considerados como 

simples meios de melhorar a prática de ensino”, para passarem a ser uma possibilidade 

de definir e realizar “o homem novo num plano total” (Mialaret, 1971: 152).  

A Escola Nova surge numa tentativa de renovação escolar com o intuito de 

ajustar a escola às necessidades da criança. As realizações mais autênticas e mais 

numerosas apareceram “nos anos que se seguiram à guerra de 1914” (Médici, 1976: 5). 

A finalidade da Educação Nova foi verdadeiramente expressa pela primeira vez em 

França e foi “em França que esse movimento encontrou as condições da sua primeira 

realização” (Médici, 1976: 25).  

 
“O essencial na contribuição da Educação Nova consiste em ter encontrado e posto em 
prática métodos novos. Que eles se chamem método Montessori, Cousinet, Freinet ou 
de Winnetka, sistema Dalton ou Decroly (…) todos os métodos novos souberam 
responder a uma lei fundamental da idade jovem: satisfazem essa necessidade de 
actividade que permite à criança afirmar-se ao longo da sua transformação e traduz as 
marcas distintivas da sua personalidade. Além disto, com estes métodos, a instrução não 
só se torna, cada vez mais, para a criança, uma ocasião de viver, de se lançar numa 
experiência realizando uma integração dos seus dons mas, por isso mesmo, leva-a a 
entrar em relações múltiplas e variadas com os outros. (Médici, 1976: 40) 

 
Médici (1976: 41-42) faz referência à obra realizada por médicos-educadores 

(Itard, Séguin, Montessori e Decroly), na qual se encontram expressas as principais 

características da Educação Nova, que consistem num desejo de conhecer a criança, de 

a considerar em todos os aspectos da sua personalidade e todos os dados da sua história, 

num esforço para fazer da educação um acto de vida e de adaptação ao meio, o que 

abria o caminho para que as relações entre o alunos e o seu meio se estabelecessem 

espontaneamente. A par de uma educação nova estaria também uma criança nova nas 

aulas. A Educação Nova pode entender-se como uma corrente de inovações 

pedagógicas, em que os métodos pedagógicos de Decroly e de Maria Montessori 

inauguraram, nos primeiros anos do século XX, “a série de métodos modernos que 

constituem a educação nova” (Cousinet, 1973: 85).  
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“O mérito de Maria Montessori foi o de ter criado um campo pedagógico onde, por um 
acto de vida, a criança podia, segundo a sua idade e as suas necessidades, adaptar-se ao 
meio escolar. A grande riqueza da pedagogia decrolyana consistirá em alargar esse 
campo, em levá-lo para lá da aula, para englobar outros factores implicados na educação 
da criança e que pertencem a um meio mais alargado que o da escola.” (Médici, 1976: 
79) 
 
Na escola da educação nova o “ensinamento do professor” é substituído pela 

“aprendizagem do aluno” (Cousinet, 1973: 7). A educação deixa de ser uma missão do 

professor para se tornar uma actividade que parte da criança, sendo a tarefa sua obra e 

realização. Deste modo, a educação “consiste em encontrar os meios em que a criança 

possa satisfazer livremente todas as suas necessidades à medida que se desenvolve” 

(Cousinet, 1973: 147). 

De acordo com a pedagogia decrolyana os conhecimentos que formam a criança 

estão representados por centros de interesse, através dos quais se estabelece um 

contacto entre a aula e o mundo exterior. Trata-se de um “método que consiste em 

agrupar e organizar os conhecimentos a dar”, transformando a maneira de ensinar à 

criança, “esperando torná-la conforme à psicologia da idade juvenil” (Médici, 1976: 93-

95). 

“Ao dispor as matérias segundo as quatro rubricas dos seus centros de interesse, ele cria 
que estes correspondiam às quatro necessidades fundamentais da criança, que eram, ao 
mesmo tempo, as quatro necessidades da humanidade que presidiram à construção da 
civilização. Uma filosofia, certamente, inspira esta doutrina – devia haver uma 
identidade entre as necessidades da criança e as que a humanidade teve que satisfazer ao 
longo da sua evolução: alimentar-se, proteger-se, defender-se, trabalhar e repousar, 
tinham sempre sido o móbil dos homens e são, segundo Decroly, os interesses de toda a 
aprendizagem na criança.” (Médici, 1976: 95) 
 
A aplicação dos centros de interesse na escola, para crianças dos seis aos oito 

anos, consiste em destacar de um centro de interesse principal, “alguns «centros 

fragmentários»”. Por exemplo, a partir do tema alimentação pode estudar-se “I – fruta 

que eu como; II – fruta que não como; III – o leite; IV – o pão; V – a água, o homem, as 

plantas e os animais; VI – plantas exóticas (cacau, café, baunilha, pimenta, palmiste).” 

Estes pontos são trabalhados através de leituras, textos escritos, lições de cálculo, entre 

outras, de tal modo que os “ramos do ensino são cultivados em relação ao objecto 

central do estudo” (Médici, 1974: 97). “Tanto em Mme Montessori como em Decroly, o 

acto pedagógico nasce e evolui através de uma relação entre a criança, o objecto, os 

camaradas e o adulto” (Médici, 1974: 129). 

 
“É bastante tranquilizador constatar que as conclusões que podem hoje tirar-se de uma 
prática bem sucedida da Educação Nova e os princípios que um estudo científico da 
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criança e do seu comportamento impõe, estão muito frequentemente de acordo com as 
bases da escola nova redigidas em 1915 por Adolphe Ferrièrre, mais apóstolo que 
explorador científico da pedagogia revolucionária.” (Médici, 1974: 139) 
 
Os pedagogos da Educação Nova criticavam uma pedagogia a que chamavam 

tradicional. As crianças eram consideradas adultos em miniatura, mas sem direitos nem 

privilégios, de tal modo que a sua existência se apresentava como uma série ininterrupta 

de deveres: 

 
“As crianças eram obrigadas a aprender uma lição ou a fazer um ditado durante uma 
hora, a estar constantemente em filas, a cumprimentar as pessoas mais velhas, a 
levantar-se à passagem de um adulto, a manter-se caladas, etc. (…) Este sistema (…) 
era tido como normal pelos que o impunham e pelos que a ele se submetiam. (…) Era 
válido para os adultos e para as crianças não porque fosse bom mas porque não se 
conhecia outro. Parecia positivo e era eficaz porque tanto simplificava a vida das 
crianças como a dos adultos.” (Mialaret, 1971: 180) 
 
Deste modo, os pedagogos da Educação Nova vêm opor-se a esta concepção, 

tratando as crianças como se elas tivessem a sua personalidade e defendendo que “o 

papel do adulto não consistia em formar a criança obrigando-a a tudo, mas sim 

ajudando-a a encontrar-se” (Mialaret, 1971: 182). 

Historicamente, a Educação Nova 

 
“conseguiu imprimir uma marca própria que perdurou até aos nossos dias. Não nas 
práticas pedagógicas de forma generalizada, mas (pelo menos) nos discursos 
educativos. O mais importante dessa marca consiste no espírito de abertura para com a 
criança e na tentativa da sua compreensão, na atitude de inconformismo em relação às 
práticas pedagógicas rotineiras, no desejo de instaurar na sala de aula e no ambiente 
escolar em geral um clima de amizade e de confiança recíprocas entre alunos e 
professores.” (Figueira, 1991: 51-52) 
 
De acordo com Nóvoa (1995: 36), em Portugal, o processo de renovação 

pedagógica dos anos vinte é liderado por Adolfo Lima, António Faria de Vasconcelos e 

António Sérgio, com o apoio constante de Álvaro Viana de Lemos. Em Portugal, 

contrariamente ao que aconteceu na maioria dos países europeus, a Educação Nova  

 
“teve expressão, sobretudo, nas escolas da rede oficial de ensino, e não em instituições 
ou colégios privados; adquiriu uma dimensão significativa nas instituições de formação 
de professores, e não apenas em círculos pedagógicos restritos, articulou-se de forma 
relativamente harmoniosa com o importante movimento associativo dos professores 
(Nóvoa, 1995: 35). 
 
Esta geração de pedagogos protagonizou um “movimento de renovação 

pedagógica, de sentido progressista”, tendo mantido contactos, internacionalmente, com 

personalidades do movimento da Educação Nova (Claparède, Ferrière) e frequentado 
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algumas das suas instituições de referência. Este processo contribuiu para a “grande 

vitalidade que o discurso educativo apresentou durante o período histórico da Primeira 

República” (Mogarro, 2006: 234). 

 Com o regime político do Estado Novo, num primeiro momento, os principais 

mensageiros da Educação Nova “conhecem a prisão, a marginalização ou o exílio.” Será 

a visita de Adolphe Ferrière a Portugal, em Novembro de 1930 “que conduz a uma 

inflexão da atitude das autoridades e abre caminho a uma reinterpretação das teses da 

Educação Nova.” Nesse sentido, “começa a descobrir-se uma nova imagem da 

Educação Nova, conectada com correntes pedagógicas religiosas e conservadoras, até aí 

desconhecidas em Portugal, onde todo o movimento tinha assumido uma feição laica e 

progressista” (Nóvoa, 1995: 37-38). 

“Durante os anos 30, enquanto os educadores portugueses inovadores são 

perseguidos e marginalizados, assiste-se à edificação de uma pedagogia nacionalista que 

mergulha algumas das suas raízes em ideias da Educação Nova” (Nóvoa, 1995: 39).     

Quando, em 1930, Ferrière visitou Portugal, foram afastados do seu contacto os 

pedagogos renovadores, tendo sido acompanhado por Cruz Filipe e pelos seus 

seguidores, “professores nacionalistas e defensores do regime salazarista” que 

“declararam em 1929 querer representar, em Portugal, a Liga Internacional da Educação 

Nova.” Tal intenção veio a concretizar-se e, em 1932, Cruz Filipe assumia o papel de 

representante, em Portugal, da Liga Internacional para a Educação Nova, chegando ao 

fim o movimento de sentido progressista (Mogarro, 2006: 234-235). 

No entanto, “o afastamento da primeira geração da Educação Nova traduz-se 

num progressivo empobrecimento da reflexão científica na área educativa.” Cabendo às 

autoridades estatais e eclesiásticas a definição dos “valores de referência e de 

legitimação” da pedagogia nacionalista, esta reduz-se a um “instrumento de controlo 

social e a um receituário de técnicas de acção.” É a partir dos anos sessenta que uma 

nova geração pedagógica, em grande medida “impregnada do espírito da Educação 

Nova” se afirma em Portugal, sendo estimulada pela “interacção com os círculos 

internacionais” (Nóvoa, 1995: 40-41). 

A pedagogia que foi produzida durante o Estado Novo não ignorava, contudo, os 

princípios da Educação Nova. Estes princípios foram incorporados nos textos que 

professores, inspectores e pedagogos escreveram na imprensa pedagógica, evidenciando 

a leitura conservadora e católica da Educação Nova e o aproveitamento da dimensão 

técnica e didáctica desta corrente. 
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“Os princípios da Educação Nova expressos neste contexto devem, contudo, 
perspectivar-se como subsidiários dos valores oficiais e fundamentais do regime. Aliás, 
só assim se poderia entender, face ao projecto totalizante de sociedade de que o 
salazarismo era portador, e ao poderoso instrumento que os valores oficiais 
representavam no interior da sua arquitectura ideológica (na qual a educação e a escola 
tinham um papel fundamental como instrumentos de endoutrinação), a persistência com 
que esses princípios se inscreveram no discurso pedagógico e a possibilidade que os 
autores tiveram de os exprimir tão claramente. Outra dimensão fundamental da 
utilização e operacionalização destes princípios tem a ver com as fronteiras em que os 
mesmos estavam situados – as da vertente técnica e didáctica do discurso e da prática 
pedagógicos, num papel instrumental que privilegiava o universo da sala de aula e a 
relação pedagógica professor/aluno. (…) Estava-se assim perante uma leitura 
conservadora, nacionalista e católica da Educação Nova, à qual se conferia um cunho de 
normatividade social e didactismo técnico, como sublinhou António Nóvoa. (...) Uma 
normatividade social e um didactismo técnico que, por seu lado, inscreveram esses 
mesmos princípios da Educação Nova nas produções dos professores, transformando-os 
no aspecto mais importante e essencial do discurso especificamente pedagógico que 
estes produziram. (…) Esta preferência por uma matriz pedagógica e educativa 
(distanciando-se de uma matriz dominada pelas ideias políticas e ideológicas) 
possibilitou a emergência e afirmação de um discurso especificamente profissional, em 
que os docentes se debruçavam sobre o seu campo próprio de actividade e sobre os 
problemas que lhes colocavam as situações educativas e escolares.” (Mogarro, 2001, I: 
721-722) 
 

Desta forma se compreende a importância que foi atribuída ao ensino da 

Matemática na imprensa pedagógica e o facto de grande parte dos mais de novecentos 

artigos que ao tema foram dedicados, nas duas publicações analisadas no âmbito deste 

estudo, terem sido produzidos durante o período do Estado Novo. Apesar de uma das 

revistas ser oficial (Escola Portuguesa), muito mais vinculada ao regime, e a outra se 

situar no universo privado (Educação Nacional), ambas comungam das mesmas 

características e princípios. Aliás, há autores que escrevem em ambas as revistas, sem 

que isso seja motivo de preocupação. Na realidade, mesmo as revistas particulares se 

sujeitavam aos valores ideológicos dominantes, por opção ou porque a isso se viam 

obrigadas, pois a censura era um dispositivo que impunha fortes limites à liberdade de 

expressão, condicionando os textos às perspectivas oficiais. Sublinhe-se, no entanto, a 

referência aos princípios da Escola Activa, da Escola Nova e da Educação Nova e que 

são recorrentes nestes artigos, surgindo principalmente e partir da década de trinta, 

numa demonstração da sua importância como suporte científico e pedagógico para a 

produção de um discurso profissional por parte dos docentes. 

Convém ainda referir que os limites cronológicos desta investigação coincidem 

com a vigência de diferentes organizações políticas em Portugal: Monarquia 

Constitucional (1834-1910), 1ª República (1910-1926), Ditadura Militar (1926-1933) e 
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Estado Novo (1933-1974). Não tendo como objectivo caracterizar os diferentes regimes 

políticos, vou apenas referir em traços gerais, e recorrendo a Isabel Cristina Dias (2002), 

o percurso histórico de algumas concepções relacionadas com a história da Matemática. 

Com a implantação da República em Portugal, o país sofreu profundas 

“alterações ideológicas e estruturais, em particular nos domínios da educação e da 

cultura”. Na década de vinte, os ideais da pedagogia republicana manifestavam-se na 

“tentativa de reformar o sistema educativo português de acordo com as concepções mais 

progressistas da pedagogia europeia da época” (Dias, 2002: 88). 

Nas primeiras décadas do século XX sente-se a “influência dos grandes 

matemáticos e educadores” no nosso país (Dias, 2002: 89). No entanto, no final da 

década de 30, vive-se um “ambiente bastante complicado nos meios culturais e 

universitários”, de tal modo que da parte do poder central era mostrada uma “grande 

desconfiança face aos movimentos culturais que se desenvolviam além fronteiras”, 

actuando, relativamente ao ensino, “de forma centralizadora e desigual”. Ainda assim, 

em 1939, funda-se a Gazeta de Matemática e é criada a Sociedade Portuguesa de 

Matemática. A publicação “pretendia ser um local de discussão sobre assuntos da 

Matemática, um veículo de transmissão de informações acerca do Movimento 

Matemático e um instrumento de trabalho e um guia para os estudantes de matemática 

das escolas superiores portuguesas.” Nessa publicação havia a “preocupação em 

divulgar no país as ideias em discussão no âmbito internacional.” É na Gazeta de 

Matemática que surge a notícia da criação da Junta de Investigação Matemática que 

viria a ser “um importante veículo de coordenação para o trabalho dos matemáticos 

portugueses e de vinculação ao movimento matemático internacional”. Ainda assim 

muitos dos “agitadores são presos, demitidos ou exilados”. Devido à situação política 

em Portugal, matemáticos e educadores são obrigados a viajar para o Brasil (Dias, 2002: 

91-92) 

As tendências internacionais do ensino da Matemática continuavam a ser 

divulgadas na década de 50, quando um artigo publicado na Palestra dava conta dessas 

tendências relativamente à Geometria, as quais se baseavam na XI Reunião 

Internacional do Ensino da Matemática, efectuada em Madrid, em Abril de 1957. 

“Na sequência das opções tomadas internacionalmente, existiram no país, ainda 

na década de 60, turmas experimentais da denominada Matemática Moderna.” Na 

imprensa, a implementação do Movimento da Matemática Moderna era elogiada pelos 

professores, que também lamentavam a falta de publicações acerca do mesmo. Os 
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professores mostravam “uma atitude dúbia, de prudência face a eventuais apreciações 

precipitadas e de expectativa face a uma desejada melhoria do ensino da Matemática.” 

Trata-se de “um método acentuadamente formal, dedutivo e distante da diversificada 

realidade diária”, que se tornou “praticamente a única forma de ensinar matemática nas 

escolas de todo o mundo” (Dias, 2002: 96-98)  

“Depois de duas décadas de um ensino com um acentuado carácter abstracto e 

dedutivo”, no final dos anos setenta oficializou-se “uma reacção geral aos exageros 

cometidos” invertendo-se “o sentido da educação matemática” e reconhecendo o 

fracasso do Movimento da Escola Moderna. Para isso era defendido “um regresso a uma 

matemática menos dedutiva, mais intuitiva, menos abstracta e mais próxima das 

necessidades da vida diária, uma matemática back-to-the-basics, como ficou conhecido 

este novo movimento educativo” (Dias, 2002: 101). 

  

Apresentação da estrutura da dissertação  

 

No primeiro capítulo pretendo dar a conhecer de que forma ocorreu a evolução 

curricular da Matemática no ensino primário, tendo como referência documentos 

emanados pelo Estado, especificamente os documentos programáticos publicados ao 

longo do período cronológico em estudo. O primeiro ponto do primeiro capítulo refere-

se ao período cronológico anterior à publicação dos primeiros programas de 

Matemática, onde se verifica de que forma é que a matemática estava presente nos 

documentos legais, no que se refere aos conteúdos, aos métodos de ensino e ao material 

didáctico adoptado, entre outros aspectos. No ponto dois analiso os programas de 

matemática do ensino primário, no sentido de salientar as diferentes designações que a 

disciplina foi tendo e que se articulam com os conteúdos matemáticos que a integraram 

ao longo do tempo. Neste sentido, foi importante observar a sua estrutura e conteúdos 

dominantes. A este capítulo estão ligados dois anexos: o Anexo 1 – Síntese da 

Legislação do Ensino Primário que apresenta uma síntese do que em matéria legislativa 

se publicou entre 1835 e 1974, relativamente ao ensino primário e mais concretamente 

ao ensino da Matemática e o Anexo 2 – Programas do ensino primário publicados entre 

1882 e 1974/1975 que apresenta, relativamente a todos os programas consultados, os 

termos utilizados para designar a(s) disciplina(s) referentes à área da Matemática que 

estava(m) presente(s) nos programas e faz ainda referência a outros aspectos 

correlacionados. 
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No capítulo dois vou centrar-me nas metodologias de ensino predominantes na 

abordagem a conteúdos matemáticos. De entre os vários conteúdos optei por me centrar 

nos que estão presentes nos programas de Aritmética, uma vez que se trata de uma 

disciplina que faz parte de todos os programas do ensino primário analisados. Deste 

modo, ao longo dos sub pontos que compõem o ponto um, analiso a evolução das 

metodologias utilizadas na abordagem à numeração e às quatro operações. Trata-se de 

conteúdos que além de estarem presentes em todos os programas de Aritmética, são 

também bastante abordados pela imprensa pedagógica. O Anexo 3 – Síntese dos 

conteúdos presentes nos programas relativos à numeração e às operações sobre 

números inteiros dá uma visão geral do que nos programas era indicado relativamente a 

esses conteúdos.  

No capítulo três, e respectivo ponto um, faço uma abordagem aos materiais 

didácticos enquanto objectos etnográficos e de cultura escolar. Para tal recorro a 

Hernandez Díaz no sentido de caracterizar esses objectos considerando-os parte 

integrante da cultura escolar. Centro-me em materiais manipuláveis utilizados para 

leccionar conteúdos matemáticos, cujas referências se encontram tanto na legislação 

como na imprensa pedagógica. Além do tipo de material utilizado darei relevância à 

forma como se considerava que esse material didáctico devia ser utilizado e acomodado. 

Os anexos 4 e 5 ilustram o tipo de materiais didácticos que surgiam nos artigos da 

imprensa pedagógica consultada. Por sua vez, o anexo 1 também nos dá informações 

acerca do material didáctico que, a nível oficial, era indicado.  

Por último, no capítulo quatro, verifico de que forma se estabelecia relação entre 

a Matemática e os aspectos da vida política, social e económica. No ponto um abordo a 

relação estabelecida entre a Matemática e a comemoração de factos históricos, tais 

como o 1º de Dezembro de 1640 e a comemoração de uma década de realizações do Dr. 

Oliveira Salazar no domínio das Finanças. No ponto dois faço referência à relação que 

era estabelecida entre a Matemática e o meio rural, nomeadamente no que se refere a 

saídas ao campo. Neste ponto recorro ainda a algumas imagens de materiais didácticos 

recolhidas em manuais escolares da época, que ilustram os textos expostos na imprensa 

pedagógica.  
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I. A evolução curricular da Matemática no ensino primário: a perspectiva oficial  

1. Considerações gerais acerca do ensino primário no período cronológico que 

antecede a publicação dos primeiros programas de Aritmética (1835-1881) 

 

Mediante a análise do Anexo 1 – Síntese da Legislação do Ensino Primário, é 

possível constatar que a Instrução Primária (designação utilizada no Regulamento geral 

da instrução primária de 1835 e no Plano da instrução primária de 1836) passa a dividir-

se em dois graus com a Reforma geral do ensino de Costa Cabral de 1844: o primeiro 

grau e o segundo grau. Essa divisão em dois graus mantém-se com a Reforma da 

instrução primária de 18704 (1º grau ou elementar e 2º grau ou complementar) e com a 

Reforma do Ensino Primário de 1878 (grau elementar e grau complementar). 

Relativamente a esta divisão da Instrução Primária, a legislação em vigor manifesta, de 

forma implícita ou explícita, que a sua obrigatoriedade se centra no primeiro grau ou 

grau elementar. 

Tomando em consideração as idades em que está compreendida a frequência no 

ensino primário com carácter obrigatório, em 1835 são referidos os 7 anos como idade 

de ingresso, passando a estar compreendidas entre os 7 e os 15 anos de idade com as 

Reformas de 1844 e de 1870. A partir de 1878 e até à publicação do Decreto de 29 de 

Março de 1911, as idades de frequência obrigatória passam a estar compreendidas entre 

os 6 e os 12 anos, antecipando-se tanto o limite mínimo como o máximo.  

Quanto aos métodos de ensino a adoptar nas escolas, os decretos de 1835 e 1836 

determinam que o método adoptado é o método de Lancaster ou ensino mútuo5, 

                                                 
4 De acordo com Barroso (1995: 99) esta divisão fazia-se no interior de uma mesma aula, pois as escolas 
eram de um só professor que, conforme o número de alunos, podia ter um ou mais ajudantes.     
5 Barroso chama a atenção para uma distinção conceptual entre ‘métodos’ e ‘modos’ de ensino que muitas 
vezes não é respeitada, quer nos diplomas oficiais, quer nos debates públicos. De facto, a legislação 
designa que o método adoptado (e não o modo) é o método de Lancaster ou ensino mútuo. Também 
Nóvoa se refere a esta confusão de termos, salientando que: 
“Hoje, é-nos difícil imaginar a extensão do debate sobre os métodos e modos de ensino que tem lugar ao 
longo do século XIX. Os teóricos da pedagogia escrevem inúmeros tratados explicando a diferença entre 
método (maneira de dirigir e guiar o processo ensino-aprendizagem) e modo (maneira de organizar o 
ensino numa escola). Mas, na linguagem corrente, os termos confundem-se.” (Nóvoa, 2005: 27)  
De acordo com Gomes (1980: 9), apesar da discussão em torno de quem primeiro terá aplicado 
sistematicamente o modo de ensino mútuo (André Bell ou Joseph Lancaster), foi pelo nome de método 
Lancaster que se propagou praticamente por todo o mundo. 
“(…) O modo de ensino mútuo, aliviando o professor pela adjunção de auxiliares tirados da própria 
escola e denominados ‘monitores’, entrega-lhes a direcção dum grupo ou subgrupo e aos alunos de tais 
grupos devem eles ensinar o que aprenderam do método (…).” (Coelho, 1892, tomo IV, p. 522, citado por 
Barroso, 1995: 66)    
 O modo de ensino mútuo caracteriza-se assim pela “utilização dos alunos como professores ajudantes; 
agrupamento dos alunos por tipos de matérias (leitura, escrita, aritmética) para que um dos alunos mais 
avançados possa ocupar-se de um grupo; agrupamento dos alunos de acordo com os seus níveis de 
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deixando, ainda assim, lugar à aplicação do método simultâneo6, caso não fosse possível 

implementar o anterior em escolas cujo número de alunos fosse insuficiente. De acordo 

com o Regulamento Geral da Instrução Primária de 1835, o ensino mútuo devia ser 

administrado em localidades que tivessem mais de 60 alunos, devendo nas restantes ser 

aplicado o método simultâneo7. Ainda que não indiquem directamente o método de 

ensino adoptado, é possível encontrar nos Decretos de 1844 e 1850 referências aos 

professores e às aulas de ensino mútuo.  

 Apesar da legislação insistir na aplicação do método de ensino mútuo8, era, 

como já foi referido, dada como alternativa a utilização do método simultâneo. Gomes 

chega mesmo a referir que “apesar da insistência dos textos legais para que se 

empregasse o método do ensino mútuo (…) o certo é que o método simultâneo era 

muito mais usado” (Gomes, 1980: 29). 

 Também Nóvoa (2005: 27) refere um relatório de 1853 do Conselho Superior de 

Instrução Pública, no qual é indicado que das 1175 escolas primárias existentes, apenas 

15 utilizam o modo mútuo. O que distingue o ensino simultâneo do ensino mútuo é que 

ao contrário deste, o ensino simultâneo “reconhece como fundamental a relação directa 

entre o professor e o aluno” (Barroso, 1995: 96).   

 Ainda assim, um outro modo, o modo individual, em que cada aluno recebe 

directa e separadamente as lições do professor, continua a “ser largamente praticado 

pelos professores e, em Portugal, ele é mesmo o modo de ensino que aparece mais vezes 

referenciado na inspecção extraordinária de 1864: 56,5% no ensino público” (…) 

(Barroso, 1995: 72). 

 Após a ênfase dada ao modo mútuo, pelo menos teoricamente, surge a Reforma 

da Instrução Primária de 1870, a qual pretende apostar no ensino real, que seria 

conseguido por métodos intuitivos. 

                                                                                                                                               
conhecimento e subdivisão das matérias em pequenas porções, para que os monitores pudessem manejá-
las facilmente; introdução de um sistema disciplinar que ajudava os monitores a garantir o controlo e a 
manutenção do trabalho; organização da sala de aula e produção de materiais didácticos para que seja 
possível dispor de instalações técnicas e espaciais necessárias para que diferentes grupos de alunos 
possam desempenhar as tarefas respectivas simultaneamente” (Barroso, 1995: 75).  
6 “Com o ensino simultâneo o que se pretende é que haja uma só lição. O professor ensina todos como se 
fossem um só, o que passa pela homogeneização dos grupos e divisão dos exercícios escolares.” (Barroso, 
1995: 77) 
7 A aplicação do método de ensino mútuo “permitiria solucionar a questão do analfabetismo num curto 
lapso de tempo” (Nóvoa, 1987: 423). 
8 De acordo com Gomes (1980: 29), essa insistência verificou-se até aos fins da década de 60, mais 
especificamente, até à publicação do Decreto de 14 de Dezembro de 1869, o qual determinava que fossem 
suprimidas as escolas de ensino mútuo ainda existentes nalguns distritos administrativos (Capítulo XII, 
Artigo 92º). 
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“Inaugurando finalmente o novo e regenerador princípio do ensino chamado real, 
consegue pelos novos métodos intuitivos, que o aluno alcance em muito menos tempo 
maior soma de conhecimentos adaptados à sua inteligência.” (Preâmbulo da Reforma da 
Instrução Primária de 16 de Agosto de 1870)   
 

  Além desta alteração, começa também a fazer-se referência, nos textos 

legislativos, às conferências de professores/conferências pedagógicas, as quais tinham, 

entre vários objectivos, o de aperfeiçoamento dos métodos de ensino.  

 A partir dos finais do século XIX, os métodos variam entre o “simultâneo” e o 

“misto”.  

“O modo misto consiste estabelecer numa escola simultânea alunos repetidores, tendo 
simplesmente por fim auxiliarem o mestre na instrução de muitos dos deus 
condiscípulos, não tomando, porém, senão uma parte puramente mecânica ou, pelo 
menos, muito simples no ensino.” (Coelho, 1892, tomo IV, p.52, citado por Barroso, 
1995: 66)  
 
A análise da legislação dá-nos ainda a conhecer o objecto de estudo, 

relativamente à Matemática, a ser integrado na instrução primária (neste contexto vou 

apenas referir-me ao 1º grau ou grau elementar, dado o seu carácter obrigatório). O 

objecto de estudo centrava-se na Aritmética em 1835, sendo as regras elementares do 

cálculo colocadas com a mesma ordem de importância à que era atribuída à língua 

Nacional, dado que o seu uso se tornava necessário para a prática do comércio na 

sociedade. Em 1836 a Instrução Primária compreende as Artes de contar e, em 1844, a 

Reforma de Costa Cabral indica que a Instrução Pública do primeiro grau compreende 

contar. 

O Regulamento do Ensino Primário de 1850 dava indicações no sentido de o 

objecto de estudo relativamente à Aritmética passar a ser abordado após os alunos terem 

adquirido noções ao nível da leitura e da escrita, devendo o professor ensinar os alunos 

a escrever os algarismos, dando-lhes assim a oportunidade de aprenderem a estratégia 

na numeração. Além da numeração, e posterior a ela, os alunos deviam ser instruídos e 

exercitados nas operações com números inteiros e quebrados, bem como na aplicação 

de diversas regras (regra de três, regra de juros e companhia). 

Com a reforma da Instrução Primária de 1870, de D. António da Costa, passam a 

fazer parte do 1º grau, as operações aritméticas sobre números inteiros e decimais, bem 

como o sistema legal de pesos e medidas, sendo que, do ensino nas escolas rurais são 

retiradas as operações aritméticas sobre números decimais. Estes conteúdos sofrem 

reduzidas alterações com a Reforma de 1878, a qual designa como objecto de estudo as 
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quatro operações sobre números inteiros e fraccionários e princípios do sistema 

métrico-decimal, não sendo indicada a redução de conteúdos para as escolas rurais. 

 Apesar de, entre 1835 e 1881, se verificar uma crescente explicitação e até um 

progressivo alargamento dos conteúdos que constituem o objecto de estudo 

relativamente à Matemática, é possível constatar, pelo Regulamento para execução das 

leis de 2 de Maio de 1878 e 11 de Junho de 1880, que as provas escritas dos exames do 

ensino elementar se centram nas quatro operações. Esse regulamento determina que as 

provas escritas consistem na prática de uma operação com números inteiros ou decimais 

e na solução de um problema, onde se pretende que o aluno mostre saber aplicar as 

operações fundamentais. Por sua vez, as provas orais consistem na escrita e leitura de 

números no quadro e na resolução de operações fáceis de aritmética.  

 A tendência para a utilização de métodos intuitivos é notada já no final do 

referido período cronológico (1835-1881), com a Reforma da Instrução Primária de 

1870. Também é com esta Reforma que o sistema legal de pesos e medidas passa a ser 

considerado objecto de estudo a abordar no ensino do 1º grau ou elementar9. Ainda 

assim, apesar de haver indicações na legislação nesse sentido, não existe um programa 

que inclua os conteúdos a serem trabalhados nas diferentes áreas. Estes são indicados de 

uma forma breve e sintética nas Reformas e nos Regulamentos que vão sendo 

publicados. 

 

2. Os conteúdos matemáticos nos programas do ensino primário 

 

2.1. A aritmética e o sistema métrico enquanto áreas de conteúdos centrais nos 

primeiros programas da Instrução Primária Elementar  

2.1.1. Listagens de conteúdos e ausência da sua divisão por classes 

 

                                                 
9 Em 1852 é publicada legislação no sentido de uniformizar, em todo o país, o sistema de pesos e 
medidas, dada a evolução da sociedade que então se tinha verificado e de acordo com a qual as medidas 
artificiais e variáveis não se poderiam tolerar. Nesse sentido é adoptado o sistema métrico francês. 
“A adopção do sistema métrico francês é, pois, aconselhada como o único meio de prescrever o nosso 
complicado e defeituoso sistema (…). Adoptado, porém, o metro legal como base de sistema, é preciso 
derivar dele as diversas medidas lineares, que múltiplas e submúltiplas do metro, terão de usar-se em 
diferentes circunstâncias, e as medidas de superfície, de capacidade e de peso, as quais todas devem 
achar-se numa relação simples com a sua base.” (Decreto de 13 de Dezembro de 1852, 1853: 751) 
Atendendo a que seria necessário tempo para que se fizesse a transição definitiva do sistema antigo para o 
moderno, decreta-se que “o novo sistema de pesos e medidas deverá estar em pleno vigor dez anos depois 
da publicação deste Decreto” (Artigo 3º do Decreto de 13 de Dezembro de 1852, 1853: 741). 
Neste sentido, o Decreto de 20 de Junho de 1859 vem declarar a entrada em vigor, a partir de 1860, do 
novo sistema de medidas, ainda que por enquanto somente para o uso da medida linear (Artigo 1º do 
Decreto de 20 de Junho de 1859, 1860: 287). 
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 Antes de iniciar o estudo dos programas, no que se refere aos conteúdos 

matemáticos do ensino primário, deixo como referência o Anexo 2 – Programas do 

Ensino Primário publicados entre 1882 e 1974/1975, no qual se pode observar a 

evolução da terminologia utilizada para designar os programas, bem como as disciplinas 

relacionadas com conteúdos matemáticos que dos mesmos faziam parte, entre outras 

observações sempre que se justifique evidenciar algum aspecto. Operacionalizando a 

legislação que os enquadra, os programas ganham grande centralidade no estudo do 

ensino da matemática, constituindo uma importante fonte de informação para o objecto 

em estudo.   

Em 1882 surgem os programas da Instrução Primária, entendidos como um 

conjunto de saberes correspondentes a cada disciplina, sob a designação de Programas 

provisórios para ensino das disciplinas que constituem o primeiro grau da Instrução 

Primária. Nestes programas, a aritmética surge associada ao sistema métrico, de tal 

modo que a disciplina tem a designação de Aritmética e sistema métrico.  

Este programa apresenta Exercícios práticos e intuitivos e Exercícios teóricos e 

de aplicação, tanto para a aritmética como para o sistema métrico, sendo os conteúdos 

de aritmética e os do sistema métrico decimal apresentados separadamente. 

Os Exercícios práticos e intuitivos referem-se, em relação à aritmética, ao 
 
“Conhecimento dos algarismos e valor que lhes compete. Leitura e escrita de números 
inteiros e decimais. Cálculo mental sobre as quatro operações. Resolução mental de 
problemas simples. Prática das quatro operações. Questões fáceis que prática e 
rapidamente devam ser resolvidas, quer sobre inteiros, quer sobre decimais. Aplicação 
das provas, real e dos nove, às quatro operações.” (Programas provisórios para ensino 
das disciplinas que constituem o primeiro grau da instrução primária-1882, 1883: 42) 
 
Os Exercícios teóricos e de aplicação dão ênfase à  

 
“Quantidade, unidade, números e suas espécies. Numeração: regras aplicáveis à 
numeração falada e escrita de números inteiros e decimais. Definições de adição, 
subtracção, multiplicação e divisão. Nomes por que são conhecidos os diferentes 
números que entram em qualquer das quatro operações, e aqueles que resultam depois 
de ultimada a operação.” (Programas provisórios para ensino das disciplinas que 
constituem o primeiro grau da instrução primária-1882, 1883: 43) 

 
Do sistema métrico decimal fazem parte, integradas nos Exercícios práticos e 

intuitivos as  

 
“Medidas de comprimento: metro, múltiplos e submúltiplos. Medidas de superfície: 
metro quadrado, múltiplos e submúltiplos. Medidas agrárias: are, múltiplo e 
submúltiplo. Medidas de volume: metro cúbico, múltiplos e submúltiplos. Stere, 
múltiplo e submúltiplo. Medidas de capacidade: litro, múltiplos e submúltiplos. Peso: 
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grama, múltiplos e submúltiplos. Balança decimal. Exercícios de leitura e escrita de 
números decimais com referência a qualquer unidade das medidas do sistema métrico. 
Problemas. Leitura e escrita de qualquer data em algarismos romanos. Moedas correntes 
no país.” (Programas provisórios para ensino das disciplinas que constituem o primeiro 
grau da instrução primária-1882, 1883: 42-43) 

 
Os Exercícios teóricos e de aplicação referem-se ao  

 
“Conhecimento teórico e prático das diferentes medidas métricas, e das suas mútuas 
relações. Resolução de problemas usuais sobre economia doméstica e outros assuntos 
próprios das profissões e indústrias locais.” (Programas provisórios para ensino das 
disciplinas que constituem o primeiro grau da instrução primária-1882, 1883: 
43) 

 
Estes programas diferenciam os Exercícios práticos e intuitivos dos Exercícios 

teóricos e de aplicação. Nos primeiros ressaltam termos a acompanhar os conteúdos, 

tais como conhecimento, leitura e escrita, cálculo mental, resolução mental, prática, 

aplicação, ainda que os conteúdos também apareçam directamente referidos sem o 

apoio de qualquer outro termo que complemente a sua designação, o que acontece por 

exemplo com as diversas medidas métricas. Os Exercícios teóricos e de aplicação 

apoiam-se em termos tais como regras, definições, nomes, conhecimento teórico e 

prático, resolução, ajudando a especificar, relativamente ao sistema métrico decimal, o 

que se pretende aquando do ensino das diferentes medidas do sistema métrico. 

Nestes programas não existe a preocupação em distribuir os conteúdos por 

classes, havendo apenas a referência, na reforma que os precede10, de que a instrução 

primária se divide em dois graus, o elementar e o complementar, sendo que, apenas “a 

instrução primária elementar é obrigatória desde a idade de seis até doze anos para todas 

as crianças de um e outro sexo (…)” (Reforma do ensino primário de 1878, Capítulo II, 

Artigo 5º). 

Em 18 de Junho de 1896 são publicados novos programas do ensino elementar, 

fazendo parte dos mesmos, para o primeiro grau11, a disciplina de Operações 

fundamentais de aritmética e noções do sistema legal de pesos e medidas12. O programa 

                                                 
10 Reforma do ensino primário de 1878 (Capítulo I, Artigo 1º). 
11 De acordo com o Regulamento geral do ensino primário de 1896 (Parte I, Capítulo I, Artigo 1º), apenas 
a instrução primária elementar do primeiro grau era de frequência obrigatória para todas as crianças dos 6 
aos 12 anos.  
12 Já o Decreto nº 1 da Instrução Primária de 1894 indicava que o primeiro grau compreendia Operações 
fundamentais de aritmética e noções do sistema legal de pesos e medidas (Artigo 2º a) 3º), termos que se 
continuam a utilizar para designar a disciplina nos programas publicados em 1896. 
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desta disciplina apresenta apenas uma lista de conteúdos13 sem qualquer separação, por 

meio de títulos, entre os de aritmética e os do sistema legal de pesos e medidas. 

A seguir à lista de conteúdos surgem algumas Observações, nas quais se afirma 

que “o ensino da Aritmética neste grau é absolutamente prático, evitando-se todas as 

definições e demonstrações e especialmente qualquer noção falsa, com o fim de pôr as 

teorias científicas ao alcance das crianças” (Programas do ensino elementar – 1º grau – 

1896, 1897: 485). 

Esta observação opõe-se assim à designação dos conteúdos com carácter teórico 

que faziam parte dos Exercícios teóricos e de aplicação nos programas de 1882. Nas 

Observações é ainda esclarecido o significado que se deve apreender da designação de 

problemas simples, sendo os mesmos aqueles em que para a sua resolução se tenha de 

fazer uma só das operações fundamentais da aritmética sobre inteiros ou decimais.  

Organizando os conteúdos em grupos abrangentes, verifica-se a presença, nos 

dois programas, de conteúdos relativos à numeração (sem especificar até que valor deve 

ser abordada), às operações, aos problemas, às medidas do sistema métrico, à 

numeração romana e ao dinheiro. Nos programas de 1896 são introduzidas as fracções, 

os números decimais e o tempo. 

Os conteúdos referentes ao Sistema métrico decimal dos programas de 1882, 

passam, em 1896, a reportar-se às noções do Sistema legal de pesos e medidas. Muda a 

terminologia, mas os conteúdos mantêm-se concentrados nas medidas do sistema 

métrico, na numeração romana e no dinheiro. Os programas de 1896 acrescentam, 

como já foi referido, o tempo enquanto conteúdo: “avaliação do tempo; unidades 

empregadas” (Programas do ensino elementar – 1º grau – 1896, 1897: 485). 

Os programas do ensino elementar do primeiro grau publicados em 18 de Junho 

de 1896 enquadram-se num Regulamento que determina que “os modos, métodos e 

                                                 
13 Apesar do programa não distribuir os conteúdos por classes, o Regulamento geral do ensino primário 
de 1896 (Parte I, Capítulo II, Artigo 39º) determina que nas escolas centrais há quatro classes 
ascendentes, compreendendo as três primeiras o ensino elementar do primeiro grau. Por sua vez “os 
comissários da instrução primária ou quem suas vezes fizer, mandarão fazer por uma comissão de 
professores de escolas centrais a divisão da matéria do programa pelas quatro classes” (Parte I, Capítulo 
II, Artigo 41º). 
Correia aborda este assunto referindo que “A formalização oficial da distribuição dos programas do 
ensino primário pelos anos de escolaridade numa lógica progressiva surge em 1896. Intitula-se Divisão da 
matéria dos programas do ensino primário pelas quatro classes das escolas centrais e paroquiais em 
harmonia com o preceituado no artigo 41º do Regulamento de 18 de Junho de 1896 e é publicada em 
Lisboa, pela Imprensa Nacional. A divisão aí apresentada é simples, até um pouco frustre” (Correia, 
2005: 286). 
Desta forma, a graduação da matéria por classes não está incluída no documento programático, surgindo 
após a sua publicação. 
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processos de ensino são, (…) da livre escolha e responsabilidade do professor, que 

deverá inspirar-se sempre nos princípios pedagógicos de mais alto valor prático e 

científico” (Regulamento geral do ensino primário, 1896, Parte I, Capítulo II, Artigo 

45º). 

No entanto, a aplicação de qualquer método de ensino, requer condições 

minimamente favoráveis para uma boa implementação, e, no que se refere a esse 

aspecto, a realidade das nossas escolas deixava muito a desejar. 

Bernardino Machado (Presidente do terceiro Congresso do Magistério 

Primário)14, na Educação Nacional, em 1898, faz o retrato das condições dos edifícios 

escolares e do material que neles predominava, ou não… 

 
“Em algumas escolas falta tudo, inclusivamente a pedra e o giz. (…) Os nossos edifícios 
escolares são, na sua grande maioria, deploráveis. Alguns, era melhor não os haver. Não 
é raro encontrar a sala de aula sobre uma corte de gado, cercada de montureiras de 
áspero tojo, por onde os pequeninos indigentes rasgariam os pés descalços, se o 
professor, com dó deles, os não passasse ao colo. (…) A mobília diz com os edifícios, 
ou não existe. Em várias escolas a mesa e a cadeira pertencem ao professor, e têm as 
crianças de trazer de casa às costas os bancos para se sentarem.” (Machado, 1898: 274) 

 

J. Simões Dias15 (1898: 417), também põe a descoberto, na Educação Nacional, 

o estado das escolas portuguesas. Reconhece a necessidade da construção de novas 

escolas, mas em número bem superior às duzentas prometidas pelo governo. No 

entanto, salienta que o problema da educação depende de casa apropriada, mas ainda 

mais de material escolar, para que o ensino possa assumir verdadeiramente um carácter 

intuitivo e prático, o que aliás era veiculado nos programas então em vigor. 

 
“Construir novas escolas para as deixar ermas de tudo quanto é necessário para que o 
ensino seja intuitivo e prático, é deixar o problemas sem solução; é ficar a meio do 
caminho.” (Dias, 1898: 417). 
 
J. Simões Dias reporta-se especificamente às escolas rurais, nas quais parece ser 

mais notória a falta de material didáctico. 

 

                                                 
14 Bernardino Machado (1851-1944) matriculou-se, em 1866, na Universidade de Coimbra. Depois de ter 
cursado Matemática, acabou por se formar em filosofia, com teses de licenciatura (1875) e de 
doutoramento (1876). Desempenhou funções docentes e ainda uma intensa actividade política. O período 
situado entre 1876 e 1907 ficou marcado por ser o mais importante da sua intervenção e da sua escrita em 
torno de assuntos educativos (Nóvoa, 2003: 826-831). 
15 José Simões Dias (1844-1899) foi professor, poeta, jornalista e político, tendo dedicado especial 
atenção ao combate ao analfabetismo, à melhoria das condições da escola primária e à reforma do ensino 
secundário (Nóvoa, 2003: 487-489). 
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“Quem percorre o país e entra nalguma das nossas escolas rurais, mesmo nas que se 
reputam melhor alojadas, pasma do abandono em que tudo se encontra, e até dos 
milagres que faz o professor, ensinando aritmética sem quadro preto (…).” (Dias, 1898: 
417) 
 
Dias completa o retrato das escolas referindo-se ao mobiliário:  

 
“(…) nem uma carteira, nem um cabide, nem uma mesa! A mesa, a cadeira do 
professor, um ou dois bancos de pinho sucumbindo ao peso de uma dúzia de rapazes, 
eis toda a mobília de uma escola de instrução primária em Portugal.” (Dias, 1898: 417) 

 
Escolas, mobília e material de ensino, eis os três aspectos para os quais se 

reclama uma regeneração necessária no sentido de levar a bom termo a educação no 

nosso país. Fica assim posto em causa o modo como se colocariam em prática os 

programas então em vigor, bem como os princípios pedagógicos de mais alto valor 

prático e científico, aos quais se referia o Regulamento geral do ensino primário de 

1896. 

 
“Não há ensino que preste, sem material adequado; não há ensino intuitivo, como se 
deseja e como se recomenda no papel, sem que o aluno possa verificar com os seus 
próprios olhos o objecto de que o professor lhe fala. (…) O professor não dispõe dum 
quadro, dum exemplar de pesos e medidas, de meia dúzia de sólidos para o ensino da 
geometria, de nenhum desses elementos que são essenciais para a demonstração e 
perfeito conhecimento das complicadas noções que se exigem nos programas.” (Dias, 
1898: 418) 
  
Vislumbra-se nas palavras de J. Simões Dias o reconhecimento da importância 

de materializar o ensino da aritmética e da geometria no sentido de tornar os conteúdos 

programáticos mais acessíveis aos alunos. Na realidade, as condições materiais das 

escolas não estavam a corresponder às exigências dos programas, os quais 

consideravam que, no primeiro grau do ensino elementar, o ensino da aritmética era 

absolutamente prático. 

O quadro preto, um exemplar de pesos e medidas e os sólidos geométricos são 

considerados, por quem se preocupa com as questões do ensino, os materiais essenciais 

para o ensino da aritmética e da geometria, ainda que a geometria não faça parte do 

programa do 1º grau do ensino elementar, uma vez que os seus conteúdos são iniciados 

apenas no 2º grau, o qual não tem carácter obrigatório. 

 Em suma, os programas de 1882 e 1896 são apresentados mediante listas de 

conteúdos, sem qualquer divisão por classes. Apesar do carácter intuitivo e prático que 

se pretende imprimir ao ensino, a imprensa dá a conhecer uma realidade escolar que não 

está em harmonia com essas indicações.  
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2.1.2. Apresentação e distribuição dos conteúdos por classes 

 
Em 18 de Outubro de 1902, de acordo com o Regulamento do Decreto n.º 8 de 

24/12/1901 do ensino primário16, surgem os programas das disciplinas que o 

constituem, no 1º grau, para cada uma das três classes que dele fazem parte. No 

preâmbulo do referido Decreto é feita a seguinte referência à aritmética: “(...) na 

aritmética, cuja utilidade é tão real, encaminhamos o seu estudo de modo a facilitar a 

solução de simples problemas de uso comum, que é a aplicação vulgar dos números.” O 

artigo 2º especifica que “o ensino primário compreende: a) No 1.º grau: (...) Operações 

fundamentais da aritmética e noções do sistema métrico decimal, com aplicação 

especial a pesagem e medições. (...)”  

Destes programas faz parte a disciplina de Aritmética para as três classes e a de 

Sistema métrico para as 2ª e 3ª classes. 

A preocupação com o material de ensino17 começa a ser mais evidente, em 

termos legislativos, com o Regulamento do Decreto já referido. Este Decreto refere 

como material de ensino um ábaco, uma colecção de pesos e medidas e uma balança 

(Capítulo II, Artigo 37º § 7º). 

Costa Rico (1997: 91-112) centra-se no século XIX para se referir ao mobiliário 

e equipamento escolar do ensino primário em Espanha. Relativamente à Aritmética e 

aos materiais utilizados no seu ensino, o autor ao incidir nos anos 80 do século XIX 

aponta que 

 
“Aparecen en las aulas una gran variedad de «compêndios métricos», destinados a 
concretizar la enseñanza legal de pesos y medidas, com presentación de cajas que 
contienen desde la balanza a la cadena del agrimensor, colecciones de sólidos de 
medidas en estaño, de pesos en fundición o cobre y de monedas. Sin olvidar-se del 
ábaco.” (Costa Rico, 1997: 97) 
 
Existe assim uma aproximação entre este material e o que é determinado em Portugal, 

no início do século XX pelo Regulamento do Decreto nº 8 de 24/12/1901, datado de 18 de 

Outubro de 1902. 

                                                 
16 Este Regulamento determina que o ensino primário do 1º grau é obrigatório para todas as crianças dos 6 
aos 12 anos de idade (Capítulo I, Artigo 1º). 
17 Face à precariedade que caracterizava os edifícios escolares, dada a conhecer, em 1898, na Educação 
Nacional, começa em termos legislativos a haver determinações, não só no que se refere ao material de 
ensino, mas também às salas de aula e à mobília escolar. 
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Neste ano, em consonância com o texto legislativo, a Educação Nacional 

publica um artigo relacionado com a instrução e os métodos de ensino, salientando 

relativamente à aritmética que, ainda que a mesma seja uma ciência abstracta, no seu 

estudo podem usar-se meios concretos. 

  
“Todo o número, com efeito, é um símbolo que se pode materializar, tornar visível aos 
olhos e palpável aos sentidos. Todas as operações de aritmética podem ser ensinadas por 
meio de objectos materiais e é por isso que se tem inventado um grande número de 
processos que facilitam imenso os preliminares deste estudo.” (Lições de pedagogia: a 
instrução e os métodos de ensino, 1902: 235) 
 
Relativamente ao estudo dos conteúdos aritméticos, defende-se que a 

demonstração intuitiva deve anteceder a demonstração escrita, uma vez que esta última 

é menos real e de mais difícil compreensão aos alunos. Não se deve, porém, prolongar a 

utilização de processos materiais por demasiado tempo, uma vez que o objectivo é 

“levar as crianças a raciocinarem imperturbável e facilmente acerca dos números 

abstractos, depois de ajudados nisso pelos estudos concretos” (Lições de pedagogia: a 

instrução e os métodos de ensino, 1902: 235). 

 Apelando ao material didáctico, ainda no mesmo artigo, é feita referência aos 

aparelhos de fazer contas, entre os quais estavam incluídos os contadores mecânicos. 

 
“Chama-se contador mecânico a um instrumento composto de bolas de diferentes 
grossuras, a deslizarem entre ângulos de ferro, e com que se representam as unidades e 
se formam as reuniões de unidades (…).” (Lições de pedagogia: a instrução e os 
métodos de ensino, 1902: 235) 
 
Pela descrição apresentada, este material didáctico corresponde ao ábaco, 

entendido no artigo citado anteriormente como um facilitador do trabalho intelectual. 

Em 9 de Maio de 1906 são aprovados novos programas para o ensino primário 

elementar, os quais, distribuem os conteúdos programáticos também por duas 

disciplinas, como acontecia nos anteriores, introduzindo no entanto, algumas 

indicações para o professor em termos metodológicos. De referir que a designação 

das disciplinas sofre alguns ajustes passando a ser apresentada a disciplina de 

Aritmética para a 1ª classe e a de Aritmética e sistema métrico para as 2ª e 3ª classes. 

Em termos metodológicos, os programas de 1906 salientam que “o professor não 

se descuidará de, por processos intuitivos, nesta disciplina ao alcance de qualquer escola 

por pior dotada, fazer compreender aos seus alunos os princípios e operações da 

aritmética” (Programas do ensino primário elementar de 1906 – 1º grau, 1907: 343). 
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Além desta indicação, surge também a referência aos meios materiais como 

auxiliares das aprendizagens a efectuar pelos alunos. “O cálculo mental, antes de ser 

uma operação mecânica, deve ser compreendido por meios materiais e só então se fará 

decorar a tabuada” (Programas do ensino primário elementar de 1906 – 1º grau, 1907: 

343). 

Há assim a preocupação em recomendar a utilização de materiais manipuláveis de 

modo a que as aprendizagens partam do concreto para o abstracto. Pretende-se que 

determinado conteúdo (neste caso o cálculo mental) seja compreendido por meios 

materiais e só depois se torne numa operação mecânica (decorar a tabuada). 

Ambos os programas (1902 e 1906) fazem corresponder ao ensino primário do 1º 

grau três classes18. Os conteúdos aritméticos estão presentes nas três classes, enquanto 

que os conteúdos relativos ao sistema métrico se iniciam apenas na segunda classe. É 

assim que no início do século XX se procede a uma divisão dos conteúdos 

programáticos de modo a que os mesmos sejam distribuídos pelas 3 classes que passam 

a constituir o ensino primário do 1º grau19. 

Se os programas evidenciam a utilização de processos intuitivos, a imprensa, 

nomeadamente a Educação Nacional, também reforça a ideia da sua aplicação através 

do que denomina lições de coisas.  

 

“O ensino intuitivo caracteriza-se essencialmente pelo facto de colocar em presença da 
criança o próprio objecto da lição. (…) As lições de coisas são processo destinado sem 
dúvida a aumentar a soma de conhecimentos, e sobretudo a permitir à criança que 
adquira novos conhecimentos, em todos os ramos de ensino, por aplicações variadas de 
intuição. (…) Na Aritmética, é com o auxílio de objectos concretos que se dá à criança a 
ideia de número, que se lhe ensina a numeração e as quatro operações, e mais tarde, a 
folha de cartão imitando a laranja divida em partes iguais, são um grande auxiliar para a 
boa compreensão dos princípios relativos às fracções. (…) o sistema métrico, com as 
suas medidas e pesos, constituem uma série de lições de coisas e de experiências, às 
quais a criança presta o mais vivo interesse. ” (O ensino intuitivo, 1907: 93) 

 

                                                 
18 Sobre o processo de organização dos alunos em classes ver Barroso, 1995: 98. 
19 Com a implementação do ensino simultâneo, o professor ensinava a todos como se fossem um só, o que 
até ao final do século XIX, em Portugal, se caracterizava pela presença na mesma sala de alunos dos 4 
anos de idade aos 17 anos e mais. Para resolver este problema vai ser necessário proceder a uma 
minuciosa divisão dos programas e consequentemente dos alunos. Surge assim a “classe” que se torna o 
agrupamento nuclear da organização pedagógica da escola primária. Trata-se de uma divisão dos alunos 
para assegurar o ensino simultâneo na aula. Este processo atinge a sua forma quase definitiva com o 
Regulamento da reforma de Hintze Ribeiro (Decreto nº 8 de 24 de Dezembro de 1901), de acordo com o 
qual o ensino primário passa a estar dividido em 2 graus e 4 classes (Barroso, 1995: 97- 98).  
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Neste sentido são evidenciados alguns pedagogos defensores deste método de 

ensino, tais como Rabelais, Comenio, Franke, Rosseau e Pestalozzi. 

Além de objectos concretos, também o quadro preto era considerado um material 

poderoso e constante a ser utilizado nas diversas áreas, entre as quais as de aritmética e 

geometria. Para pôr em prática o ensino intuitivo era reconhecida a necessidade de 

muitos e variados materiais que, na realidade, não existiam nas escolas. Para superar 

essa situação era imprescindível o papel do professor que devia tomar a iniciativa de 

conseguir para a sala de aula diversos objectos. Apesar de não serem especificados 

quais os objectos a utilizar, fica clara a ideia de que se podem obter na Natureza com 

relativa facilidade e sem grandes custos. Basta para isso haver boa vontade da parte do 

professor. 

 
“ (…) o professor bom e inteligente (…) com um pouco de vontade (…) pode adquirir 
para a sua escola muitas coisas (…) em passeios que dê, ou só ou com os seus alunos, 
devendo até neste caso habituá-los a procurarem e guardarem esses objectos, ou sejam 
do reino animal, ou sejam do reino vegetal, ou do mineral. Depois, com facilidade se 
obterão gravuras representativas das maravilhas da natureza, e que até certo ponto 
substituirão a presença das próprias maravilhas. (…) É preciso enorme força de vontade 
da parte da escola, visto que a iniciativa oficial é de… caranguejo!!...” (O ensino 
intuitivo, 1907: 94) 

  

 Aliás, os programas de 1906 não deixam de referir a importância da utilização 

de processos intuitivos em qualquer escola, mesmo nas piores dotadas20! 

 Ainda que se verifique toda esta referência aos métodos intuitivos21, Cunha22 

(1917: 315) refere-se ao ensino da Matemática na instrução primária, como um ensino 

que se tem dirigido principalmente à memória e que pouco mais se tem exigido dos 

alunos do que a prática dos cálculos aritméticos mais simples. 

 De facto, se é verdade que os programas de 1902 e 1906 introduzem, em relação 

aos anteriores, a divisão dos conteúdos por classes, graduando a dificuldade dos 

mesmos em cada uma delas, também é curioso verificar que apenas a numeração e as 

operações constituem os conteúdos que estão presentes e têm continuidade em todas as 

                                                 
20 Apesar desta indicação, de acordo com Adão (1984: 77-78), em 1908 há cerca de 5428 escolas oficiais, 
mas apenas 978 se encontram a funcionar em edifício apropriado. As restantes funcionam em instalações 
alugadas, sem iluminação conveniente, sem instalações sanitárias, sem pátio de recreio e sem material 
didáctico. 
21 Convém relembrar que também a Reforma do ensino primário de 29 de Março de 1911 determinava 
que todo o ensino primário devia ser essencialmente prático, utilitário e quanto possível intuitivo (Parte I, 
Capítulo III, Artigo 12º). 
22  Pedro José da Cunha (1867-1945), entre outros cargos que desempenhou, foi professor universitário e 
matemático. Foi um republicano conservador, tendo aderido ao “espírito” do Estado Novo, sem se 
incorporar nas suas organizações políticas (Nóvoa, 2003: 454-457). 
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classes. Os restantes conteúdos que não são introduzidos na totalidade das classes 

referem-se às fracções, à numeração romana, ao dinheiro e ao sistema métrico. 

 Numa altura em que se aproxima a publicação de um novo programa do ensino 

primário, a Educação Nacional dá a conhecer “que a tendência comum, cada vez mais 

acentuada, não somente nos países germânicos, mas ainda quase por toda a parte, da 

Suécia à Itália e da Hungria à América, é para fazer penetrar o espírito de observação e 

de intuição em todos os ramos e em todos os graus do ensino popular” (Ensino intuitivo, 

1918: 119). 

 

2.2. Inclusão da geometria nos programas do ensino primário com carácter 
obrigatório 

 

Em 1919 (Decreto nº 6203, de 7 de Novembro) são publicados novos programas, 

agora designados de Programas do ensino primário geral23, dos quais fazem parte as 

disciplinas de Aritmética e de Geometria para as cinco classes. 

Anterior à apresentação dos conteúdos programáticos da disciplina de Geometria 

para cada uma das classes, o documento programático apresenta um conjunto de 

recomendações de natureza pedagógica concentradas num texto cujo título tem a 

seguinte designação: Cálculo, noções de geometria prática e elementar, aritmética e 

sistema métrico.  

Este texto introdutório faz referência à entrada para a escola primária geral, onde 

a aritmética já não é novidade para os alunos, mas também ainda não se encontra em 

completa independência, de tal modo que “vai-se operando a pouco e pouco, ao passo 

que o desenvolvimento da consciência infantil revela um avanço cada vez maior no 

caminho do concreto para o abstracto” (Programas do ensino primário geral de 1919, 

1921: 392). 

Verifica-se neste texto programático uma preocupação com a criança e com o 

seu desenvolvimento intelectual, o qual deve ser tido em conta pelo professor. 

                                                 
23 De acordo com a legislação publicada em 1919 (Decreto nº 5787-A, de 10 de Maio de 1919 e Decreto 
nº 6137 de 29 de Setembro de 1919), o ensino primário geral passa a abranger três graus: infantil, 
primário geral (formado por cinco classes ascendentes) e primário superior, sendo o ensino primário geral 
obrigatório para todas as crianças dos 7 aos 12 anos de idade. Sampaio (1975) refere que esse período de 
obrigatoriedade escolar de cinco anos, apesar de não ter sido cumprido, demonstra o valor dado à difusão 
da instrução primária. 
 



 36 

Após a referência ao momento da entrada para a escola primária geral é referido 

o momento de conclusão da mesma, devendo o aluno, nessa situação, estar em 

condições de, no liceu ou na escola primária superior, assimilar convenientemente as 

noções puramente conceptuais de carácter científico que devem caracterizar o ensino 

secundário.  

Relativamente às duas disciplinas incluídas nos programas, é referido que a 

partir do momento em que, na escola primária, a aritmética se separa da geometria, deve 

haver “(...) um paralelismo tão estreito entre as duas disciplinas que permita à 

aritmética, para verificação e justificação dos seus processos e das suas regras, ir buscar 

à geometria os recursos necessários” (Programas do ensino primário geral de 1919, 

1921: 392). 

A geometria surge então, nos programas do ensino primário com carácter 

obrigatório, fazendo parte dos programas das 5 classes que passam a constituir o ensino 

primário geral, ainda que em 1911, a geometria prática elementar já fosse considerada 

objecto de estudo no ensino primário elementar24. Desses programas (1919) fazem parte 

conteúdos tais como os sólidos geométricos, as figuras geométricas, as superfícies 

curvas, as linhas, as rectas, os ângulos, a utilização do transferidor, entre outros. 

Além da disciplina de Geometria, também a de Aritmética integra conteúdos em 

todas as classes. Antes da apresentação dos conteúdos aritméticos para cada uma das 

cinco classes, surge um texto introdutório que na sua parte inicial defende a utilização 

dos sólidos geométricos para a abordagem à numeração. Evidencia-se mais uma vez a 

relação que se deve estabelecer entre a Aritmética e a Geometria. 

 

“As esferas, os paralelepípedos, os prismas, as pirâmides, todos os objectos dos jogos 
froebelianos e quaisquer outros objectos podem servir para dar à criança a noção 
concreta do número e até para lhe estabelecer fácil transição para a sua noção abstracta: 
colocados na mesa do professor ou na carteira da criança, conforme as circunstâncias, e 
suficientemente separados uns dos outros, um cubo, uma esfera, um paralelepípedo, um 
prisma, um tinteiro, um feijão, etc., se a criança já possui a ideia concreta da unidade, 
dar-lhe-ão a noção de 1, independentemente da de feijão, de cubo, de prisma, de 
tinteiro, etc” (Programas do ensino primário geral de 1919, 1921: 393).  

                                                 
24 A Reforma do Ensino Primário de 1911 já havia determinado que o ensino primário elementar com 
duração de três anos era obrigatório para todas as crianças cuja idade estivesse compreendida entre os 7 e 
os 14 anos e quanto ao objecto de estudo, referia-se às operações fundamentais da aritmética, às noções 
de sistema métrico decimal e à geometria prática elementar (Parte I, Capítulo II, Artigo 9º). Pela primeira 
vez a geometria aparece integrada num grau do ensino primário com carácter obrigatório, ainda que não 
sejam especificados os conteúdos a abordar. Esta Reforma refere-se vagamente aos programas, no 
entanto, os que foram localizados para esta investigação mais próximos de 1911, são os de 1919, 
enquadrados já noutro documento legislativo, o Decreto nº 5787-A de 10 de Maio de 1919.  
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Do programa de Aritmética faz parte a numeração, as operações, as fracções, a 

numeração romana, o dinheiro, as potências, as razões, as proporções, o sistema 

métrico (logo na 1ª classe), entre outros conteúdos. 

Estes programas ficam marcados por uma extensão de conteúdos em cada classe, 

que só por si os distingue dos programas publicados anteriormente. Além de serem uns 

programas bastante extensos no que se refere aos conteúdos, também as indicações 

metodológicas e didácticas são mais extensas e pormenorizadas quando comparadas 

com breves indicações já incluídas em programas anteriores. Estas indicações assumem 

muitas posições na linha dos princípios da Educação Nova. 

À extensão de conteúdos fica associado o alargamento da escolaridade 

obrigatória para cinco anos e de nela se considerar também o ensino da Geometria. De 

salientar ainda que a preocupação já evidenciada no Regulamento de 19 de Setembro de 

1902 acerca da sala de aula, da mobília escolar e do material didáctico, é retomada com 

o Decreto nº 6137 de 29 de Setembro de 1919. Este Decreto indica que o mínimo de 

material didáctico é composto, além de um ou mais quadros negros, de uma colecção de 

pesos e medidas, uma balança Roberval, uma balança decimal, uma craveira e uma 

colecção de sólidos geométricos (Parte II, Capítulo I, Artigo 31º). 

Verifica-se que o ábaco, indicado na legislação de 1902, é suprimido nestas 

indicações; mantém-se a referência à colecção de pesos e medidas; especificam-se as 

balanças pretendidas e introduzem-se novos materiais: a craveira e a colecção de sólidos 

geométricos. 

 

2.2.1. Relação entre a geometria e os trabalhos manuais e o desenho 

 
 O Decreto nº 7311, de 15 de Fevereiro de 1921 publica novos programas para o 

ensino primário geral. Dois anos depois, os programas voltam a apresentar uma 

listagem de conteúdos para cada uma das cinco classes que constituem o ensino 

primário geral, estando as recomendações de natureza pedagógica referidas nas 

Instruções, as quais se reduzem, relativamente ao ensino da aritmética e da geometria, a 

dois parágrafos: 

 
 “O ensino da aritmética, de começo essencialmente intuitivo, deve ter em vista habilitar 
a criança a resolver problemas da vida prática, mentalmente e por escrito, expondo 
sempre verbalmente ou no seu caderno o raciocínio que fez para chegar ao resultado 
final e por forma que o professor reconheça que o aluno entendeu o enunciado. Para este 
ensino deve o professor organizar a sua colecção graduada de problemas com aplicações 
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à vida prática e exercícios simples adequados a uma casa comercial ou a certas 
profissões. 
O ensino da geometria está fundamentalmente ligado ao ensino dos trabalhos manuais e 
do sistema métrico. A conjugação dos exercícios respectivos deve ter por objecto 
exercitar a mão do aluno, fazê-lo reconhecer as proporções e a necessidade de vigor no 
traçado geométrico.” (Programas do ensino primário geral de 1921, 1925: 73) 
 
Como refere Sampaio (1975: 34) estas instruções revelam uma posição 

pedagógica pouco propensa a inovações, quando comparadas com as indicações 

contidas nos programas de 1919. 

Os conteúdos de geometria aparecem nestes programas numa disciplina com a 

designação de Geometria conjugada com os trabalhos manuais e desenho, surgindo 

numa listagem que não especifica como deve ser efectuada a articulação entre a 

geometria e as áreas do saber com as quais se encontra relacionada. 

Verifica-se ainda que apenas na 5ª classe surge a disciplina Aritmética e sistema 

métrico, no entanto, a disciplina de Aritmética das classes anteriores começa a integrar 

conteúdos do sistema métrico na 2ª classe e não na primeira como acontece com os 

programas de 1919. 

Apesar da manutenção das cinco classes, é visível nos programas de 1921 uma 

redução acentuada dos conteúdos, diminuindo o nível de exigência dos mesmos em 

cada classe, tanto no que se refere à Geometria como à Aritmética, quando comparados 

com os programas de 1919. 

Em 1927 (Decreto nº 14417 de 12 de Outubro) são publicados novos programas 

do ensino primário elementar para cada uma das quatro classes que o passam a 

constituir25. O Decreto contém, antes dos programas, o Relatório da comissão 

encarregada de os organizar. Neste relatório a comissão começa por explicar que  

 
“a matéria dos programas novos não é exorbitante, não transpõe aquele limite do saber 
mínimo que, nestes tempos, cumpre dar aos filhos das camadas populares, das camadas 
mais humildes. E, porque não há uma medida material que gradue a extensão de cada 
rubrica dos programas, a comissão conta muito com o senso pedagógico do professor 
que os há-de cumprir” (Relatório da comissão organizadora dos programas de 1927, 
1932: 558). 
 
É assim deixada à consideração do professor, a extensão a dar a cada rubrica dos 

programas, mas salientando que os mesmos foram elaborados com o intuito de o 

                                                 
25 O Decreto nº 13619 de 17 de Maio de 1927 determina que o ensino primário elementar é obrigatório 
para todos os indivíduos dos 7 aos 11 anos de idade (Artigos 1º e 2º). 
Esse nível de ensino compreende desenho, geometria e trabalhos manuais; aritmética e sistema métrico 
(Artigo 4º). 
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professor ensinar o que é essencial e geral, “sem transportar o espírito da criança para 

subtis lucubrações científicas e para demonstrações do máximo rigor” (Relatório da 

comissão organizadora dos programas de 1927, 1932: 558). 

Além de considerações relativamente aos programas, este relatório deixa 

também indicações acerca da metodologia de ensino que o professor deve privilegiar, 

defendendo que apesar da memória ser importante, o ensino deveria ser mais dirigido 

ao entendimento. 

 
“O dia em que todos se aperceberem de que só semelhante prática é que é frutuosa e 
aceitável, de que a criança só sabe o que entende e não o que reproduz de cor, de que a 
criança encaminhada pelos métodos de verificação, experimentação e execução, pelos 
métodos activos, é a excelente cooperadora do professor, fazendo progressos visíveis, 
surpreendentes – nesse dia a escola passará a render mil vezes mais do que tem rendido 
até agora, com extremo regozijo do mestre e máximo proveito do aluno.” (Relatório da 
Comissão Organizadora dos Programas de 1927, 1932: 558) 
 
Ainda assim, a memória também devia ser valorizada, mas tendo em conta 

algumas regras, entre as quais: “nada se obrigue a aprender de cor que ele primeiro não 

haja absolutamente compreendido; não se lhe sobrecarregue a memória com o que não 

seja de grande utilidade (…) o que se aprendeu de cor seja repetido uma ou outra vez 

para garantia de perdurar” (Relatório da comissão organizadora dos programas de 1927, 

1932: 558). 

Em 18 de Outubro de 1927, poucos dias após a publicação dos programas, é 

publicada a Portaria nº 5060 que contém as Instruções pedagógicas para a execução 

dos programas de ensino primário elementar postos em vigor pelo Decreto nº 14417, 

de 12 de Outubro de 1927. 

As Instruções começam por transmitir a ideia de que o cumprimento exacto dos 

programas depende da competência e dedicação dos professores, acrescentando que 

“entregues os programas ao carinho e boa fé do professorado, completar-se-ão eles 

juntando-se-lhes pormenorização e instruções pedagógicas que mais completamente 

definam a orientação que deve imprimir-se ao ensino das diferentes disciplinas” 

(Instruções pedagógicas para execução dos programas de 1927, 1932: 624). 

As Instruções respeitantes a cada uma das disciplinas descrevem 

pormenorizadamente o quê e como deve ser ensinado pelo professor, tendo como base 

os conteúdos que constam nos programas anteriormente publicados. 

A geometria surge aliada ao desenho e aos trabalhos manuais, tendo a disciplina 

a designação de Desenho, geometria e trabalhos manuais.  
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“Nos trabalhos manuais encontrar-se-ão continuamente pretextos para empregar a 
nomenclatura geométrica e – o que mais importa – para conhecer com segurança as 
figuras geométricas e as suas mais importantes propriedades.” (Instruções pedagógicas 
para execução dos programas de 1927, 1932: 626) 
 
A referida disciplina faz parte dos programas, desde a 1ª até à 4ª classes e inclui 

conteúdos relativos ao desenho, à geometria a aos trabalhos manuais, verificando-se 

pretensões de alguma articulação entre as mesmas. A título exemplificativo, o conteúdo 

“conhecimento da designação e das mais elementares propriedades das figuras 

geométricas simples que servem de base aos trabalhos manuais desta classe”, consta do 

programa da 1ª classe e mostra que a geometria não deve ser abordada de forma 

isolada, mas sim em articulação com os trabalhos manuais. 

A Aritmética também faz parte do programa da 1ª classe, sendo designada a 

partir da 2ª classe de Aritmética e sistema métrico, uma vez que os conteúdos relativos 

ao sistema métrico passam a estar incluídos nos programas a partir dessa classe. 

Os programas de 1927, bem como as instruções que os acompanham, são 

fortemente criticados na Educação Nacional. São considerados demasiado extensos e 

com conteúdos por demais exigentes para o nível de ensino que é o ensino primário 

elementar. 

 
“Vieram as instruções que hoje começamos a publicar. Estão de harmonia com os 
programas. Estes dizem: mate-se. Aquelas conclamam: enforque-se. (…) uns e outros 
denunciam uma erudição vasta nos seus colaboradores. (Os programas, 1927, nº 35: 1) 
 
Critica-se ainda o facto dos programas não estarem adequados às realidades dos 

meios escolares e, consequentemente, ao nível cultural da população. 

 
“São enormes, são imensos. Não há craveira infantil que os possa armazenar, nem 
competência profissional capaz de obter as maravilha que eles impõem. (…) O 
programa de desenho, geometria e trabalhos manuais é tão extraordinário que, se 
possível fosse pô-lo em execução, a escola primária ficaria transformada numa escola 
de artes e ofícios, quando é certo que o fim do ensino dos trabalhos manuais na escola 
do povo é bem diferente daquele que os legisladores lhe pretenderam imprimir. (…) O 
programa de aritmética tem superfluidades perfeitamente dispensáveis na vida prática.” 
(Programas, 1927: 2) 
 
“Há que levar em linha de conta indestrutíveis características do meio, do tempo e da 
raça. É indispensável que os cultos legislem, para benefício dos incultos, dentro do que 
é útil à capacidade mental e moral destes.” (Agostinho, 1927: 2) 
 

Relativamente aos conteúdos constantes nos programas verifica-se que, apesar 

da redução para quatro classes em 1927, acaba por haver uma concentração de 
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conteúdos de forma mais acentuada nas 3ª e 4ª classes, aumentando desta forma o nível 

de exigência em todas elas. A título de exemplo, as potências que faziam parte do 

programa da 5ª classe em 1921 passam a estar integradas no programa da 3ª classe de 

1927. 

Os programas de 1921 e 1927 são marcados por uma tentativa de designar e 

implementar a disciplina de Geometria, relacionando-a com os trabalhos manuais e com 

o desenho. Tanto a Aritmética como a Geometria fazem parte das cinco classes (em 

1921) e das quatro classes (em 1927) que constituem o ensino primário. Os programas 

de 1927 são os últimos programas publicados em que se utilizam os termos “sistema 

métrico” para designar uma disciplina. A partir dessa data os conteúdos referentes ao 

sistema métrico passam a estar integrados na disciplina de Aritmética, nela se diluindo. 

 
2.2.2. A geometria independente dos trabalhos manuais e do desenho 

  
Nos dois anos seguintes, em 1928 (Decreto n.º 16077, de 26 de Outubro) e em 

1929 (Decreto n.º 16730, de 13 de Abril) são publicados novos programas, “tendo-se 

reconhecido a necessidade urgente de modificar os programas para o ensino primário 

elementar (...).” É desta forma que se inicia o discurso de ambos os Decretos.  

Através da leitura dos dois programas verifica-se que a disciplina de Aritmética 

faz parte das quatro classes. No que se refere à Geometria, a mesma não aparece 

associada aos trabalhos manuais e ao desenho, e se nos programas de 1928 faz parte das 

quatro classes, nos de 1929 passa a estar integrada apenas nas 3ª e 4ª classes. 

O Relatório da comissão organizadora dos novos programas para o ensino 

primário de 1928 começa por justificá-los como mais adequados às reais condições das 

escolas, de modo a que a sua praticabilidade seja realmente possível.  

“Seria muito desejável que pudéssemos ampliar os conhecimentos mínimos a adquirir 
nas escolas primárias, mas quer-nos parecer que é um defeito lamentável, num intuito 
aliás nobre, querer exigir mais do que é compatível com os recursos e condições delas. 
Pouco e bem – é a nossa divisa.” (Relatório da comissão organizadora dos programas de 
1928, 1936: 607) 
 
É feita referência, neste relatório, às palavras de um grande pedagogo, mas sem 

o identificar:  

“Já dizia um grande pedagogista que «o objectivo do ensino primário não é adquirir 
todos os conhecimentos possíveis das matérias de que trata, mas aprender bem em cada 
uma delas o que é essencial não ignorar»”. (Relatório da comissão organizadora dos 
programas de 1928, 1936: 607) 
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A Aritmética pretende-se que seja essencialmente prática, “de forma que o aluno 

opere com consciência e rapidez sobre todos os problemas vulgares que derivem do 

respectivo programa.” (Relatório da Comissão Organizadora dos programas de 1928, 

1936: 607) 

O Relatório correspondente aos programas de 1929 é formado por apenas dois 

parágrafos, os quais especificam que com a organização dos novos programas foi dado 

mais um passo no caminho da simplificação e distribuição das disciplinas pelas diversas 

classes do ensino primário. 

 
“Conservando-se o regime das quatro classes, pode dizer-se, dum modo geral, que nas 
três primeiras se ministra o ensino propriamente elementar – ler, escrever e contar 
correctamente – e na 4ª classe um ensino complementar que forneça os conhecimentos 
indispensáveis a todos aqueles que não possam continuar os seus estudos.” (Relatório 
dos programas de 1929, 1936: 720) 
 
As Instruções, para a execução de cada um dos programas (1928 e 1929), sofrem 

ajustamentos de acordo com as dos conteúdos programáticos e especificam, em 

pormenor, o modo como o professor os deve pôr em prática. As Instruções são 

apresentadas separadamente para cada uma das diferentes classes que constituem o 

ensino primário, tal como acontecia com as dos programas publicados em 1927. 

Em relação aos programas de Aritmética verifica-se uma simplificação dos 

mesmos, tanto em 1928 como em 1929. Os conteúdos do sistema métrico passam a 

estar incluídos nos programas de Aritmética das 3ª e 4ª classes e não na 2ª classe como 

acontecia em 1927. 

No que se refere à Geometria, apesar da sua redução para as 3ª e 4ª classes nos 

programas de 1929, as mesmas acabam por comportar os conteúdos das quatro classes 

dos programas de 1928. 

As manifestações na imprensa acerca dos programas não são tão frequentes 

como aconteceu com os de 1927. Ainda assim, um artigo da autoria do Dr. Serras e 

Silva26, na Educação Nacional, evidencia que “é preciso aliviar os programas, é 

                                                 
26 João Serras e Silva (1868-1956) matriculou-se na Universidade de Coimbra em Filosofia e Matemática 
(1888) e em Medicina (1891). O ideário pedagógico de Serras e Silva inscreveu-se no sociologismo 
católico de uma educação de valores, com vista a formar a mentalidade (pensar a vida) e o carácter (agir 
socialmente) dos jovens. Relativamente às finalidades da “educação intelectual” na escola primária, 
Serras e Silva considerava que devia promover-se a aquisição do instrumento de trabalho que é ler, 
escrever e contar, e a formação da consciência moral e cívica, por via do ensino do catecismo católico e 
de noções morais e de higiene. Para os ensinos primário e secundário advogou a promoção da leitura, dos 
exercícios e das experiências, por considerar que a excessiva memorização produzia de alguma forma, a 
atrofia da inteligência (Nóvoa, 2003: 1318-1320). 
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preciso dar tempo aos alunos de pensar, de reflectir sobre as coisas, de se apoderarem 

das verdades, de as digerirem e sobretudo de as assimilarem” (Silva, 1932: 1). 

Silva entende que os programas deviam conter matérias que fossem aplicáveis à 

vida prática, que desenvolvessem as capacidades dos alunos ou que os preparassem 

para o estudo de problemas mais complexos. Toda a matéria dos programas que não 

correspondesse a nenhum destes princípios devia, no seu entender, ser eliminada dos 

programas. “Quantas coisas a riscar dos nossos programas de ensino primário (…)” 

(Silva, 1932: 2). 

A necessidade de redução dos conteúdos dos Programas, é retomada em 1935 

na Escola Portuguesa. A sugestão de redução dos conteúdos programáticos atinge a 

Aritmética e resulta da resposta da Inspecção do Distrito Escolar de Viana do Castelo 

ao inquérito determinado pelo Sr. Ministro da Instrução Pública em Novembro de 

1934.   

 
“Na Aritmética deverá suprimir-se a rubrica «Tábuas das operações: construção e uso 
delas» (…) Deverão também suprimir-se as operações sobre fracções ordinárias, quer 
próprias, quer impróprias, e bem assim as operações sobre números complexos, 
limitando estes ao estudo e prática do sistema métrico decimal.” (Rodrigues, 1935: 860)  
 
Esta proposta de redução de conteúdos era justificada, no caso da tabuada, por 

se considerar que a sua aplicação desvirtuava a concretização numérica e criava hábitos 

de estudo em voz alta que perturbavam o funcionamento das classes e animavam a 

indisciplina. Já o ensino das operações sobre fracções e sobre números complexos era 

considerado perda de tempo, visto se traduzir em jogos de memória sobre cálculos 

abstractos sem utilização na vida da criança. 

Esta proposta de alteração não se concretizou na sua totalidade, nos programas 

que a seguir se publicaram, em 1937. A construção das tábuas da adição e da 

multiplicação continua a fazer parte dos programas de Aritmética publicados nesse ano; 

relativamente à fracção própria, ainda que a mesma faça parte do programa da 2ª 

classe nos programas de 1937, não é feita referência, nesses programas, às operações 

sobre fracções nem sobre números complexos. 

É neste contexto que a Escola Activa27 toma um papel considerável na 

Educação Nacional (a partir de 1932). Domingos Evangelista28 é o autor dos artigos 

                                                 
27 Em termos legislativos, já em 1919, através do Decreto nº 5787-A, se havia determinado que “o ensino 
primário geral devia ser essencialmente activo, partindo sempre da convivência do aluno com as 
realidades físicas e sociais” (Capítulo I, Artigo 9º). 
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que abordam este tema, resumindo, num deles o que se deve entender por Escola 

Activa: 

 
“Que é, afinal, a Escola Activa? Só isto: a escola que baseia toda a sua actividade nos 
interesses biológicos do educando. Torna-se necessário, dessa forma, saber quais são 
esses interesses, relacioná-los o melhor possível com as rubricas dos programas oficiais 
(…) Diz Claparède que «o termo interesse exprime uma relação adequada, uma relação 
de conveniência recíproca entre o sujeito e o objecto».” (Evangelista, 1932: 8)    
 
No entanto, dadas as características da sala de aula da Escola Activa, a mesma 

não encontrava no nosso país um terreno favorável à sua implementação29. 

 
“Em Escola Activa, a melhor sala de aula é aquela em que as criancinhas menos tempo 
permanecem. Mais que a sala de aula, torna-se importante o jardim, o campo de jogos, 
os ateliers para trabalhos manuais, os terrenos para cultura hortícola e trabalhos 
construtivos, a biblioteca e o museu. Em Escola Activa temos de abandonar as rubricas 
dos programas oficiais e seguir, mais que um plano preestabelecido de noções, antes a 
sequência ocasional e incidente dos interesses e dos centros de actividade. (…)  A sala 
de aula deve ser uma sala simples com as suas mesas individuais e transportáveis, com 
as suas paredes decoradas gracilmente à custa do labor da criança. Nada daquele aspecto 
maçudo, e já esteriotipado nas nossas retinas, causado pelos bancos-mesas, pelos mapas 
corográficos estendidos ao longo das paredes, a caixa dos pesos e medidas (…) e o 
espantalho do contador mecânico. (…) Por tudo isto se está vendo que a Escola Activa 
pura não pode ser adoptada no nosso país como sistema de ensino oficial, porque… 
oficial é só o que existe desde os edifícios escolares acanhados e desmantelados até à 
ausência dos campos de jogos, ateliers, jardins e bibliotecas, desde a nervura inflexível a 
autocrática dos programas até ao tradicionalismo psitacista do nosso meio, sempre 
antagónico à adopção de qualquer medida renovadora em matéria de ensino.” 
(Evangelista, 1932: 8) 
 
Dado este contexto, Evangelista salienta que seria fundamental adaptar a Escola 

Activa à nossa realidade escolar, contado para isso com a boa vontade do professor, o 

qual utilizaria a velha escola para estabelecer um ponto de partida para a educação 

                                                                                                                                               
28 Domingos Evangelista (18??-195?) foi colaborador regular da imprensa pedagógica, nomeadamente 
dos periódicos Educação Nacional e Escola Portuguesa, onde publicou artigos sobre planos de aula e 
didácticas específicas. Em colaboração com Romeu Pimenta, escreveu uma série de Livros de leitura e de 
Práticas de Aritmética para as quatro classes do ensino primário. Assinou ainda textos de apoio aos 
professores e materiais de carácter didáctico. Domingos Evangelista cumpriu ainda uma função de cariz 
ideológico, extremamente importante para o Estado Novo. Durante os anos trinta, enquanto os educadores 
portugueses inovadores são perseguidos e marginalizados, ele contribui para a edificação de uma 
pedagogia nacionalista que mergulha algumas das suas raízes em ideias da Educação Nova. Em 1934 fez 
uma “tradução livre” para português da obra de Adolphe Ferrière, A escola activa, da qual retém apenas 
algumas passagens, as quais comenta adaptando ao espírito nacionalista. O livro, quando confrontado 
com o original, permite compreender o que o Estado Novo aceita e rejeita nas teses da Educação Nova. O 
autor explica esta orientação como a vontade de contribuir para a divulgação da obra do “mestre”, 
tornando-a mais acessível ao público português (Nóvoa, 2003: 522-523).  
29 “O mobiliário e o material escolares correspondem mais aos objectivos de uma educação tradicional do 
que aos métodos seguidos pela escola activa. A aula tem, em geral, o aspecto de um grupo de seres 
apáticos, sentados em bancos ou carteiras dispostos geometricamente, sem espaço para circularem à 
vontade, estando tudo arrumado de modo a cumprir a única actividade possível: escutar o professor.” 
(Adão, 1984: 86) 
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activa. Tomando em consideração que a actividade ao ar livre é do interesse da criança, 

Evangelista refere a importância da obtenção de elementos de interesse num passeio ou 

numa excursão escolar, desenvolvendo-se depois uma lição ou lições diversas à volta 

do mesmo centro de interesse. “É enorme o partido que se pode tirar do passeio escolar 

para despertar as actividades infantis para a aquisição interessada de certo ponto dos 

programas” (Evangelista, 1932: 9). 

Domingos Evangelista alerta para a necessidade de dinamizar um interesse, 

também no ensino das primeiras noções da Matemática, bem como caminhar do 

concreto para o abstracto, ao invés do que acontecia no que o autor chama de velha 

didáctica, onde o ensino andava muito afastado do conhecimento intuitivo; por esta 

velha didáctica, o aluno aprendia a desenhar algarismos, a decorar tabuadas, a regrar 

teoricamente as operações e a submeter a certas leis de raciocínio a resolução dos 

próprios problemas. “Entenda-se, porém, desde já, que não pretendo banir da nossa 

escola activa a lição formal de Aritmética. Nós não podemos aplicar a Escola Activa na 

sua pureza (…) mas temos de admitir a existência do programa oficial e cumpri-lo 

integralmente” (Evangelista, 1932: 6). 

Em 1933, Raimundo Pastor, também na Educação Nacional, aborda o tema da 

Escola Activa para se referir à “ignorância desse método por parte do nosso 

professorado. Este não sabe como se pratica a Escola Activa, desconhece seus métodos 

e processos e por isso lhe vota uma surda adversão” (Pastor, 1933: 1). 

Para superar esta situação e proceder a uma real renovação dos métodos de 

ensino, no entender de Pastor devia apostar-se, entre outros aspectos, na formação dos 

professores e na sua preparação para a utilização de métodos de ensino activos. 

Domingos Evangelista, em 1934, continua a abordar o tema da Escola Activa, 

baseando-se na obra de Adolphe Ferrièrre. O autor reforça a ideia de que a mesma faz 

justiça à criança: 

“Trata-se então dum movimento de reacção contra o que existe de medieval na escola 
de hoje, contra o seu formalismo, contra o seu hábito de colocar fora da vida, contra a 
sua incompreensão do que constitui o fundo e a natureza da criança. (…) a criança 
cresce (…) de conformidade com leis que lhe são próprias; (…) a criança apenas 
conhece verdadeiramente o que assimilou por um trabalho pessoal (…) A intuição dos 
grandes pedagogos do passado prolonga-se e enriquece-se com o conhecimento 
psicológico do espírito da criança e das leis do seu crescimento.” (Evangelista, 1934: 7) 
 
De acordo com os princípios da Escola Activa, o ensino da aritmética devia 

encaminhar-se do concreto para o abstracto, recorrendo à manipulação de objectos. 
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Deste modo, verifica-se que “as entidades oficiais reconhecem a validade dos 

princípios da Escola Nova, mas com restrições” (Sampaio, 1976: 66). 

Neste contexto de forte referência à Escola Activa, a Escola Portuguesa, 

também em 1934, publica a Circular da Direcção Geral do Ensino Primário (2ª 

Secção, liv.2, nº 88, de 6 de Agosto de 1934. – Instruções, série A.): Instruções para a 

execução dos serviços docentes. De acordo com estas instruções “o professor deve 

esforçar-se por dar uma boa interpretação e aplicação ao programa oficial” (Serviços de 

orientação pedagógica e aperfeiçoamento do ensino primário. Instruções para a 

execução dos serviços docentes, 1934: 59). Estas instruções não indicam o método a 

utilizar pelo professor, especificando apenas que, respeitando o programa, ele deve 

estudar os melhores modos de ensinar cada disciplina. 

 Ainda que os programas de 1929 para as quatro classes estejam em vigor até 

1937, surgem alterações no que se refere à obrigatoriedade escolar com o Decreto nº 

18140, de 22 de Março de 1930. Este Decreto determina que o ensino primário 

elementar se divide em dois graus, compreendendo o primeiro as matérias das três 

primeiras classes (Artigo 1º), sendo que apenas a prova de exame do 1º grau tem 

carácter obrigatório (Artigo 2º). 

 

2.3. Profunda redução de conteúdos e domínio da disciplina de Aritmética 

 
Os programas de 1929 são substituídos por novos programas do ensino primário 

elementar, em 1937 (Decreto nº 27603, de 29 de Março)30. Nestes programas, uma vez 

que a escolaridade obrigatória consta de apenas três anos, também os conteúdos 

programáticos são distribuídos por apenas três classes.  

Os conteúdos centram-se na disciplina de Aritmética, a qual integra, apenas na 

3ª classe, conteúdos relativos ao sistema métrico e à geometria. Por serem uns 

programas pouco extensos passo a citar os conteúdos: 

 
“1ª classe: 
Contagem de objectos. Os números. Os algarismos. 
Unidades e dezenas. 
Leitura e escrita de números até 99. 

                                                 
30 De referir que um ano depois, em 20 de Maio de 1938, a Lei nº 1969 vem determinar que “o ensino 
primário abrange dois graus de educação: elementar e complementar. O ensino elementar é uniforme para 
cada sexo e obrigatório para todos os portugueses, física e mentalmente sãos, entre os sete e os doze anos, 
e destina-se a habilitá-los a ler, escrever e contar, a compreender os factos mais simples da vida ambiente 
e a exercer as virtudes morais e cívicas, dentro de um vivo amor a Portugal” (Base II).  
Ao ensino elementar continuam a corresponder três classes. 
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As quatro operações dentro deste limite. 
Cálculo mental. 
Problemas. 
2ª classe: 
Revisão da matéria da classe anterior. 
Números inteiros até seis algarismos. Ordens e classes. 
A fracção própria com números dígitos. 
As quatro operações e suas provas. 
Dinheiro português. 
Numeração romana. 
Cálculo mental. 
Problemas. 
3ª classe: 
Revisão da matéria da classe anterior. 
As quatro operações com números inteiros e decimais. 
Medidas de tempo. 
Medição de linhas, capacidades, massas, superfícies e volumes. Medidas, pesos e 
balanças usuais. 
Cálculo mental. 
Problemas. 
Noções concretizadas de geometria: volume, superfície, linha e ponto; ângulos e 
polígonos; círculo e circunferência. 
Exemplificação do paralelepípedo, do cubo, do cilindro e da esfera. 
Maneira prática de traçar a circunferência e a elipse pelo processo do jardineiro.” 
(Programas do ensino primário elementar de 1937, 1949: 189) 
 
A seguir aos conteúdos de Aritmética para as três classes são apresentadas as 

Observações. Estas Observações não são tão pormenorizadas como as Instruções dos 

programas anteriores e concentram-se num texto cujo desenvolvimento não se encontra 

dividido pelas diferentes classes. Surge neste texto um discurso que assume que “o 

conhecimento da formação dos números é o saber contar e a origem do 

desenvolvimento lógico e progressivo do raciocínio” (Programas do ensino primário 

elementar de 1937, 1949: 189). 

Por este motivo, “(…) toda a arte pedagógica se deve pôr ao serviço desta parte 

do programa” (Programas do ensino primário elementar de 1937, 1949: 189). 

 Pretende-se ainda que o ensino da numeração seja iniciado com objectos 

facilmente manuseáveis e efectuado lentamente, uma vez que “devagar se vai ao longe” 

(Programas do ensino primário elementar de 1937, 1949: 189). 

 Mas não se deixa de salientar que “no equilíbrio do emprego sucessivo destes 

processos se põe à prova o tacto pedagógico do professor: nem demasiada 

materialização que origine preguiça mental, nem precipitada abstracção que deixe 

lacunas intransponíveis para a sequência lógica e dedutiva do raciocínio” (Programas do 

ensino primário elementar de 1937, 1949: 189). 
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Ainda assim, é dada a indicação ao professor de que na sequência do ensino da 

aritmética e do sistema métrico devem ser postos de parte os processos abstractos e o 

verbalismo, uma vez que “a criança será levada a construir, pela sua experiência, o 

próprio saber, e não exprimirá por palavras senão aquilo que tiver entendido” 

(Programas do ensino primário elementar de 1937, 1949: 190). 

Quanto ao ensino do sistema métrico, incluído apenas no programa da 3ª classe, 

o mesmo deve ser essencialmente prático e objectivo, já que todas as crianças precisam 

de conhecer as diferentes formas de medição e pesagem mais usadas nas respectivas 

localidades. 

Ainda que a disciplina de Geometria esteja ausente, os conteúdos a ela referentes 

estão integrados no programa de Aritmética da 3ª classe, voltando a ser evidenciada a 

sua relação com os trabalhos manuais, ideia introduzida pela primeira vez nos 

programas de 1921. “O ensino da geometria deve, pois, ser prático, utilitário e 

simultâneo com o dos trabalhos manuais, servindo também de base ao do sistema 

métrico” (Programas do ensino primário elementar de 1937, 1949: 190). 

Áurea Amaral31 inicia em 4 de Novembro de 1937, na Escola Portuguesa, a 

publicação de uma série de artigos relacionados com a didáctica da aritmética. Essas 

publicações têm o seu começo num artigo inicial, onde Amaral faz considerações sobre 

os programas então publicados, não deixando, no entanto, de se referir também ao 

alargamento do âmbito de disciplinas e de matérias que ocorreu até 1919 nos 

programas, concluindo que desses programas enciclopédicos resultavam “quase sempre 

os tais «baldes que se enchiam… para esquecer»” (Amaral, 1937: 39). 

Áurea Amaral toma como essencial, para o conhecimento da aritmética no 

ensino elementar, o conhecimento das bases da aritmética e o desenvolvimento de 

                                                 
31 Áurea Judite Amaral (1889-1977) formou-se na Escola Normal Primária do Porto, tendo iniciado, 
muito provavelmente, a sua actividade docente em meados de 1910. Ao longo dos anos 30 exerceu 
funções de inspecção escolar. Áurea Judite Amaral colaborou com alguma regularidade na imprensa, 
tanto no âmbito dos problemas do ensino primário (principalmente os de natureza didáctica) como através 
de textos de carácter literário. A produção textual de Áurea Amaral orienta-se frequentemente para a 
necessidade de inovação no domínio das práticas escolares, tendentes à criação de tarefas que associem as 
aprendizagens curriculares aos interesses e práticas culturais dos alunos e suas famílias. Em 1929-1930 
foi uma das bolseiras da Junta de Educação Nacional, durante seis meses, no Institut Jean-Jacques 
Rosseau (Genève), tendo trabalhado com Pierre Bovet, Pittard e Édouard Claparède em matérias 
relacionadas com a psicologia, os métodos de ensino e a educação de deficientes. O regresso a Portugal, 
onde se estrutura o Estado Novo e as correspondentes reformas nas políticas educativas, corresponde a 
uma mudança significativa no percurso profissional e na estrutura ideológica de Áurea Amaral. Verifica-
se uma clara adesão aos valores político-ideológicos da Educação Nacional, principalmente em 
conferências e comunicações apresentadas. A generalidade dos textos assume contornos muito próximos 
da maioria dos discursos sobre a educação promovidos pelo Ministério, ainda que a tónica nacionalista e 
conservadora seja, de certo modo, atenuada por referentes teóricos e científicos (Nóvoa, 2003: 83-85).   
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técnicas para poder operar. Quanto à forma de pôr em prática os programas, Amaral 

defende que os mesmos podem e devem ser ensinados pelos processos activos. Na 

abordagem aos conteúdos não são privilegiadas as abstracções sem aplicação imediata, 

devendo sim prevalecer o conhecimento concreto de noções que interessam a outros 

conhecimentos e à vida quotidiana.  

Bernardo Rodrigues, também na Escola Portuguesa, considera que ler escrever e 

contar constitui a base fundamental do ensino primário, entendendo que, “com a conta 

pode obter-se a arrumação normal dos negócios da vida comum (…)” (Rodrigues, 1940: 

99). 

  
“O objecto do ensino primário há-de constituir o mínimo redutível de uma preparação. Ir 
mais além é inconveniente, e mesmo impossível. É inconveniente porque (…) pode dar 
a impressão de que tudo se sabe e criar no indivíduo a ideia de que para tudo está 
preparado. Esta tendência das populações do campo para a cidade vem, em grande parte, 
do ensino de generalidades que transcendem o mínimo redutível e deslumbram as 
pessoas e lhes fazem nascer a ideia de que o que sabem os pode levar mais longe e não 
se compadece nem harmoniza com os trabalhos modestos.” (Rodrigues, 1940: 99) 
 
 Em 1941, referindo-se aos programas escolares em geral, Mário Gonçalves 

Viana32 questiona a aplicação uniforme dos mesmos em todo o país. 

 
“Deverão ministrar-se-lhes os mesmos conhecimentos e da mesma maneira? Deverá 
ensinar-se, rigorosa e inalteravelmente, a mesma coisa ao filho do pescador e do 
operário fabril, do agricultor e do comerciante, do pastor e do industrial, do marinheiro e 
do abegão? (…) O ensino, para frutificar, deve ter por base o interesse e a vida. Ora, na 
realidade, os assuntos sugestivos para uma criança da cidade, não interessam 
grandemente ou mesmo nada interessam ao aldeão, que vive noutro meio, e cujas 
necessidades e aspirações são diversas. Havendo completa rigidez de programas, o 
ensino passará a fazer-se, em alguns casos, sobre abstracções, sobre matérias que a 
criança não compreende, nem pode, na sua idade, imaginar.” (Viana, 1941: 4)   
 
No período temporal em que os programas de 1937 estiveram em vigor, de 1937 

a 1960, a década de 50 é caracterizada pela publicação de um maior número de artigos 

sobre eles. No que se refere ao programa de Aritmética surgem considerações na Escola 

Portuguesa (Gomes dos Santos, 1951) em que se reforça, por um lado, a necessidade de 

concretização por meio de objectos, aquando da iniciação dos conteúdos, e, por outro 

lado, acentua-se que as rubricas dos programas de Aritmética devem ser dadas por meio 

de problemas de uso comum em grande parte formulados pelas próprias crianças. Este 

                                                 
32 Mário Gonçalves Viana (1900-1977) concluiu a licenciatura em Direito, na Universidade de Lisboa, em 
1923. Além de professor, nos fins da década de trinta fez também algumas traduções de obras de natureza 
diversa. Colaborou com regularidade em inúmeros periódicos, desde a imprensa diária generalista a 
publicações especializadas em vários domínios, nomeadamente em educação e pedagogia (Nóvoa, 2003: 
1430-1432). 
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autor salienta ainda o fim utilitário da aritmética, na medida em que a mesma deve 

preparar os indivíduos para a vida prática do dia-a-dia, independentemente da profissão 

que venham a desempenhar. 

 
“ (…) o seu primacial e utilitário fim é iniciar as crianças na imprescindível ciência dos 
números e torná-las aptas a poderem, de futuro, resolver os cálculos práticos da vida 
corrente, quer se trate dum simples operário, quer do mais importante industrial ou 
comerciante.” (Santos, 1951: 170) 
 
Também Octávio Neves Dordonnat33, na Escola Portuguesa, manifesta em 

relação à aritmética e ao sistema métrico o carácter prático e real que se deve dar ao seu 

ensino. 

 
“O programa de aritmética contém (…) judiciosas instruções em que merecem especial 
relevo as relativas à necessidade de fazer realçar o valor utilitário da aritmética pela 
apresentação de situações verdadeiras que as crianças possam sentir e viver e não 
quebra-cabeças cuja solução só seja possível com artifícios de cálculo que elas poderão 
talvez decorar, mas que nunca poderão compreender. Diga-se uma palavra ainda sobre a 
necessidade absoluta de fazer o ensino do sistema métrico duma maneira extremamente 
prática em que a real actividade dos alunos, medindo e pesando, se sobreponha de longe 
ao uso do quadro preto que só deverá fazer-se numa fase de sistematização.” 
(Dordonnat, 1956: 335) 
 
Estas considerações vêm reforçar e retomar o que os próprios programas, por si, 

evidenciam. Além das indicações já registadas, também havia quem se insurgisse 

relativamente ao alargamento dos programas que alguns professores operavam sem 

necessidade. Neste sentido, F. Jorge Tristão (1954: 26), na Escola Portuguesa, 

considera que os programas são caracterizados por uma simplicidade que raramente se 

aplica. No entanto, também havia quem considerasse os programas extensos a apelasse 

à sua simplificação, para que se harmonizassem com as possibilidades psíquicas e 

físicas das crianças (Melo34, 1956: 550).  

Ainda Tristão (1955: 475), evidencia o desprezo que se deve dar à mecanização 

no ensino da aritmética, pondo-se “de parte os processos abstractos e o verbalismo: a 

criança será levada a construir, pela sua experiência, o próprio saber, e não exprimirá 

                                                 
33 Octávio Neves Dordonnat (1912-1999) exerceu funções como professor do ensino secundário em 
estabelecimentos oficiais e particulares, mas é enquanto director da Escola do Magistério Primário de 
Lisboa, durante mais de três décadas (1943 a 1974), que a sua biografia educativa ganha dimensão e 
relevância. Octávio Neves Dordonnat teve uma colaboração intensa na imprensa especializada, incidindo 
os seus textos sobre temáticas gerais de educação ou sobre aspectos mais concretos ligados aos 
professores e à sua formação (Nóvoa, 2003: 499-501). 
34 César Nunes Pereira de Melo, professor da Escola Masculina da freguesia de Vilarouco, concelho de S. 
João da Pesqueira (Escola Portuguesa, 1956: 550). 
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por palavras senão aquilo que tiver entendido»”. Tristão retoma o discurso presente nas 

Observações dos programas então em vigor. 

Relativamente aos métodos de ensino predomina a referência ao ensino intuitivo, 

à Escola Nova, mas também se apela à utilização de novos métodos por meio de 

contínuas experiências didácticas, as quais seriam protagonizadas pelo professor. Mário 

Gonçalves Viana (1944: 281), na Escola Portuguesa, refere-se à necessidade de 

individualizar o ensino tanto quanto possível, dado as crianças serem todas diferentes 

umas das outras. 

A discussão em torno da Escola Nova acontece, não só no que se refere aos 

métodos de ensino, mas também na relação que a mesma deve estabelecer com a 

religião. Mário Sanches, na Escola Portuguesa, salienta que a Escola Nova no nosso 

país não pode ser o mesmo que é noutros países, mas sim modificada e adaptada de 

acordo, entre outras características, com tradições acentuadamente cristãs. Assim, além 

de se implementar uma escola activa, alegre e viva, onde se privilegiassem métodos 

experimentais, práticos e intuitivos, uma das primeiras funções da Escola Nova seria 

guiar a alma da criança para que ela não perdesse a sua inocência, acalentando-a com a 

fé nacionalista e cristã. Neste artigo é reconhecida a validade dos princípios da Escola 

Nova, mas com limitações, uma vez que “são pouco aplicáveis na prática pelo que 

exigem de acessórios, tornando-se assim muito dispendiosas. Abusam, além disso, da 

educação naturalista – decerto influência de Rousseau – e enfermam, a maior parte, da 

ausência absoluta de bases religiosas” (Sanches, 1942: 536).  

A publicação dos programas em 1937 é antecedida, em dois anos, da publicação 

de legislação referente ao mobiliário e material didáctico mínimo para o funcionamento 

de cada lugar de professor do ensino primário elementar. O Decreto nº 25305 de 9 de 

Maio de 1935 vem determinar que o material didáctico mínimo compreende o quadro 

preto, a balança ordinária, a colecção de pesos e medidas e a colecção de sólidos 

geométricos. Comparando o conteúdo deste Decreto com o exposto pelo Decreto nº 

6137, de 29 de Setembro de 1919, no que se refere ao material didáctico, verificam-se 

ajustes relativamente às balanças, uma vez que o restante material se mantém. Deste 

modo, passa a ser considerada apenas a balança ordinária, sendo ainda retirada a 

craveira da lista de material mínimo considerado necessário.  

Os programas de 1937, nos quais os saberes são profundamente reduzidos, estão 

em vigor até 1960, demarcando-se dos restantes por incluírem a presença de apenas uma 
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disciplina, a Aritmética, e em apenas 3 classes. Com a política educativa do Estado 

Novo, assiste-se ao “esvaziamento curricular da escola primária” (Barroso, 1995: 115). 

De referir que a escolaridade obrigatória de três anos foi alargada para quatro 

anos, apenas para as crianças do sexo masculino, com o Decreto-Lei nº 40964 de 31 de 

Dezembro de 1956. 

É também na década de 50 que na Escola Portuguesa são publicados um 

conjunto de artigos intitulados Notas à margem de um curso em Paris, por J. J. Correia 

da Silva, em que são expostas as lições dadas nesse curso, entre outros, por Dr. Wall 

(Chefe da Secção de Educação e Desenvolvimento da Criança, da Unesco) e por G. 

Mialaret (inspector do ensino do primeiro grau em Paris, e encarregado da cadeira de 

Psicopedagogia na Sorbonne)35.  

 

2.4. O retorno da disciplina de Geometria 

 
Os programas postos em vigor pelo Decreto-Lei nº 42994, de 28 de Maio de 

1960, vêm actualizar os programas do ensino primário aprovados para as três primeiras 

classes pelo Decreto nº 27603 de 29 de Março de 1937, e para a 4ª classe, pelo Decreto 

nº 16730, de 13 de Abril de 1929. 

De acordo com o Decreto Lei nº 42994 de 28 de Maio de 1960, a 

obrigatoriedade de frequência no ensino primário até aprovação no exame da 4ª classe é 

alargada às crianças do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 7 e os 12 

anos. O referido Decreto justifica a actualização dos programas por os mesmos não 

estarem a corresponder à evolução da vida portuguesa e das técnicas pedagógicas no 

último quarto de século.  

Nos novos programas (1960) estão incluídas duas disciplinas, a disciplina de 

Aritmética que é dirigida às quatro classes e a de Geometria, apenas às 3ª e 4ª classes. 

Além da Geometria, enquanto disciplina, ser retomada nos programas do ensino 

primário, verifica-se que os conteúdos que constituem ambos os programas (de 

Aritmética e de Geometria) são mais alargados e apresentados de forma mais 

pormenorizada. O sistema métrico volta a constar no programa de Aritmética em todas 

as classes do ensino primário. 

                                                 
35 Ainda sobre a produção de autores estrangeiros, em 1935 já tinham sido publicados na Escola 
Portuguesa artigos que davam a conhecer as palestras proferidas pela educadora Maria Montessori na 
Semana Pedagógica da Escola Católica de Bruxelas. 
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Estes programas contêm Instruções, voltando as mesmas a ser bastante 

minuciosas em relação a cada conteúdo e específicas para cada classe. Estas Instruções 

defendem que o ensino da aritmética deve ser feito em conformidade com situações 

vividas pelas crianças tanto no ambiente familiar, como no social. Reforçam também a 

ideia de que os programas de todas as classes terminam com a rubrica Problemas, 

devendo os mesmos considerar situações vividas pelos alunos e que sejam do seu 

interesse. No entanto, esta instrução é seguida de outra que já não tem a mesma 

orientação: “As próprias crianças os poderão trazer da vida para a escola, embora seja 

em geral mais conveniente que o professor os proponha segundo o seu critério” 

(Programas do ensino primário de 1960: 17). 

A referência à obtenção das primeiras noções aritméticas é também abordada nas 

Instruções, as quais evidenciam a colaboração entre a actividade dos sentidos e o 

raciocínio, e consequentemente se lança a ideia de que é a partir do concreto que se 

atingirá o abstracto. 

Nas instruções relativas ao ensino da Geometria é indicado que o mesmo deve 

ser levado a cabo pela utilização de processos como a observação, a análise e ainda a 

imaginação criadora das crianças.  

 
“Mesmo que se não proceda por dedução, o ensino há-de ser devidamente ordenado. A 
partir da observação de cada figura geométrica se atingirá pouco a pouco um conjunto 
de conhecimentos.” (Direcção Geral do Ensino Primário; Programas do ensino primário 
de 1960, 1960: 22) 
 
As crianças devem ser levadas a construir e a desenhar as figuras geométricas 

que forem estudando, sendo assim os trabalhos manuais e o desenho estreitamente 

associados à geometria. 

Logo no mês seguinte ao da publicação dos programas de 1960, surge um artigo 

na Educação Nacional (Os novos programas, 1960: 1), sem autor identificado, que 

salienta que os novos programas representam um esforço real no sentido de actualizar e 

coordenar as matérias de ensino, dado o ensino primário ter sido dirigido por uns 

programas com mais de 23 anos de existência (os da 1ª, 2ª e 3ª classes) ou de 31 anos 

(os da 4ª classe). Também na Educação Nacional, surge a preocupação em evidenciar a 

importância das Instruções como complemento dos programas, dado que explicam, 

propõem e sugerem meios de alcançar o fim a que o programas se propõem. “Quanto 

aos programas actuais, eles carecem de estudo, profundo estudo por parte de quantos o 
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vão executar. As instruções que os acompanham devem ser cuidadosamente 

consideradas e analisadas” (Os programas na escolaridade, 1960: 1). 

Para uma melhor aplicação dos novos programas são publicadas na Educação 

Nacional um conjunto de normas gerais que também dão indicações sobre o ensino da 

aritmética, sendo evidenciado o papel do professor enquanto organizador tanto dos 

materiais como dos conteúdos a serem trabalhados. 

 
“No ensino da Aritmética deverá prevenir-se o professor contra a tendência de progredir 
rapidamente sem que os alunos hajam adquirido a completa consciência dos 
conhecimentos anteriores. (…) O estudo da numeração não deverá ser feito, apenas, 
pela contagem, mas procedendo, em cada número sucessivamente atingido, à 
verificação das associações aritméticas possíveis dentro desse número. Deverão 
efectuar-se composições, decomposições e recomposições concretizadas, que levem à 
prática intuitiva das quatro operações fundamentais. Evite-se, no decurso da 
aprendizagem da aritmética da primeira classe, a memorização abstracta que não se 
apoie na concretização anterior. Por isso se recomenda que, enquanto se não dotem as 
escolas do material mínimo conveniente, o professor organize aquele de que precisa, de 
harmonia com o que consta das instruções do respectivo programa, não esquecendo os 
benefícios incontestáveis que o desenho e os trabalhos manuais oferecem neste 
aspecto.” (Novos programas e horários do ensino primário, 1960: 4-5) 

  

Quanto à extensão dos conteúdos, Silva Graça (1960: 18), na Educação 

Nacional, considera ter ocorrido uma tentativa de simplificar os programas de 

Aritmética das duas primeiras classes.  

Ainda na Educação Nacional, os programas em geral também são tomados como 

excessivamente sobrecarregados, de tal modo que a psicologia infantil não se conforma 

com o peso maciço dos conhecimentos. No entanto, considera-se que se trata de uma 

fase de transição, estando os programas dotados de um espírito renovador que os 

informa (As matérias do ensino, 1960: 1). 

Quanto aos métodos de ensino, a Escola Nova e os seus métodos activos 

continuam a ser referências significativas na imprensa. José Afonso Brardo (inspector) 

considera ter-se alargado o conceito de método activo, não se referindo o mesmo  

 
“simplesmente à concretização, ao choque sensorial pelo desenho, pelo material de 
exemplificação (…) Método activo quer ainda significar indução, análise, raciocínio; 
quantas vezes a atitude imóvel de um aluno é profundamente activa, na medida em que, 
pelo raciocínio, penetra e discute a verdade das coisas” (Brardo, 1960: 11). 
 
Brardo alerta ainda para o perigo de se proceder como alguns maus pedagogos 

da Escola Nova que, apesar de disporem de valioso material de concretização, 
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proporcionaram lições que tocaram só os sentidos das crianças, mas não as fizeram sair 

de um autêntico estado passivo, tendo o raciocínio ficado inactivo. 

Neste sentido, Maria de Jesus Mateus36 defende a ligação estreita entre o 

pensamento e a acção, considerando, em relação ao ensino do cálculo, que “não basta 

(…) apresentar aos alunos rodelas, feijões, lápis, etc. Isto é muito necessário, mas não é 

tudo. É preciso que eles possam à vontade manusear as coisas, os objectos e que saibam 

com eles fazer, praticamente, as operações, antes do ensino do cálculo escrito” (Mateus, 

1961: 11). 

Apesar da divulgação contínua de informações acerca da Escola Activa, de 

acordo com a qual não há lugar para sonolências ou passividades, surgem três artigos da 

autoria de Dimas Saens Meza, na Educação Nacional, em 1966, onde é abordado o 

conceito de aprendizagem e se refere que na nossa realidade educativa continua a 

predominar a Escola Tradicional, com os seus princípios e características próprias. Em 

vez de considerar o ensino expositivo e abstracto, através da transmissão de 

conhecimentos por parte do professor, Dimas Saens Meza aponta para que o ensino e a 

aprendizagem devam constituir uma unidade funcional e harmoniosa.  

 

“Não esqueçamos que uma situação de ensino-aprendizagem é aquela em que o clima 
emocional predomina, em que os propósitos dos mestres e dos alunos estão em 
harmonia e em que as experiências dos alunos na sala de aula coincidem com os fins, 
propósitos e ideias que a escola serve.” (Meza, 1966, nº 23: 4) 

 

Em 1968, através da Portaria nº 23485, de 16 de Julho, introduzem-se 

modificações nos programas do ciclo elementar do ensino primário, de modo a que 

estejam em coordenação com os do ciclo complementar do ensino primário. No entanto, 

não houve alterações significativas no programa de Aritmética nem no de Geometria. 

As Observações dos programas de 1968 também não introduzem alterações 

significativas às Instruções dos programas de 1960.  

A preocupação com a criança e os seus interesses, já manifestada anteriormente, 

é tomada como centro de atenção tanto na Escola Portuguesa como na Educação 

Nacional. Relativamente aos métodos continua a haver uma preocupação em evidenciar 
                                                 
36 Maria de Jesus Mateus (19??-19??) foi secretária geral da Liga Escolar Católica Feminina (1947-1949) 
e secretária da primeira direcção da Casa da Professora em 1945. Colaborou com regularidade na 
imprensa de educação e ensino. Defendeu os métodos activos, tendo em conta a necessidade de estimular 
nas crianças a curiosidade e a vontade de saber mais. Relativamente ao ensino da Matemática sustentava 
que devia iniciar-se pelos problemas reais, quotidianos, e só depois se devia passar à abstracção dos 
símbolos (Nóvoa, 2003: 897-898). 
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a colaboração das crianças no processo de ensino-aprendizagem. Urbano Antunes Rei 

intitula-se professor há quase vinte anos e relata, num artigo da Escola Portuguesa, 

como efectua essa colaboração, no que se refere ao ensino da aritmética. 

 

“Seguidamente principiava a execução e a maneira de conduzir os cálculos que era, 
muitas vezes, motivo de acesas discussões. Eu, confesso, assistia atento e satisfeito a 
estes debates em que alguns se levantavam livremente para no quadro concretizarem os 
seus raciocínios que eram, por seu turno, contestados por outros. E, então, era eu 
solicitado para decidir, em última instância, quem tinha razão; mas, também, muitas 
vezes eles chegavam em conjunto a soluções absolutamente válidas.” (Rei, 1969: 7)   

 

Os alunos não são considerados meros receptores dos conhecimentos que o 

professor transmite, passando a assumir um papel activo, no que se refere à 

aprendizagem.  

Também evidenciando preocupação com a individualidade da criança, surge a 

referência à individualização do ensino por parte de Francisco J. Santiago Martins 

(1971), António Coelho (1971) e José Silveira Pinheiro (1974), na Escola Portuguesa.  

Martins defende o processo heterogéneo de individualização do ensino37, 

caracterizando-o da seguinte forma: “O ensino embora dirigido a toda a classe 

simultaneamente é depois individualizado em função da reacção dos alunos” (Martins, 

1971: 9). 

Para uma correcta individualização do ensino, Martins considera que o professor 

deve utilizar diversos processos, tais como fichas contendo exercícios, questionários ou 

séries de dificuldades devidamente graduadas, entre outros. Estes processos iriam 

permitir que o aluno trabalhasse autonomamente e solicitasse a ajuda do professor 

quando sentisse necessidade. 

O discurso utilizado põe em evidência uma maior preocupação com a criança e 

com a aprendizagem e não tanto com o ensino. É como se à criança fosse atribuído o 

papel principal na sala de aula, em vez de ser o professor o único detentor do mesmo. 

                                                 
37 Este processo de ensino já tinha sido referido por J. J. Correia da Silva (1964) na Escola Portuguesa e 
na Educação Nacional (As técnicas do ensino individualizado, 1967) num artigo sem autor identificado. 
Os termos então utilizados eram ensino individualizado por oposição ao ensino colectivo. Silva entende 
que o ensino primário não se conforma com o ensino colectivo, o qual ele caracteriza por um ensino feito 
de igual modo a todos os alunos do grupo como se eles fossem uma única unidade com capacidades 
receptivas iguais. Por sua vez, o ensino individualizado “deve começar por se processar em função do 
grupo simultaneamente, e de forma a desdobrar-se no ensino individualizado, isto é, em função das 
dificuldades e necessidades individuais de cada unidade do grupo. Quer dizer, começando por ser ensino 
ao grupo, desdobrar-se-á no ensino a cada aluno com assistência de todas as unidades do grupo” (Silva, 
1964: 7). 
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Relativamente aos programas, em si, os artigos surgem, essencialmente, na 

Educação Nacional, alertando para a necessidade de uma boa interpretação dos mesmos 

por parte dos professores. Na Educação Nacional considera-se que, atendendo à 

personalidade da criança, o professor não lhe deve impor métodos rigorosos, mas sim 

usar aqueles que melhor se adaptem à sua maneira de ser e ao objecto e orientação dos 

programas (Programas, 1972: 3). 

Ainda em 1972, noutro artigo da Educação Nacional é referido que “se 

quisermos que o ensino básico se inscreva dentro das coordenadas sociais e culturais 

que lhe têm sido indicadas, é necessária uma reorganização das estruturas fundamentais, 

a começar pelos programas, e por uma verdadeira e consciente aplicação dos chamados 

métodos modernos” (Livros e métodos, 1972: 1). 

Apesar das referências à Escola Nova (António E. Meireles, Escola Portuguesa, 

1973), à Escola Activa (Carlos S. Romero, Educação Nacional, 1972; José Rosa 

Martins, Escola Portuguesa, 1973; A escola activa, Educação Nacional, 1975) e aos 

métodos activos (Marília da Paz da Costa Correia, Escola Portuguesa, 1972), verifica-

se um encaminhamento no sentido de não haver fórmulas gerais para dar uma lição.  

 

“A didáctica moderna (…) modificou completamente a atitude do mestre durante a 
lição. Esta consiste em um trabalho de aprendizagem feito pela própria criança, ficando 
apenas ao professor a função de guiar, estimular e dirigir as actividades dos seus 
discípulos. A missão do professor é dirigir a aprendizagem (…).” (Grilo, 1972: 11) 

 

Digamos que se pretende realçar a importância do professor como alguém que 

privilegia e orienta as aprendizagens a efectuar pelos alunos, em detrimento do ensino 

expositivo. 

No entanto, todas as indicações veiculadas pela imprensa e até pelos programas, 

parecem não estar a surtir efeitos na prática, na generalidade das escolas, como mostra 

um artigo da Educação Nacional: 

 

“Apesar dos novos ventos que sopram na vasta planície educativa, o certo é que estamos 
ainda muito aferrados ao ensino clássico e memorista. As disciplinas, as fórmulas, as 
regras, o subjectivismo fónico são ainda na maior parte das nossas escolas de todos os 
graus o pano de fundo de uma instrução que está longe de ser educativa e que resiste, 
teimosamente aos ventos renovadores, de tal forma se encontra arraigada na tradição.” 
(Uma Educação Nova, 1973: 1) 
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Os programas de 1960 e 1968 trazem de novo a Geometria, enquanto disciplina, 

às 3ª e 4ª classes do ensino primário. Apesar da redução de conteúdos levada a cabo nos 

programas de 1937, continua nos programas de 1960 e 1968, a haver ajustes nos 

conteúdos, mas desta vez concretizados num acréscimo dos mesmos em cada classe.  

De acordo com a Comissão de Reforma do Sistema Educativo (1988: 20), em 

Portugal, a entrada da Matemática Moderna e o seu apogeu e queda foram mais 

moderados e mais lentos. Verificou-se a experiência das turmas piloto no final dos anos 

60 e ocorreu ainda a adopção de novos programas em todos os níveis de escolaridade. 

No entanto, no ensino primário, não ocorreram alterações significativas nos programas 

publicados em 1968 quando comparados com os de 1960.  

Através da Escola Portuguesa foi dada visibilidade à Matemática Moderna, 

tendo sido publicados alguns artigos: Martins (1968), Santos (1969), Gonçalves (1969) 

e Botelho (1973). Trata-se de artigos com carácter bastante teórico que remetem, entre 

outros aspectos, para uma aprendizagem à base de conjuntos. 

 

2.5. A utilização do termo Matemática nos programas 

 

Os programas de 1968 estão em vigor até à publicação dos programas para o ano 

lectivo 1974-1975. Essa publicação é enquadrada pelo Despacho nº 24-A/74, de acordo 

com o qual, a mudança de regime político torna inutilizáveis os programas então em 

vigor. 

 

“Na verdade, esses programas visaram, no seu conjunto a conformação com a ideologia 
do regime deposto, sofriam de graves distorções impostas por motivos políticos e 
estavam civados de um espírito anacrónico, em oposição flagrante muitas vezes com a 
atitude científica e a abertura da criação cultural ao mundo moderno.” (Despacho nº 24-
A/74)  

 

Estes programas evidenciam que a maturidade da criança é considerada para 

efeitos de progressão nas aprendizagens, de tal modo que o fim do primeiro ano de 

escolaridade deixa em aberto aquisições que se completarão no ano seguinte. 

 

“Considera-se que a primeira classe não deveria ter como meta o fim do ano. Ela 
deveria constituir, com a chamada 2ª classe, um todo, cujas metas o aluno só atingiria 
no final do 2º ano de escolaridade. Dentro desse todo, o aluno movimentar-se-ia de 
acordo com as suas possibilidades e o seu ritmo de desenvolvimento. Iria ultrapassando 
as diferentes etapas à medida que fosse adquirindo a maturidade necessária.” 
(Programas para o ano lectivo 1974/1975, 1974: 2) 
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Neste sentido são apresentados, além dos Objectivos gerais, um conjunto de 

Trabalhos preparatórios gerais que deverão desenrolar-se ao longo de toda a 1ª classe, 

revestindo-se de uma acuidade muito especial num primeiro período, o qual poderá ser 

tão alargado quanto o professor considerar conveniente e que tem como objectivo 

preparar as crianças para as aprendizagens em geral. Este período de adaptação da 

criança tem como finalidade promover “a adaptação da criança à escola; uma 

propedêutica geral, com vista a futuras aquisições; a observação global de cada criança, 

a fim de detectar possíveis deficiências e prevenir futuras inadaptações” (Programas 

para o ano lectivo 1974/1975, 1974: 2). 

No âmbito destes Trabalhos preparatórios gerais são propostos vários 

exercícios com indicação do procedimento e do material a utilizar em cada um deles: 

exercícios sensoriais; exercícios de observação; exercícios tendo em conta o esquema 

corporal, lateralização e orientação no espaço e no tempo; exercícios de atenção e de 

memória; exercícios de preparação manual e de coordenação visual-motora; exercícios 

de ritmo e de autodomínio. 

Posteriores aos Trabalhos preparatórios gerais são apresentadas as Noções 

específicas38, sendo referido que o início da aquisição de algumas dessas noções pode e 

deve ser dado em simultâneo com os exercícios anteriormente propostos. 

Analisando as disciplinas, aparece uma nova terminologia, surgindo para a 1ª 

classe a disciplina de Matemática. Com a designação de Matemática, esta área ganhava 

nos programas uma natureza científica que não tinha tido até aí. Tal como no ensino 

normal, 

 
“Estes programas revelavam a intencionalidade de adequar o ensino às modernas 
correntes da pedagogia e da psicologia, introduzindo vertentes de natureza científica 
consideradas indispensáveis (…) mas até então ausentes nas escolas nacionais (…). 
Registe-se ainda que se assumia como referência fundamental os princípios da Escola 
Nova, tal como este movimento era recordado no início da década de setenta 
relativamente à natureza de que se tinha revestido, em Portugal, durante o regime 
republicano, consagrando-se também os seus nomes mais significativos.” (Mogarro, 
2001, I: 136) 
 
O programa de Matemática desta classe é alvo de uma modificação profunda. 

Pela primeira vez introduzem-se os Objectivos da disciplina antes da apresentação dos 

                                                 
38 Das Noções específicas fazem parte os programas das diferentes disciplinas que compõem a 1ª classe. 
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conteúdos dos programas A e B. Seguidamente surge uma nota, a qual justifica a 

apresentação de dois programas para a 1ª classe, o A e o B: 

 

“(…) um, resultante de um arranjo ao programa anteriormente existente, e outro, 
paralelo, mais na linha das Matemáticas modernas. Admitindo que este segundo 
esquema – B – requererá uma preparação mais cuidada da parte dos professores, 
juntam-se sugestões pormenorizadas para o 1º período. Até final do mês de Outubro, 
entregar-se-ão sugestões para as restantes rubricas. Solicita-se a todos os professores 
que leccionem a 1ª classe e dêem a sua adesão ao programa B que, com a maior 
brevidade, o comuniquem à Direcção-Geral do Ensino Básico, através das vias 
competentes, a fim de poderem receber o apoio conveniente.” (Programas para o ano 
lectivo 1974/1975, 1974: 36) 

  

O Programa A é seguido de Sugestões, as quais salientam que o professor deverá 

ter sempre presente que a aritmética está ligada à vida. 

O Programa B distingue-se do Programa A, sobretudo por introduzir nos seus 

conteúdos os conjuntos, sendo apresentados um total de 33 exercícios respeitantes a 

esse assunto, no seguimento do documento programático. 

Tanto o Programa A como o Programa B contêm conteúdos relativos às 

unidades de medida. No que se refere aos conteúdos de geometria, os mesmos estão 

incluídos no Programa A através da designação “Observação da forma de corpos 

sólidos”. No que se refere ao Programa B, apesar de não indicar directamente 

conteúdos dessa área, os mesmos acabam por estar presentes nos exercícios propostos 

pelo programa relativamente aos conjuntos. 

Para as 2ª, 3ª e 4ª classes são publicados os programas de Aritmética e 

Geometria. Posteriores à apresentação dos conteúdos dessa disciplina para cada uma das 

diferentes classes surgem as Observações, as quais constam de indicações 

metodológicas para o professor, no sentido de o encaminhar relativamente à aplicação 

do programa na sala de aula. 

Os programas de Matemática foram sofrendo mudanças ao longo do tempo – na 

designação das disciplinas, nos conteúdos, nas instruções ou observações – mudanças 

essas que se continuam a verificar nos últimos programas em análise, mas desta vez há 

que acrescentar mudanças no que se refere à amplitude adquirida por aquele para quem 

é pensado o programa – o aluno e as suas possibilidades e características individuais. 

 Estes programas inovam sobretudo por emitirem um documento programático 

que dá bastante relevo à criança, tanto no que se refere à sua integração na escola como 

à preparação que se lhe deve proporcionar para as aprendizagens em geral, enquanto 
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que nos documentos programáticos anteriores, além dos conteúdos surgiam observações 

ou sugestões sobretudo com indicações relativamente ao ensino dos diversos conteúdos. 

 Apesar de ter estado sempre presente na retórica educativa, a criança ganha no 

texto de 1974-1975 uma nova e real centralidade. Estes programas ficam marcados pela 

mudança de regime político, tendo surgido de uma remodelação dos anteriores 

efectuada num período temporal curto e estando em vigor também num curto espaço de 

tempo: 1 ano lectivo.  

 De um modo geral pode-se afirmar que “mudar os conteúdos matemáticos de um 

currículo não significa mudar o ensino”, no entanto, “qualquer mudança metodológica 

pode ser fortemente dificultada se os conteúdos não forem alterados” (Comissão de 

Reforma do Sistema Educativo, 1988: 25). 

 Com a Revolução dos Cravos, os programas do ensino primário alteram-se de 

forma significativa, tentando responder às novas exigências de uma sociedade em 

profunda transformação. 
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II - Metodologias de ensino utilizadas na abordagem de conteúdos matemáticos 

1. A Aritmética 

 
 Antes de iniciar a abordagem à numeração e às quatro operações sobre números 

inteiros, tendo como base a imprensa pedagógica, fica a referência ao Anexo 3 – Síntese 

dos conteúdos presentes nos programas relativos à numeração e às operações sobre 

números inteiros. O referido anexo foi elaborado a partir dos conteúdos inseridos nos 

programas, publicados ao longo do período cronológico em estudo. Por vezes, os 

conteúdos encontram-se referidos apenas nas Instruções ou Observações que 

acompanham esses programas. 

 A numeração, tal como as operações, figura em todos os programas em análise 

nesta investigação. Na 1ª classe, a abordagem à numeração é indicada até ao limite 100 

em grande parte dos programas, chegando no entanto, também a sê-lo até 1000 nos 

programas de 1919, os quais ainda determinam para a 2ª classe a leitura e escrita de 

qualquer número inteiro. Com os programas de 1960 verifica-se uma redução no limite 

de abordagem à numeração, a qual passa a ser realizada até 50 na 1ª classe, culminando 

no limite 20 no programa da 1ª classe de 1974/1975 (podendo, no entanto, ser alargada 

até 50, mas apenas nos casos em que o desenvolvimento da criança o permita). O limite 

máximo da abordagem à numeração no ensino primário chega a ascender às dezenas e 

centenas de bilião nos programas de 1906. No entanto, verifica-se que ocorre, de forma 

progressiva, um ajuste e distribuição mais equitativa do grau de dificuldade desse 

conteúdo pelas diferentes classes do ensino primário, chegando nos programas de 

1974/1975 a ser distribuído pelas quatro classes desse nível de ensino. 

 As quatro operações são iniciadas na 1ª classe na quase totalidade dos programas 

em análise, uma vez que apenas os programas de 1974/1975 retiram uma operação – a 

divisão – do programa da 1ª classe, sendo a mesma iniciada na classe seguinte. Também 

é com os programas de 1974/1975 que ocorre uma maior simplificação no que se refere 

à dimensão das operações. Em relação às mesmas, os programas de 1960 e de 1968 

determinam, na 3ª classe, a introdução gradual de multiplicadores e divisores de três e, 

em casos especiais, de quatro algarismos, passando em 1974/1975, na mesma classe, a 

efectuar-se a abordagem à divisão com divisores de dois algarismos. As tabuadas não se 

encontram nas listas de conteúdos de alguns programas, no entanto, acaba por lhes ser 

feita referência nas Instruções e Observações que seguem as listas de conteúdos. Esse 

conteúdo, iniciado em alguns programas anteriores a 1937 logo na 1ª classe e para as 
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quatro operações, é em 1937 reduzido às tabuadas da adição e da multiplicação. Os 

programas de 1960 e 1968 referem apenas as tábuas de multiplicar (até ao multiplicador 

5 na 1ª classe e o prosseguimento até ao multiplicador 9 na 2ª classe). Por sua vez, os 

programas de 1974/1975 retomam as tabuadas da adição na 1ª classe, sendo as da 

multiplicação abordadas na 2ª classe (até ao multiplicador 9). 

Os conteúdos aqui referidos sofrem um ajuste e explicitação com maior 

visibilidade nos programas de 1974/1975. A mudança de regime político e a 

preocupação cada vez mais evidente com a criança faz-se notar sobretudo na 

distribuição mais equitativa do grau de dificuldade dos conteúdos pelas diferentes 

classes, de modo a que os mesmos estejam também mais adequados às reais 

capacidades da criança tendo em consideração as diferentes etapas do seu 

desenvolvimento. 

 
1.1. A numeração 

1.1.1. Entre as contagens e a representação gráfica dos números 

 
O primeiro artigo da Educação Nacional a abordar a numeração data do ano de 

190039, ao qual se seguem outros que apresentam uma estrutura idêntica na sequência da 

abordagem a esse conteúdo. 

 A numeração surge, nos artigos, integrada em etapas de aprendizagem, as quais 

se centram essencialmente na apresentação dos conceitos de unidade e de número, na 

abordagem à numeração até nove e, por fim, na numeração das dezenas.   

Os conceitos de unidade e de número são apresentados como forma de preparar 

a abordagem à numeração até 9, recorrendo a exemplos por meio de imagens, de forma 

a fazer entender que uma unidade ou reunião de unidades forma um número inteiro. 

A abordagem à numeração até nove centra-se na formação dos números e na sua 

representação gráfica, como nos mostra o excerto de um artigo da Educação Nacional: 

 
“Para formar os números toma-se a unidade (…) que se denomina um. Seguidamente 
junta-se uma unidade a um e forma-se assim um novo número que se enuncia dois; 
juntando-lhe uma nova unidade, forma-se o número três; continuando de igual maneira, 
formam-se os números quatro, cinco, seis, sete, oito, nove.” (Aritmética, 1900: 35) 
 

                                                 
39 Ainda que os programas vigentes em 1900 não especifiquem até que valor deva ser abordada a 
numeração, alguns artigos publicados nesse ano fazem uma abordagem desse conteúdo até às nove 
dezenas. 
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Nesta etapa (formação dos números), o professor podia servir-se de objectos 

manipuláveis, tais como conchas, cubinhos, paus, grãos de milho, entre outros. Também 

é referida a utilização de estampas, e no caso da sua ausência a solução era recorrer ao 

uso de traços, em que cada um representava uma unidade. 

Apresentada a formação dos números através de objectos manipuláveis, de 

estampas e/ou de traços, parte-se para a aprendizagem da sua representação gráfica. Os 

algarismos, enquanto sinais gráficos, são tomados como forma de representar os 

números, associando-se cada algarismo ao respectivo número de traços. 

 

 

Figura I – Esquema representativo dos algarismos. 

Fonte: Educação Nacional, 3 de Junho de 1900, nº 9: 35. 

 
O artigo seguinte ao já citado, a abordar a numeração, fá-lo para a numeração 

das dezenas (até nove dezenas). “Se ao número nove juntarmos mais uma unidade, 

obtém-se o número dez que se escreve 10. A reunião de dez unidades chama-se unidade 

de segunda ordem ou dezena” (Aritmética, 1900: 39).  

Para ajudar a compreender a noção de dezena, o professor podia utilizar grupos 

de 10 pauzinhos enfiados num arame “ou então poderá lançar mão duma enfiada de 10 

esferazinhas, de 10 cubos, de 10 feijões, de 10 conchas, etc.” (Aritmética, 1900: 39) 

A representação dos números correspondentes às dezenas é também apresentada 

num esquema em que se adopta o círculo como símbolo para representar cada dezena. 

 

 

Figura II - Esquema representativo dos números referentes às dezenas. 

Fonte: Educação Nacional, 4 de Novembro de 1900, nº 13: 51. 
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Depois de serem apresentadas as nove dezenas parte-se para a enunciação e 

escrita dos números compreendidos entre cada uma delas. 

 
“Para enunciar os números compreendidos entre dez e vinte, vinte e trinta, trinta e 
quarenta, etc., juntam-se a dez, vinte, trinta, etc., os nomes dos nove primeiros números. 
Para escrever os números compreendidos entre dez e vinte, vinte e trinta, trinta e 
quarenta, etc., substitui-se o zero por cada um dos nove algarismos restantes.” 
(Aritmética, 1900: 39) 
 
Nos esquemas utilizados para representar os números compreendidos entre cada 

uma das dezenas, continuam a ser utilizados os traços para representar as unidades, e os 

círculos para as dezenas.  

 

 

Figura III – Esquema representativo dos números compreendidos entre 21 e 29. 

Fonte: Educação Nacional, 4 de Novembro de 1900, nº 13: 51. 

 
 Ainda em 1900, surge um artigo na Educação Nacional (Ferreira, 1900: 43), que 

vem salientar a importância da contagem (envolvendo a noção de unidade e de número) 

como ponto de partida para a formação dos números, sendo a unidade um dos objectos 

que se contam e o número a unidade ou reunião de unidades. 

 A forma, até aqui apresentada, de abordar a numeração é irrompida por um 

artigo que apresenta “um processo que forçosamente dá alegria e vivacidade à 1.ª classe, 

crianças de 6 a 7 anos” (O ensino da aritmética, 1903: 100). 

 Esse artigo apresenta uma metodologia que apela à interacção entre o professor e 

o aluno através de um diálogo que se deve estabelecer entre ambos. No artigo começa 

por ser referido que o ensino da aritmética é algo difícil e que requer aptidão e paciência 

por parte do professor. O número 1 e o número 2 são descobertos através de exemplos 

práticos que depois o professor concretiza no quadro negro e que os alunos devem 

repetir nas lousas. 
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 “Quem me mostra um livro. Bem. Quem me mostra agora um botão no casaco?  
 - Que é que Alfredo tem na mão? 
 - Tem um livro. 
 - E Carlos?  
 - Carlos tem um botão na mão. 

Trace-se no quadro negro um risco. 
 - Que é que eu fiz no quadro? 
 - O senhor fez um risco. 

- Muito bem. Agora eu traço mais um risquinho, emendado com este, e chamo-lhe um: 
1. 

 Façam o mesmo nas lousas.  
 (…) 

- Vejam esta estampa: É uma menina dando milho a cinco marrequinhas. Quem sabe 
contar as marrequinhas uma a uma? 

 - Eu sei. 
 - Vamos a ver. Conte lá. 
 - Uma marrequinha; duas… três…etc. 
 (…) 
 -Perfeitamente. Agora quem me sabe dizer quantas pernas tem cada marrequinha? 
 - Cada marrequinha tem duas pernas. 
 (…) 
 - Muito bem respondido, sim senhor. (…)” (O ensino da aritmética, 1903: 100). 
  
 De acordo com este artigo, após a abordagem ao número 2, são efectuadas as 

quatro operações, tanto oralmente como através do seu registo escrito. 

 A necessidade de efectuar contagens já evidenciada em 1900, é retomada em 

1904 e assumida como ponto de partida para o ensino da aritmética.  

 
“Em aritmética as coisas que se contam, quaisquer que sejam, chamam-se unidades. 
Contando os dedos das mãos, a unidade é um dedo; contando feijões, a unidade é um 
feijão, etc. Uma ou muitas unidades forma o que se chama um número.” (Aritmética: 1ª 
classe, 1904: 418) 
 
Para concretizar as contagens, o professor deveria ter à sua disposição, caso não 

houvesse ábaco na escola, objectos para contar. A noção de número continua assim a ser 

abordada através das colecções de objectos, salientando-se também a utilização do 

ábaco.  

 É deste modo que entre 1900 e 1904 os artigos centram a abordagem na 

numeração até nove, surgindo, no entanto, alguns que o fazem até às nove dezenas, 

através da utilização de materiais manipuláveis e da elaboração de esquemas, por meio 

da utilização de símbolos. Neste processo, o professor assume um papel activo e 

dominante, enquanto transmissor dos conhecimentos. Os artigos são escritos em função 

dos conteúdos, havendo a preocupação de os deixar bem explicados ao professor leitor 

que os teria que transmitir aos alunos. 
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 Alguns artigos apresentam também exercícios e questionários sobre os 

conteúdos expostos. As questões colocadas nos exercícios pedem que os alunos saibam 

contar e escrever o número resultante dessa contagem, bem como compreender a 

relação de ordem existente entre os números. 

 
 “Exercícios  

1º - Substitua o traço pelo número conveniente: 
A escola é dirigida por ___ professor. 
O concelho é administrado por ___ administrador. 
O exército é comandado por ___ general. (…) 
5º - Qual é o número que segue imediatamente a 4? – a 7 – a 8 – a 2 – a 5 – a 6?” 
(Aritmética, 1900: 35)  
 
Os questionários apresentam questões de carácter mais teórico: 
 
“Questionário 
(…) 
b) Qual é o objecto da numeração e como se divide? 
c) Que é numeração falada? 
d) Que é numeração escrita? 
e) Enuncie os números desde um a dez. 
f) Como se chamam os sinais que servem para representar os nove primeiros números? 
Diga os seus nomes e escreva-os na ardósia.” (Aritmética das escolas primárias – 
Capítulo I: Escrita e leitura dos números inteiros, 1900: 43) 
 

  No período situado entre 1905 e 1907, continua a ser sugerida a utilização e 

contagem de materiais manipuláveis, os quais são designados nos artigos de colecção de 

coisas. No entanto, a representação gráfica da numeração até nove e a numeração das 

dezenas são abordadas de forma teórica nos artigos, chegando também dessa forma a ser 

abordada a numeração posterior à centena e até aos triliões.  

 
“(…) Se o número consta de mais de 3 algarismos, dividimo-lo a começar pela direita 
em classes de 3 algarismos e a cada classe damos, sempre a começar pela direita, os 
nomes de unidades, milhares, milhões, biliões, triliões, etc. (…)” (Aritmética I: 
Unidade, números inteiros, numeração, 1905: 413) 
 
Os artigos continuam a ser escritos em função dos conteúdos, surgindo também 

alguns em que a palavra do professor faz parte do discurso como alguém que explica, 

apresenta os conteúdos e questiona os alunos. O professor assume ainda o papel 

principal tanto na construção como na manipulação dos materiais. 

 
“Aqui está esta caixa que eu fiz já para a lição de hoje. Vede: dividida em dez 
compartimentos. Aqui estão também dez cartõezinhos, cada um com seu sinal escrito, 
com seu algarismo, na frente e detrás com goma arábica, para se poder colar na parede 
traseira de cada compartimento. E temos também à nossa disposição aqui no meu bolso, 
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tremoços. Para o que eu quero, podiam ser feijões, pedrinhas, botões… enfim, quaisquer 
objectos ajeitados.” (Aritmética, 1906: 70) 
 
Este material é utilizado para mostrar a relação entre a forma gráfica dos 

números até 10 e o número de objectos que representam. É assim que a referência à 

utilização de materiais manipuláveis surge novamente, chamando também o aluno a 

participar na sua manipulação e evidenciando um carácter mais prático e concreto na 

abordagem à numeração.  

 
“Aí tendes. Como sinais escritos, são algarismos; como valores, são números. Para lhes 
saberdes o nome e o valor, basta que conteis o número de objectos existentes no 
compartimento relativo a cada um. Isso fareis muitas vezes, até que dentro dessas 
cabecinhas fique bem assente, bem compreendida a relação que existe entre a forma e o 
valor desses sinaizinhos (…) Por agora, dizendo-os, acompanhai o meu lápis traçando-
os, que é para vós aprenderdes a fazê-los. Haveis de desenhá-los nas vossas lousas 
muitas vezes, até os fazerdes muito bem.” (Aritmética, 1906: 70) 
 

Em 1912, na Educação Nacional (Aritmética: 1ª classe), o contador volta a ser 

referido, apelando-se a que os alunos, um a um, contem entre outros objectos, nove 

esferas do contador. 

Na Educação Nacional, no período situado entre 1928 e 1933 volta a ser 

abordada a numeração, quer através de artigos sem autor identificado, quer nos planos 

de lições de Dâmaso Romão Carreiro. 

Os artigos sem autor identificado abordam a numeração também por fases, 

indicando a classe a que se referem. Os que são dirigidos à 1ª classe apresentam a 

numeração até vinte por meio de esquemas, explicando, pelo mesmo processo, a 

formação dos números até 99, mas, nesta fase, sem o recurso a esquemas. 

 

 

Figura IV – Esquema representativo dos números desde 1 até 9. 

Fonte: Educação Nacional, 15 de Janeiro de 1928, nº 46: 4. 

 



 69 

 

Figura V – Representação do número 11. 

Fonte: Educação Nacional, 29 de Abril de 1928, nº 61: 9. 

 

No que se refere à 2ª classe, apela-se a uma revisão da matéria da 1ª classe 

(constituição e representação de números inferiores a 1000), por meio de exercícios 

numerosos que consistem em estabelecer correspondência entre determinada colecção 

de objectos (representada por meio de símbolos) e o respectivo número escrito e vice-

versa. Ainda dirigidos a esta classe, surgem dois artigos com a explicação da escrita dos 

números até 100 e dos números compreendidos entre 101 e 100000. Ambos os artigos 

se limitam a explicar teoricamente a formação dos números, ainda que mediante um 

diálogo entre o professor e os alunos, sendo estes tratados pelos diminutivos dos seus 

nomes (Alfredinho, Acacinho, Albaninho, Joãozinho…), em que o professor pergunta e 

o aluno responde.  

 
“- Seja o número cento e um. Vejamos como se deve escrever. Explique o Albaninho. 
- Cento e um: cem unidades e mais uma de primeira ordem. As cem já vimos que 
formavam uma exacta de terceira ordem. Temos, portanto, uma unidade de terceira 
ordem e uma de primeira, que hão-de escrever-se com o algarismo 1 no terceiro e no 
primeiro lugar, escrevendo 0 (zero) no do meio, a indicar que as dezenas que há em o 
número entraram todas, sem resto, na formação da unidade de terceira ordem. Assim: 
101. 
- Está bem. De maneira análoga se explica a escrita dos números até cento e nove, em 
que só vai mudando de 1 a 9 o algarismo da direita. Seja agora o número cento e dez. 
Explique a escrita.” (Aritmética: Lições práticas, 1930: 10) 
 

Referente à 3ª classe é também explicada, de forma teórica, a formação dos 

números, sem qualquer diálogo entre professor e alunos. 

Em 1933, o professor Dâmaso Romão Carreiro publica, na Educação Nacional, 

23 planos de lições para a 1ª classe, incluindo em 21 deles (a partir do 3º plano) 

conteúdos de Aritmética. A Aritmética surge nos planos ao segundo tempo lectivo, à 

excepção do 12º plano que inclui a Aritmética nos terceiro e quarto tempos lectivos, 

relacionando-a com os Trabalhos Manuais, e do 20º plano que inclui a Aritmética no 

quarto tempo lectivo, a seguir aos Trabalhos Manuais. Salvo a última excepção 

referida, em todos os planos a Aritmética sucede à Língua Materna.   
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O autor considera que os planos de lições contidos nos artigos estão de acordo 

com as condições das escolas (dada a ausência de material didáctico nas mesmas), com 

os assuntos dos programas em vigor, bem como com os princípios estabelecidos pelas 

ciências pedagógicas. Carreiro considera estar a “prestar àqueles que se preparam para o 

exercício do Magistério Primário, um serviço que já devia estar feito por outros mais 

competentes do que [ele]. Os novos precisam de um livro guia para a preparação de 

lições e organização dos respectivos esquemas” (Carreiro, 1933: 3). 

Estes planos de lições ao abordarem a numeração fazem-no de forma graduada, 

de tal forma que no 23º plano e último se aborda a numeração até 90, tendo na lição 

anterior sido abordada até 85. 

Dâmaso Romão Carreiro apresenta um esquema semelhante em todos os planos 

para a abordagem à numeração, de acordo com o qual a mesma deve iniciar-se com 

contagens (recorrendo aos dedos das mãos e a objectos variados) ao que se segue a 

escrita dos números até ao valor abordado na lição. 

A par dos artigos do autor referido anteriormente surgem outros sem autor 

identificado, mas que seguem o mesmo esquema de abordagem à numeração: contagens 

de objectos seguidas da escrita dos números.  

De uma forma geral os artigos publicados na Educação Nacional até 1933 têm 

em comum a ênfase dada à necessidade de efectuar contagens de diversos materiais, ao 

que se segue a aprendizagem da escrita dos números, com os quais se efectuam de 

seguida as diferentes operações. 

Este período cronológico fica também marcado pela apresentação de esquemas, 

nos quais se utilizam símbolos para representar os números. 

 

1.1.2. A crescente utilização de materiais manipuláveis: contributo de vários 

autores  

 
A partir de 1934 surgem vários autores que abordam a numeração de forma 

bastante pormenorizada, dando especial atenção à aquisição da noção de zero e de 

dezena. 

Na Escola Portuguesa, Jónatas Matoso (1934) e Manuel José Moreira (1936), 

propõem uma metodologia de abordagem à numeração assente em três etapas 

princiapais: contagem até 9; representação gráfica dos números até 9 e a numeração 

até 100. 
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Ambos os autores defendem que, inicialmente, se devem realizar numerosos 

exercícios de verificação e fixação dos números indicados, devendo as contagens ser 

concretizadas com objectos que o aluno possa manipular, sendo também sugerida a 

construção de diversas formas relativamente a determinado número. 

 

 

 

Figura VI – Exemplos de formas relativamente aos números 2, 3 e 4. 

Fonte: Escola Portuguesa, 15 de Outubro de 1936, Ano III, nº 104: 17. 

 

Por sua vez, a representação gráfica dos números até 9 deve ser auxiliada pela 

utilização de cartões com objectos e algarismos desenhados. De forma a que aos 

algarismos se associe um grupo numérico, é sugerida a utilização das figuras de Lay 

(estas figuras numéricas são dispositivos geométricos de unidades próprios para os 

pequenos números). Pretende-se que com estes dispositivos se obtenha uma percepção 

instantânea do todo sem que haja necessidade de contar. Os círculos, mais vantajosos 

que os quadrados, por serem mais fáceis de distinguir devem dispor-se em figuras 

quadrangulares e não em linha horizontal, porque além de 5 já se torna difícil a 

contagem nesta posição. 

 

 

Figura VII – Quadro indicador da correspondência entre os algarismos e as figuras de 

Lay. 

Fonte: Escola Portuguesa, 15 de Outubro de 1936, Ano III, nº 104: 17. 

 

 Nesta fase é fundamental que a criança associe o número à quantidade que 

representa e vice-versa. Tendo conhecimento dos primeiros números, seguem-se 
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exercícios de cálculo a propósito de cada um deles, também concretizados com 

objectos. 

Posteriormente, a contagem avança até 10, utilizando-se para isso diferentes 

colecções de 10 objectos (dezenas de tremoços dentro de caixas de fósforos ou de 

saquinhos; dezenas de palitos dos fósforos atados com um elástico ou com um cordel). 

A aprendizagem da representação e escrita do número 10 era efectuada pelo seguinte 

processo: 

 
“Diz-se aos alunos que representem nas suas carteiras uma dezena de fichas e mais 2. A 
dezena ficará à esquerda das duas unidades. Seguidamente um deles escreverá no 
quadro o número formado. O algarismo 1 representa a dezena, o 2 as unidades simples. 
Depois de todos terem feito o mesmo nos cadernos diz-se-lhes que retirem uma das 
unidades. A representação escrita será 11. Uma dezena e uma unidade. Finalmente 
retiram essa unidade. Fica só a dezena. À direita do algarismo que a representa só 
podemos escrever zero, o qual significa ali ausência de unidades simples.” (Matoso, 
1934: 54) 
 
Aprendidos os números até 10, prossegue a contagem e escrita dos números até 

100 de forma gradual. Para escrever o número 100 utiliza-se o processo a que se 

recorreu para escrever o 10.    

Na Educação Nacional, em 1937, seguindo os princípios da Educação Nova, 

surge o trabalho de Margarita Comas40, o qual dá indicações didácticas precisas acerca 

da abordagem à numeração. 

A autora sugere que a numeração seja apresentada por fases. Numa primeira 

fase, em que se aborda a numeração de 1 a 10, apela-se à contagem de objectos, 

evidenciando também a realização de jogos que proporcionem contagens progressivas e 

regressivas.  

 
“(…) por exemplo, supõe-se que o espaço entre dois livros assentes na carteira 
representa o curral do gado e que as fichas são as ovelhas que, ao cair da noite, vão 
entrando, contando-as à medida que entram: uma, duas, três, etc. Na manhã seguinte, 
vão-se tirando para fora, contando-se as que vão ficando dentro: nove, oito, sete. Mais 
adiante pode variar-se o jogo, fazendo com que as fichas representem mulas ou bois, e 
que entrem no estábulo, em parelhas ou juntas, ou então conta-se: dois, quatro, seis, e, 
ao invés, seis, quatro, dois.” (Comas, 1938, nº 46: 7)   
 

                                                 
40 Margarita Comas (1892–1973) foi uma das primeiras mulheres, na Espanha, a obter, em 1928, o grau 
de doutor em Ciências Naturais e foi também a primeira mulher a leccionar na Faculdade de Filosofia e 
Letras da Universidad Autónoma de Barcelona. Para Comas, pensar sobre o ensino das ciências é, antes 
de tudo, indagar quais os seus objectivos, os quais, acredita, devem visar à formação dos homens 
(Munakata, 2002: 178-179). 
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Posterior às contagens e de forma a proporcionar o conhecimento dos 

algarismos, Comas sugere a elaboração de quadros murais e também a utilização de 

materiais que permitam que as crianças trabalhem sozinhas.   

 

 

Figura VIII – Quadro mural dividido em seis partes, contendo cada uma um algarismo e 

o número correspondente de pequenos círculos. 

Fonte: Comas, 1961: 21. 

 

 

Figura IX – Dois tabuleiros (podem ser cartões), um com os algarismos e outro com o número 

correspondente de círculos, havendo, debaixo duns e doutros, espaços vazios para colocar uns 

cartões que se guardam numa bolsa pendurada dos tabuleiros. 

Fonte: Comas, 1961: 22. 

 
Após os alunos terem aprendido o valor dos algarismos, proporciona-se um 

conhecimento mais preciso de cada um dos nove primeiros números, recorrendo para 

isso novamente à manipulação de materiais, à representação iconográfica de 

determinado valor e a operações em que entrem os números já aprendidos. 

 
“Tomemos, por ex., o 5. Cada criança tem na sua frente, na carteira, 5 palitos, 5 fichas, 
5 moedas; indicam-se outros grupos de 5 objectos (dedos da mão, botões do fato). 
Escreve-se 5 peras, 5 palitos, 5 dedos, etc. (…) Pode completar-se a análise, imaginando 
várias maneiras de colocar 5 objectos. Que desenhos podemos fazer com as cinco 
fichas? (…) 
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(Comas, 1938, nº 49: 5)  

 

Depois de serem explorados os números e as operações até ao valor 9, segue-se a 

2ª fase: abordagem aos números de 10 a 100. Nesta fase são primeiro abordados os 

números de 10 a 20 e depois de 20 a 100. Para a representação material das dezenas 

recorre-se, por exemplo, a feixes de 10 palitos unidos com um elástico, os quais os 

alunos devem manusear de forma a representarem a quantidade que o professor lhes 

indica.  

 
“Quando a criança estiver inteiramente segura de que 10 avelórios fazem uma dezena, 
dão-se-lhe então já dezenas constituídas (…) e uma série de cartões com os números de 
20 a 29. Quando estiverem familiarizados com estes, dão-se-lhe outros de 30 a 39, e 
assim sucessivamente.” (Comas, 1938, nº 52: 5) 
 
Tal como aconteceu aquando da abordagem dos números até 9, também nesta 

fase se devem realizar operações e problemas com os números já conhecidos. 

Em simultâneo com as publicações dos artigos de Margarita Comas na 

Educação Nacional, surgem na Escola Portuguesa publicações da autoria de Áurea 

Amaral. Estes artigos seguem um esquema metodológico semelhante ao anteriormente 

apresentado na abordagem à numeração.  

Para proporcionar o conhecimento do número 6, por exemplo, a autora apresenta 

vários exercícios que se podem fazer e que seguem a seguinte ordem: contagem de 

objectos41; enfiamento de contas ou outros objectos (por exemplo bugalhos pintados); 

exercícios partindo de símbolos (por exemplo meter em caixas de fósforos rotuladas, 

com a série dos algarismos até 6, tantos feijões quanto for o valor do algarismo que 

estiver dentro da caixa); exercícios de aplicação gráfica (de modo a aprender a 

                                                 
41 A contagem de objectos é também evidenciada num artigo de Janeiro Acabado (1939) na Escola 
Portuguesa.  
Manuel António Janeiro Acabado (1888–1970) realizou a sua carreira docente no ensino primário, 
primeiro como professor e, depois, como inspector geral da região de Beja. A sua acção ficou marcada 
por um esforço de inovação, nomeadamente através da invenção e aplicação de métodos de ensino e de 
processos de trabalho baseados na experimentação e na pesquisa. Teve uma vida profissional muito 
intensa, dedicada ao ensino e à pedagogia. Para além de um conjunto significativo de obras de carácter 
didáctico, escreveu centenas de artigos sobre os mais variados temas, sobretudo de cariz educativo 
(Nóvoa, 2003: 25-26). 
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desenhar o algarismo) e combinações numéricas42 (onde se incluem exercícios de 

combinações algarismadas, os quais a autora apresenta mediante adições cujos 

resultados são em todas 6). 

De acordo com Amaral, o número não deve ser considerado apenas como uma 

imagem mental, mas como a interpretação de uma experiência sensorial, ou a relação de 

comparação de unidades. 

Áurea Amaral sugere que a noção de zero seja aprendida antes da noção de 

dezena. Para isso propõe a utilização de material manipulável: 

 
“Entregar três caixinhas das de fósforos (rotuladas no fundo), uma com aparos de 
escrever, outra com botões, outra vazia. Esta última nada tem. Na primeira há 3 aparos, 
na segunda 4 botões, na terceira 0 (não tem nada).” 
 

 

 

(Amaral, 1937: 158) 

  

À aprendizagem da noção de zero segue-se a noção de dezena, dada também 

através da manipulação do material (10 bobinas vazias enfiadas num fio). Já a escrita do 

10 é apenas indicada e não exemplificada. 

Amaral considera que a aprendizagem dos números referentes à segunda dezena, 

deve ser efectuada em dois estádios: o de números de 11 a 15 e depois o de 16 a 20. O 

processo de abordagem a estes conteúdos deve ser feito pela contagem com adição de 

uma unidade e segue os passos já indicados anteriormente: primeiro trabalhar com 

materiais concretos; depois utilizar cartões com desenhos apropriados e respectivos 

símbolos (algarismos e números) e só depois passar aos símbolos numéricos em 

abstracto. A utilização dos algarismos móveis era também evidenciada. 

Se a abordagem à terceira dezena ainda apela à concretização e utilização de 

materiais manipuláveis, a abordagem à numeração posterior a 100 (na 2ª classe), 

proposta por Amaral, vai progressivamente sendo apresentada de forma teórica e 

descritiva, perdendo relevo a manipulação de materiais. 

É deste modo que, a partir de 1934, vários autores deixam o seu contributo na 

imprensa pedagógica, dando indicações acerca do ensino da numeração. Pode 

                                                 
42 As combinações numéricas ao traduzirem-se também em exercícios de combinações algarismadas, ou 
seja, na realização de adições cujo resultado é sempre 6, aproximam-se do que no seguimento deste texto 
se designará de estudo monográfico dos números. 
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considerar-se que, em termos gerais, a metodologia utilizada continua a ter como ponto 

de partida a contagem de objectos, seguindo-se a aprendizagem da representação gráfica 

dos números, para depois se efectuarem as diversas operações. No entanto, estes artigos 

distinguem-se pela diversidade de materiais e jogos sugeridos, os quais são encarados 

como facilitadores da aprendizagem da numeração. Além disso é dada bastante 

importância ao momento de aprendizagem que antecede a escrita dos números: o seu 

conhecimento concreto através da manipulação de materiais e da observação de quadros 

murais ou outros materiais que associam determinado número à quantidade que 

representa.  

 
1.1.3. O estudo monográfico dos números 

 
Ainda na Escola Portuguesa, António José Escarameia43 (1940, 1941), enquanto 

Director do Distrito Escolar de Lisboa, dá o seu contributo no que se refere ao ensino da 

numeração. Escarameia considera que, numa primeira fase, a contagem de objectos 

deve ser realizada até 9, evidenciando também a importância do estudo monográfico 

dos números44 para o qual seriam fundamentais as figuras de Lay. O estudo 

monográfico dos números consiste num estudo mais aprofundado de cada número onde 

se inclui a realização de composições e decomposições orais relativamente a 

determinado número em estudo, tendo como base as figuras de Lay desenhadas no 

quadro preto e nas ardósias dos alunos. 

“Com um pequeno ponteiro o professor separará no quadro, um dos círculos. 
Assim, por exemplo 
 
 
 
 
 
 
E perguntará: três e um quantos são?” (Escarameia, 1940:176) 
 

                                                 
43 António José Escarameia (1896–19??) formou-se na Escola de Habilitação para o Magistério Primário 
de Portalegre, em 1915. Foi professor do ensino primário, delegado escolar, director de escolas primárias 
em Lisboa e director do Distrito Escolar de Lisboa. Em 1944 foi nomeado inspector do ensino primário e, 
a partir de 1948, exerceu funções na Escola do Magistério Primário de Lisboa. António José Escarameia é 
um bom exemplo da geração de inspectores escolares que foi formada pelo regime nacionalista. Foi 
colaborador assíduo na imprensa pedagógica, tendo assumido um papel de divulgador, junto dos 
professores primários, de ideias e teses que se vão tornando dominantes ao longo deste período (Nóvoa, 
2003: 518-519). 
44 Escarameia refere que “Grube deixou o seu nome ligado a um princípio muito importante no ensino da 
aritmética - «o estudo monográfico dos números» e queria que esse estudo se fizesse de todos os números 
até 100. Nós não podemos ir tão longe, mas daremos exemplos de alguns principalmente entre 1 e 9.” 
(Escarameia, 1940: 175) 
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Este estudo deve ser efectuado oralmente e antes da aprendizagem da escrita dos 

algarismos, dando-se assim as primeiras noções de soma, diferença, multiplicação e 

divisão, sem se utilizarem esses termos. 

Após o estudo monográfico dos números, os alunos devem aprender a fazer 

corresponder a cada número já conhecido o sinal que o representa. Escarameia defende 

que esse ensino deve ser feito de forma gradual e deve assentar na apresentação dos 

números figurados fazendo-lhes corresponder os sinais convenientes. Por exemplo, para 

ensinar o algarismo 5, devem retomar-se as figuras de Lay, repetir o estudo 

monográfico do número e apresentar então o respectivo símbolo – 5 – que se escreverá 

dentro do rectângulo como a figura indica. 

 

Figura X – Apresentação do algarismo 5. 

Fonte: Escola Portuguesa, 20 de Fevereiro de 1941, Ano VII, nº 328: 322. 

 
Para a aquisição da noção de zero também é proposta a utilização de material 

manipulável. 

 
“(…) suponhamos que temos na mão duas bolinhas (…) Apresentamos assim um 
número já conhecido – dois e escrevemo-lo no quadro. Mostramos depois a mão só com 
uma (…) e escrevemos no quadro – 1. Por último mostraremos a mão vazia e para 
indicarmos a ausência de quantidade escrevemos então – 0.” (Escarameia, 1941: 361) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XI – Representação das quantidades 2, 1 e 0 através das mãos. 

Fonte: Escola Portuguesa, 20 de Fevereiro de 1941, Ano VII, nº 330: 361. 
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Segue-se a progressão da contagem até 10 com objectos concretos e a 

aprendizagem da escrita desse número, a qual parte da aprendizagem da escrita do 12, 

do 11 e só depois do 10. 

 

 

 

 

Figura XII – Representação material e escrita dos números 12, 11 e 10. 

Fonte: Escola Portuguesa, 27 de Fevereiro de 1941, Ano VII, nº 331: 379. 

 
Entre 1955 e 1956 António José Escarameia, a desempenhar funções de 

inspector, retoma a publicação de artigos na Escola Portuguesa, em que aborda a 

numeração, salientando que a partir da dezena a contagem se realizará  

 

“sobre um rectângulo feito de cartolina ou desenhado nas ardósias e separado, por um 
traço, em duas partes, uma à direita e outra à esquerda. Nesta coloca-se a dezena, uma 
pilha de dez discos, por exemplo, e as novas unidades simples que se vão acrescentando 
colocam-se, dispostas segundo as figuras de Lay, do lado direito.” (Escarameia, 1956: 
357) 
 
A abordagem à numeração é retomada na Educação Nacional (1954, 1955), em 

artigos sem autor identificado e na Escola Portuguesa por vário autores, entre os quais 

Alfredo Martins dos Reis45 (1947), Alberto Eugénio Vaz Pires (1948), António Carlos 

de Magalhães Mateus (1949) e Maria José Peres Matoso (1951). Pires chega mesmo a 

referir que se propôs, por meio do artigo, vir lembrar os procedimentos, onde inclui o 

estudo monográfico dos números, àqueles que os possam ter esquecido, 

 
“movido por um sentimento de compaixão por aquelas criancinhas que, empunhando o 
duro lápis de pedra imitam, desenhando, em dias sucessivos, aqueles 10 soldados da 
Aritmética, hirtos, disciplinadamente alinhados, levantando os olhitos dignos de ver 

                                                 
45 Alfredo Martins dos Reis (1891-1978) iniciou funções docentes em 1917, tendo sido nomeado director 
da Escola Central Masculina de Évora, em 1929, e professor das disciplinas de Didáctica e de Legislação 
na Escola do Magistério Primário de Évora em 1943. Pertenceu a uma importante geração de 
metodólogos das escolas do Magistério Primário, desenvolvendo um trabalho significativo de formação e 
de reflexão pedagógica. Os seus primeiros escritos datam da década de trinta, mas é no período em que 
exerce como professor de Didáctica que os seus trabalhos ganham maior divulgação, em particular nas 
páginas da Escola Portuguesa (Nóvoa, 2003: 1164-1165). 
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coisas mais atraentes e sugestivas, ou para o alto da lousa, ou para o cimo do quadro.” 
(Pires, 1948: 28) 
 
Mateus, por sua vez, apresenta o que designa de aparelho para facilitar o ensino 

da contagem e da escrita dos números até 99. 

 
“Compõe-se de dois discos de cartão onde, à margem, estão caligrafados os algarismos 
de zero a nove. Adaptámos por meio de eixos, esses discos a um cartão maior e 
encaixilhado em madeira para ter suficiente resistência. Este cartão foi depois pregado 
num pequeno estrado de madeira onde podemos colocar rodelas de madeira, cortiça ou 
outros objectos facilmente manuseáveis. O cartão possui duas aberturas paralelas, muito 
juntas, onde aparecem os algarismos gravados nos discos.” (Mateus, 1949: 564) 

 

 

 

Figura XIII – Discos das dezenas e das unidades e o aparelho a representar o número 

13. 

Fonte: Escola Portuguesa, 17 de Julho de 1949, Ano XV, nº 768: 563, 564. 

 

Enquanto não se chega a dez, a abertura das dezenas deve ser tapada com um 

pequeno cartão. Mateus propõe que se inicie a abordagem à numeração pelo zero, não 

devendo constar nessa altura nenhuma rodela de madeira no aparelho e aparecendo o 

zero caligrafado na abertura das unidades. Seguidamente os alunos vão colocando 

rodelas por baixo da abertura das unidades, associando a quantidade que representam ao 

número escrito que lhe corresponde. Deve proceder-se assim em várias lições 

abordando os números até 99. 

Na Educação Nacional (1954), para a abordagem dos números entre 100 e 200 é 

proposta a utilização de material didáctico para a sua concretização: “palitos fosfóricos 

já servidos formando 9 pequeninos macetes de dezena; mais de um cento de palitos 
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soltos. Uma pequena linha para atar os macetes e uma tesoura. Algarismos móveis” 

(Lições de Aritmética, 1954, nº 34: 5). 

Na década de 60 o método de iniciação ao cálculo, designado de método 

Cuisenaire, introduz a utilização de um novo material manipulável, correspondendo as 

barras que o constituem, de acordo com a sua cor, a cada um dos dez primeiros 

números.  

Na Escola Portuguesa, em 1963, Gabriel Gonçalves (professor da Escola do 

Magistério Primário do Porto), retoma o método monográfico no estudo da numeração. 

 
O método monográfico “consiste no estudo progressivo de um número de cada vez, 
relacionando-o sempre com os anteriores, por meio de composições e decomposições 
em que, sob a forma de problemas, entrem as quatro operações. Assim, para a 
aprendizagem, por exemplo, do número quatro, além das diferentes intuições (objectiva, 
ideográfica, sonora, táctil, quinestésica46, espacial, etc.) proceder-se-á às suas 
composições e decomposições, acompanhadas da sua expressão oral (na numeração 
falada), ou oral e escrita (na numeração escrita) (…) Estas decomposições devem 
executar-se pela ordem seguinte: a) Decomposições objectivas (manuseando os 
objectos); b) Decomposições ideográficas (por meio do desenho); c) Decomposições 
mentais (sob a forma de problemas do ambiente da criança)” (Gonçalves, 1963: 10). 

 

Ao apresentar sugestões de aplicação do método monográfico ao número 6, a 

aprendizagem da grafia desse número antecede as decomposições e recomposições 

objectivas e ideográficas do mesmo. 

 
Figura XIV – Decomposições e recomposições ideográficas e escritas do número 6. 

Fonte: Escola Portuguesa, Junho de 1963, Ano XXIX, nº 1272: 24. 

 

                                                 
46 A intuição quinestésica consiste em levantar, por exemplo, 4 vezes o braço caso se esteja a bordar o 
número 4. 
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Esta abordagem ao método monográfico difere da que foi apresentada por 

Escarameia, na medida em que não são utilizadas as figuras de Lay e a realização de 

composições e decomposições do número é sugerida depois e não antes da 

aprendizagem da sua escrita. Ainda que os programas de 1960 determinem que é 

passado o número 20 que se começará o cálculo escrito, a princípio limitado a adições e 

subtracções, Gonçalves introduz as composições e decomposições escritas referentes às 

quatro operações ao exemplificar a aplicação do método monográfico ao número 6. 

Em 1973, a professora Maria Celeste Artiaga Barreiros das Escolas de Aplicação 

Anexas à E. M. P. da Guarda, sugere outro material para o estudo monográfico dos 

números: as placas de Herbinière-Lebert que são compostas por uma série de dez 

pequenas placas rectangulares, correspondentes aos dez primeiros números. É sugerida 

a confecção deste material em cartolina azul com pequenos círculos brancos. 

De acordo com a autora, a sequência de placas de 1 a 10 permite compreender 

que cada placa é formada pela junção de uma unidade à que a precede, levando a 

criança a descobrir o princípio base da numeração. Depois do estudo monográfico de 

cada número, é aprendida a sua escrita.  

 

 

Figura XV – Placas de Herbinière-Lebert. 

Fonte: Escola Portuguesa, Março de 1973, nº 1389: 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XVI - Placas de Herbinière-Lebert na abordagem ao estudo monográfico do 

número 7 . 

Fonte: Escola Portuguesa, Março de 1973, nº 1389: 6. 
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Estabelecendo uma relação entre os documentos programáticos e a imprensa, 

verifica-se que as metodologias por ela dadas a conhecer seguem as indicações e 

recomendações dos documentos programáticos. Tal como estes insistem numa 

abordagem lenta, concretizada e faseada da numeração, essencialmente na 1ª classe, 

também os artigos assumem esses princípios. 

A partir de 1940, António José Escarameia introduz o estudo monográfico dos 

números (até 9) sendo o mesmo sugerido antes da aprendizagem da sua representação 

escrita, mas também depois dessa aprendizagem. No entanto, convém salientar que 

continuam a surgir artigos que não referem esse estudo. Ainda assim, o mesmo vem 

instituir mais uma etapa na abordagem à numeração, em que são iniciadas as operações 

sem se utilizarem ainda os termos que as designam. Verifica-se uma preocupação 

continuada no sentido de os números não serem apenas apresentados pelo professor, 

mas alvo de um aprofundado estudo.  

Ainda que na imprensa seja referido na década de 40, o estudo monográfico dos 

números começa a ser indicado nos programas em 196047, tendo continuidade nos de 

1968 e nos de 1974/1975. Os referidos programas indicam que o mesmo deve ser 

demorado a aplicado aos números até 20. Trata-se de um estudo aprofundado de cada 

número, em que as composições e decomposições devem ser acompanhadas e seguidas 

do cálculo mental correspondente. Os exercícios de composição e decomposição devem 

envolver as quatro operações sem que os nomes destas apareçam ainda (de acordo com 

os programas de 1960 e 1968) e as adições e subtracções (de acordo com os programas 

de 1974/1975). 

A utilização do método monográfico implica que as operações ajudem à 

compreensão e formação da numeração, não se constituindo esta apenas como um meio 

de proporcionar a aprendizagem das operações. 

 

 

 

 

                                                 
47 Tendo em consideração que o estudo monográfico dos números se baseia em composições e 
decomposições, o programa de Aritmética de 1937 já lhes faz referência apesar de não lhes atribuir a 
designação de estudo monográfico dos números. Ainda assim, não deixa de salientar que só depois do 
conhecimento perfeito dos primeiros números se passará à sua representação gráfica por meio dos 
respectivos algarismos. 
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1.2. As operações aritméticas 

1.2.1. A valorização do saber teórico 

 
As operações aritméticas, enquanto conteúdo programático, são o primeiro tema, 

relativo à aritmética, abordado na Educação Nacional. Os dois primeiros artigos 

publicados em 1899 assumem um carácter descritivo, onde os conteúdos são expostos 

de forma a clarificar conceitos relativos às operações. Esses conteúdos referem-se à 

classificação das operações aritméticas e às provas das referidas operações. 

 
“A adição, a subtracção, a multiplicação e a divisão são chamadas operações 
fundamentais, porque à prática delas se reduzem todas as questões da aritmética.” 
(Classificação das operações aritméticas, 1899: 2) 
 
Depois de serem apresentadas as operações fundamentais da aritmética, surge 

um artigo (Provas das operações fundamentais, 1899: 7) no qual são abordadas e 

explicadas, teoricamente, as provas das operações fundamentais: a prova da adição, a 

prova da subtracção, a prova da multiplicação e a prova da divisão. Posteriormente 

(Provas das operações aritméticas, 1900: 27), as provas das operações aritméticas são 

novamente objecto de referência, procedendo-se desta vez à sua classificação em provas 

pela mesma operação, provas pela operação inversa e provas por um divisor. 

Os artigos, relativos ao ensino das operações aritméticas, caracterizam-se 

inicialmente pela apresentação de regras a decorar. O saber de cor é posto em evidência 

em grande parte dos artigos, publicados entre 1899 e 1905, relacionados com esta 

temática. 

O primeiro artigo com estas características refere-se à adição, o qual termina da 

seguinte forma: “Resumo (regra para decorar): A adição é uma operação pela qual 

reunimos números da mesma espécie. O resultado da adição chama-se soma ou total” 

(Aritmética: a adição, 1899: 10). 

Associados à adição evidenciavam-se o cálculo mental ou oral e o cálculo 

escrito, podendo o primeiro, a princípio, ser auxiliado pela contagem dos dedos. Ainda 

assim, é considerado indispensável saber-se bem a tabuada da adição48 para se 

determinar mais rapidamente a soma de dois algarismos e “para se evitar o andar-se 

sempre a tocar nos dedos, ou aplicá-los um a um sobre a mesa, à maneira de quem toca 

piano” (Aritmética infantil, primeira parte (continuação), 1901, nº 34: 133). 

                                                 
48 A tabuada da adição não está indicada nos programas em vigor aquando da publicação do artigo. 
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Os dedos são assim o primeiro material manipulável considerado como auxiliar 

do cálculo mental, o qual se queria rápido e eficaz.  

A tabuada da adição constitui também um recurso a ter presente na abordagem à 

subtracção, outra das operações fundamentais, de modo a que se encontre mais 

rapidamente o resto entre dois números. É tomado como importante que os alunos 

saibam de cor algo que lhes é apresentado, de modo a que possam executar mais 

rapidamente determinado cálculo. 

A multiplicação é exposta da seguinte forma: 

 
“Quando se diz: 3 estrelas e 3 estrelas são 6 estrelas, faz-se uma adição cuja soma é 6 
estrelas. Mas quando os números (parcelas) que se adicionam são iguais, a soma pode 
achar-se de um modo mais simples. Assim, em lugar de se dizer 3 estrelas e 3 estrelas 
são 6 estrelas, podemos dizer: o número 3 estrelas repetido 2 vezes ou 2 vezes 3 estrelas 
são 6 estrelas. Desta forma faz-se uma nova operação, chamada multiplicação.” 
(Aritmética infantil, primeira parte (continuação), 1901, nº 35: 138)  

 
Depois de uma abordagem inicial à multiplicação, e com o objectivo de 

encontrar mais rapidamente o produto de dois algarismos, os alunos devem saber de cor 

um outro quadro, a tabuada da multiplicação. 

No período cronológico situado entre 1899 e 1905, as operações são 

apresentadas de forma bastante teórica, esperando-se que os alunos saibam de cor as 

tabuadas, as definições e as regras a aplicar aquando da realização das operações 

abordadas. O saber teórico e o saber de cor relativos a este conteúdo são evidenciados 

em detrimento de qualquer manipulação de objectos que auxilie a sua compreensão. 

 

1.2.2. A primazia dada ao contador mecânico (ábaco) 

 
Entre 1906 e 1908 são publicados um conjunto de artigos, por meio dos quais se 

introduz a temática da utilização do contador mecânico na abordagem a cada uma das 

quatro operações. Estes artigos apresentam uma série de lições numeradas, em que cada 

uma dá continuidade à anterior, sendo apresentados diálogos entre o professor e os 

alunos, dando assim a ideia de uma situação real de sala de aula: “Pois sim, Júlio: 

iremos hoje para o contador mecânico” (Aritmética: 5ª  lição, 1906: 110).  

Depois da realização de algumas adições com os dedos, os alunos são 

encaminhados para o contador mecânico, no sentido de efectuarem adições com as 

esferazinhas (cada uma era considerada uma unidade) que se encontram enfiadas nos 
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arames. Os exercícios práticos são repetidos várias vezes até os alunos os efectuarem 

com alguma rapidez. Vejamos o seguinte excerto: 

 
“ - Já vais sabendo; mas só saberás bem quando não demorares nada em responder. Vais 
repetir este exercício, e agora serás tu mesmo a lançar da direita para a esquerda as 
esferazinhas. Vamos. 
- Duas, e duas… quatro; e duas… seis; e duas… oito; e duas… dez. Já foi melhor? 
- Já. Outra vez. Mas, para a direita, lança-as mesmo com a mão esquerda. Esta mão 
também é preciso que trabalhe. 
- Duas; e duas… quatro; e duas… seis; e duas… oito; e duas dez. 
- Vês como já adicionaste mais ligeiro? 
- Adiciono outra vez? 
- Pois sim, se não estás enfadado. 
- Não estou.” (Aritmética: 5ª lição, 1906: 110)  
 
Enquanto alguns alunos exercitam a adição, outros, mais adiantados, iniciam a 

subtracção. A primeira abordagem prática a esta operação, sugerida pelos artigos, é 

efectuada com tinteiros, só depois os alunos iriam praticar no contador. Nesse material, 

os alunos exploram as diferentes situações que envolvem a subtracção, de modo a 

compreenderem o processo de realização da mesma. Pretende-se que os alunos 

aprendam a tabuada da subtracção através de exercícios práticos, em vez recorrerem 

apenas aos livros para efectuarem a sua aprendizagem. 

 
“- Bem. Vejo que está compreendido o processo. Continuem. Quero repetidos 
exercícios com colecções cada vez maiores, mas que não excedam, por enquanto, em 
mais de nove a maior das suas parcelas, a qual não irá também além de nove. Dentro 
destes limites, é preciso que saibam muito bem, mesmo com os olhos fechados, a 
operação, porque é de cor que, depois, quando tratarmos do cálculo escrito, 
resolveremos este caso simples, que, por isso se diz mental. Estuda-se com o nome de 
tabuada da subtracção. Esta, por meio de exercícios, que não por meio de livros, a quero 
aprendida.” (Aritmética: 8ª lição, 1907: 190)  
  
A aprendizagem prática da multiplicação é de imediato iniciada no contador 

mecânico. Os alunos constroem as tabuadas (até à tabuada do nove) através da 

manipulação das esferas, devendo fazê-lo repetidas vezes até o processo da 

multiplicação estar compreendido e a tabuada bem sabida.  

 
“Os exercícios de hoje vão repeti-los, porque é preciso aprenderem muito bem, de modo 
que possam dizer com toda a prontidão, o valor de duas vezes qualquer número até 
nove. Em dizendo, têm sabida a tabuada do dois. E assim irão aprendendo toda a 
tabuada da multiplicação. E vêem como não é preciso livro para a estudar? Aos 
exercícios! Aos exercícios!” (Aritmética: 9ª lição (continuação), 1907: 212) 
 

À semelhança das operações já referidas, também a divisão é abordada pelo 

mesmo processo. O professor pode recorrer, por exemplo, à manipulação de lápis, de 
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forma a exemplificar situações concretas, para uma abordagem inicial a esse conteúdo e, 

só depois, são realizados exercícios no contador. 

À aprendizagem prática das quatro operações segue-se a abordagem à 

numeração, de modo a que os alunos fiquem a conhecer mais números e possam com 

eles realizar operações na pedra ou no papel. É nesta fase chegada a altura de passar das 

operações feitas com objectos, onde o cálculo recai sobre números concretos, para 

operações com números abstractos, ou seja, sem qualquer concretização material. A 

aprendizagem que até aqui se tinha baseado no cálculo mental, vai passar a incidir no 

cálculo escrito. 

 
“E assim somos levados a trabalhar com números abstractos, sobre os quais recai quase 
sempre o cálculo escrito (…) Seja adicionar, por exemplo os números 26; 18; 31; 46; 
58; 37. Colocam-se uns por baixo dos outros, de maneira que os algarismos que 
representam unidades da mesma ordem fiquem em linha vertical; por baixo do último 
passa-se um traço; adicionam-se depois, e a soma escreve-se debaixo desse traço. (…) 
Tendo indicado a operação, realizava-se assim, e depois completava-se a indicação, de 
maneira que ficasse: 26 + 18 + 31 + 46 + 58 + 37 = 216.” (Aritmética (17ª lição – 
continuação), 1907: 377) 
 
Como podemos constatar pela leitura do excerto anterior, a abordagem às 

adições formadas por várias parcelas é tomada em consideração e pormenorizadamente 

explicada, chegando a considerar-se que na vida prática, esse tipo de operações pode 

aparecer muitas vezes, e, como tal, é fundamental obter a soma total dessas operações 

sem correr o perigo de enganos. 

No excerto seguinte é apresentada uma adição com 32 parcelas, bem como a 

forma mais eficaz de operar nessa situação. 

 
“Na vida prática, deparam-se-nos muitas vezes adições de muitíssimas parcelas; então 
as colunas são muito grandes e, ao adicionar, há possibilidade de enganos, que depois 
dão muito trabalho a emendar. Evita-se este inconveniente, decompondo a operação em 
mais ou menos operações parciais; fazem-se estas, e as somas parciais obtidas reúnem-
se por fim na soma total. Esta adição: 
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Pode de compor-se, por exemplo, em quatro parciais, cujos resultados, depois reunidos, 
dão a soma total 162961, assim mais facilmente obtida e com menos perigo de 
enganos.” (Aritmética (Lição – continuação), 1907, nº 581: 47) 
 
À adição segue-se a aprendizagem do cálculo escrito relativamente às restantes 

operações: subtracção, multiplicação e divisão. 

As operações escritas, da forma como são abordadas inicialmente, não têm 

qualquer relação com uma situação real que as torne necessárias, pretende-se 

essencialmente que os alunos saibam operar com números que lhes são apresentados e 

apliquem os conceitos, as regras, as tabuadas e as provas de verificação de cada uma das 

quatro operações.   

Esta metodologia é, em parte, retomada num conjunto de artigos publicados pela 

Educação Nacional em 1928. Estes artigos mantêm a sugestão da utilização do contador 

mecânico, introduzindo em relação aos anteriores a indicação da classe, para a qual a 

lição prática de Aritmética ali exposta é dirigida. Além disso, antes de irem para o 

contador, os alunos devem compreender a essência e o mecanismo das operações por 

meio de esquemas representativos das mesmas. 

Em relação à adição, os alunos devem observar a diferente disposição que as 

parcelas podem tomar para se obter a mesma soma. Em cada uma das linhas paralelas 

estão as parcelas e à direita da chave fica a soma, como se pode observar na imagem 

seguinte. Nestes esquemas utilizam-se como símbolos pequenos quadrados, os quais 

correspondem a colecções de objectos. 
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Figura  XVII – Esquema representativo das diferentes formas de obter a soma quatro. 

Fonte: Educação Nacional, 22 de Janeiro de 1928, Ano I, nº 47: 5. 

 
A subtracção é também representada por uma colecção de objectos, a qual se 

encontra separada por uma curva, cuja concavidade ficava virada para o número que se 
pretende tirar.  

 

Figura XVIII – Esquema representativo de diversas subtracções. 

Fonte: Educação Nacional, 29 de Janeiro de 1928, Ano I, nº 48: 5. 

 

Pretende-se, com a repetição destes exercícios, que a resolução das operações se 

vá afastando da intuição directa para se tornar mental, “até que o hábito, dentro de 

certos limites, acaba por a tornar quase automática” (Aritmética: Lições práticas III, 

1928, nº 48: 5). 

De acordo com o esquema da figura abaixo apresentada, 

  
“na multiplicação que a linha superior do esquema representa, o multiplicando é dois, o 

multiplicador três. Pelo contrário, na multiplicação representada pela linha inferior do 

mesmo esquema, o multiplicando é três e o multiplicador, dois” (Aritmética; Lições 

práticas IV, 1928, nº 49: 5). 

 

 

 

Figura XIX – Esquema representativo de duas multiplicações.  

Fonte: Educação Nacional, 5 de Fevereiro de 1928, Ano I, nº 49: 5. 
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Também para a divisão se procede da mesma forma, sendo expostos através de 

esquemas os diversos casos da divisão. Nos dois esquemas a seguir apresentados 

exemplifica-se como proceder, se a partir de uma colecção de 12 objectos quisermos 

saber quantos grupos de três objectos cada um podemos formar da colecção e quantos 

objectos havemos de atribuir a cada grupo, se os quisermos distribuir por três grupos. 

 

 
Figura XX – Esquema representativo de duas divisões exactas. 

Fonte: Educação Nacional, 12 de Fevereiro de 1928, Ano I, nº 50: 4. 

 

Com a representação das colecções de objectos, através de esquemas, é 

explicada a essência e o mecanismo das operações, as quais mediante numerosos e 

repetidos exercícios devem passar de um nível intuitivo para um nível mental. Torna-se 

essencial que os alunos saibam de cor a soma, a subtracção, a multiplicação ou a divisão 

de dois números dígitos quaisquer.  

A esta etapa de aprendizagem das quatro operações, por meio de esquemas, 

segue-se a prática das mesmas no contador mecânico, ainda com o objectivo de elevar 

as operações de concretas a mentais. Todas as operações são trabalhadas pelos alunos 

no contador, voltando a ser abordadas pela mesma ordem: adição, subtracção, 

multiplicação e divisão. Pretende-se que, progressivamente, os alunos falem em 

abstracto, ou seja, não se devem importar com a qualidade das unidades nem com a 

palavra unidades, mas atender apenas à quantidade que elas representam. Assim, em vez 

de dizerem uma, duas (esferazinhas), devem dizer um, dois… 

Vejamos um exemplo relativamente à adição: 

 
“- Duas e duas, quatro, e duas, seis, e duas, oito, e duas, dez, e duas, doze, e duas, 
catorze, e duas, dezasseis, e duas, dezoito, e duas, vinte. 
Agora, tendo-as para a esquerda, repita, lançando-as para a direita, com esta mão e 
falando em abstracto. 
- Dois e dois, quatro, e dois, seis, e dois, oito, e dois, dez, e dois, doze, e dois, catorze, e 
dois, dezasseis, e dois, dezoito, e dois vinte.” (Aritmética: Lições práticas, 1930, nº 158: 
12) 
 
As aprendizagens anteriormente abordadas referem-se à primeira classe, de tal 

modo que, ao iniciarem a segunda classe, os alunos já devem saber de cor a tábua da 
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adição (adaptada também à subtracção), e a tábua da multiplicação (adaptada também à 

divisão). Na segunda classe, os alunos põem em prática o conhecimento (mental) das 

tábuas nos diferentes casos de adição, subtracção, multiplicação e divisão, em que seja 

necessário realizar o cálculo escrito das mesmas. Se, por qualquer motivo, o 

conhecimento das tábuas não viesse adquirido da primeira classe, através de repetidos 

exercícios de cálculo objectivado, os alunos deviam então aprender a construí-las e a 

utilizá-las (representando-as numa grelha em suporte papel), no sentido de as fixarem e 

de as poderem aplicar na resolução das operações.  

Em suma, na primeira classe, pretende-se que os alunos efectuem o cálculo 

objectivado ou concretizado e fiquem a saber fazer todas as operações com objectos. Na 

segunda classe inicia-se a aprendizagem do cálculo escrito. 

  A recomendação de utilização do contador mecânico, bastante evidenciada 

entre 1906 e 1908 e depois retomada em 1928, fica marcada por um processo de 

utilização sistemática e repetida desse material. Os exercícios são repetidos numerosas 

vezes, com o objectivo de os alunos adquirirem rapidez na sua execução.  

A representação simbólica (por meio de esquemas) das quatro operações, ganha 

relevo em 1928, caracterizando-se pelo domínio abstracto dos símbolos utilizados e 

pelos numerosos e repetidos exercícios que ajudam os alunos a saber de cor e a adquirir 

rapidez no cálculo. A representação simbólica das operações, caracteriza-se ainda por 

preceder os exercícios práticos a realizar no contador mecânico. 

 

1.2.3. A Escola Activa e a apresentação de centros de interesse nos planos de lições 

 
Em 1933, o professor Dâmaso Romão Carreiro publica, na Educação Nacional, 

como já foi referido, 23 planos de lições para a 1ª classe.  

A primeira operação abordada nestes planos é a adição, logo que a aprendizagem 

da numeração se efectue até 9. Continua a privilegiar-se o cálculo concretizado para a 

iniciação da adição, bem como das restantes operações: subtracção, multiplicação e 

divisão. O contador mecânico deixa de constar nos artigos, passando a ser referenciada 

novamente a utilização dos dedos e, além destes, objectos de fácil acesso, tais como 

carteiras, livros, feijões, caixas, quadros, botões, pequenas esferas (bugalhos pintados 

com purpurina prateada ou dourada) ou até os próprios alunos.  

Após o desenvolvimento do cálculo concretizado com grupos de objectos, são 

apresentados os sinais das operações, ao que se segue o cálculo algarismal de cada uma 
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delas. Esta sequência metodológica é apresentada para cada uma das quatro operações49, 

sendo as mesmas abordadas pela seguinte ordem: adição, subtracção, multiplicação e 

divisão. Numa fase inicial de aprendizagem, ao cálculo concretizado segue-se o cálculo 

algarismal e a este deve seguir-se, segundo os planos de lições, o desenvolvimento do 

cálculo mental sobre as operações já abordadas “para verificação do aproveitamento e 

fixação das noções ministradas” (Carreiro, 1933: 12). 

Nos planos de lições em que a aritmética surge relacionada com os trabalhos 

manuais, ou os procede, sugere-se que os alunos construam os materiais manipuláveis 

que lhes serão úteis aquando da abordagem a conteúdos aritméticos. Dâmaso Carreiro 

considera que, em relação à Aritmética, é  

 

“importante (…) que as crianças utilizem nas respectivas lições, sempre que seja 
possível e para o efeito da concretização de noções, coisas por elas confeccionadas. 
Assim, por exemplo, a contagem de bandeiras e outros exercícios de aritmética 
concretizados com estes objectos interessarão muito mais a toda a classe do que as 
coisas que para este fim já tenham servido em lições antecedentes” (Carreiro, 1934, nº 
48: 8-9). 
 
Desta relação da aritmética com os trabalhos manuais resulta, por exemplo, a 

realização de exercícios de concretização das quatro operações com quadradinhos de 

papel que os próprios alunos recortam e com os quais posteriormente devem construir 

um friso dispondo os quadradinhos em xadrez. A partir do 13º plano, os planos de lições 

propostos por Carreiro começam a estar relacionadas com um centro de interesse, à 

semelhança do que já vinha acontecendo com os artigos de Domingos Evangelista. 

É à luz dos princípios defendidos pela Escola Activa, que Domingos Evangelista 

publica, também em 1933, na Educação Nacional, um conjunto de artigos onde 

apresenta planos de lições com um centro de interesse. Um dos planos publicados tem 

como objecto de estudo, para a 1ª classe, a adição e a subtracção relativamente à 

aritmética. Este plano tem como centro de interesse o botão, em torno do qual gira toda 

a lição, desenvolvendo-se a mesma em quatro etapas principais: criação da 

necessidade, criação do interesse, cálculo e feição moral. A primeira etapa consiste 

num diálogo entre o professor e os alunos em torno do jogo do botão, evidenciando a 

necessidade de contagem (para saber, por exemplo, quem ganhou mais botões); na 

segunda etapa pretende-se criar interesse pelo botão enquanto objecto. A estas duas 

                                                 
49 De referir que apenas na abordagem inicial da adição, o autor não refere a realização do cálculo 
algarismal por lapso ou por opção, mas uma vez que são apresentados os sinais + e = pode depreender-se 
daí a realização do referido cálculo.  
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etapas segue-se o cálculo, o qual se desenvolve em quatro fases: concreto, ideográfico, 

mental e mnésico-verbal. O cálculo concreto, tanto para a adição como para a 

subtracção realiza-se a partir da exploração/resolução de situações concretas relativas ao 

jogo do botão e, consequente, manipulação desse material. Relativamente à subtracção, 

Domingos Evangelista propõe os seguintes exercícios:  

 
“António, quantos botões tens? – Quantos tinhas tu antes de jogar? – Então quantos 
ganhaste? – E tu José, estás satisfeito com o teu jogo de há pouco? Não? Então quantos 
botões tens e quantos tinhas antes de começar a jogar? – Então diz lá: quantos 
perdeste?...” (Evangelista, 1933, nº 49: 7) 
 
No que se refere ao cálculo ideográfico, este realiza-se através da expressão 

ideográfica de transição e da expressão ideográfica fixa. A primeira consiste em 

representar, por meio de botões, tanto a adição como a subtracção, copiando para as 

ardósias os desenhos que o professor faz no quadro. Dos esquemas copiados retiram-se 

conclusões, tais como “somar é ganhar botões, é aumentar, é juntar (…) diminuir é 

perder botões, é tirar” (Evangelista, 1933, nº 49: 7). 

Na figura abaixo apresentada pode observar-se o esquema resultante de duas 

subtracções. 

 

 

 

 

Figura XXI – Esquema resultante de duas subtracções. 

Fonte: Educação Nacional, 29 de Janeiro de 1933, Ano XXX, nº 49: 7. 

 

Na expressão ideográfica fixa pretende-se que os alunos escrevam do outro lado 

das ardósias as operações com os algarismos e os respectivos sinais. 

Para realizar o cálculo mental, o professor deve colocar questões relacionadas 

com o centro de interesse da lição aos alunos.  

 
“Adição – Josezito, diz-me de cor o seguinte: se tivesses seis botões e ganhasses três, 
com quantos ficavas? E tu, Manuel, se tivesses quatro botões e achasses dois no meio da 
estrada, quantos terias agora?” (Evangelista, 1933, nº 49: 8) 
 
No cálculo mnésico-verbal o professor solicita que os alunos digam em coro 

sucessivas adições e subtracções, como podemos verificar no seguinte excerto: 
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“1 e 1, 2; e 1, 3; e 1, 4; e 1, 5;…….. 
1 e 2, 3; e 2, 5; e 2, 7;………….. 
(…) 
9 menos 1, 8; menos 1, 7; menos 1, 6;…. 
9 menos 2, 7; menos 2, 5;…. 
9 menos 3, 6; menos 3, 3;………etc.” (Evangelista, 1993, nº 49: 8) 
 
Já na última etapa, o professor deve fazer compreender às crianças, por meio de 

perguntas, algumas noções com carácter moral, tais como: 

 
“a) que nunca se deverão tirar os botões da roupa para jogar com eles; b) que para se 
fazer um botão são necessárias muitas operações executadas por mãos diversas 
(solidariedade, divisão do trabalho, etc.); c) que nunca devemos ter a paixão do jogo, 
pois que o jogo, quando toma o aspecto de vício, rebaixa a nossa dignidade e arrasta-nos 
às maiores misérias.” (Evangelista, 1933, nº 49: 8) 
 
A abordagem às operações repete-se noutro artigo, sendo desta vez a lição 

pensada para alunos da 2ª classe. Esta lição inclui, além do centro de interesse, que é 

o pão, vários centros de actividade: a charrua, a grade e o moinho. Neste plano de 

lição, além da Aritmética abordam-se outras áreas, tais como o Desenho, a Língua 

Materna, o Canto Coral e o Trabalho Manual. No que se refere à Aritmética, a adição 

e a multiplicação são trabalhadas a partir do centro de actividade – a charrua - 

mediante a resolução de dois problemas daí decorrentes. Do centro de actividade – o 

moinho – são trabalhadas as outras operações, a subtracção e a divisão, também 

através da resolução de dois problemas. Relacionado com a subtracção é apresentado 

o seguinte problema: 

 

“O João Moleiro tem hoje muito que fazer. Imaginem os meninos que ele tem 450 litros 
de grão para moer e ainda só pôde moer 180. Pois se o vento mal sopra e o moinho anda 
tão devagar! Quantos litros de grão têm ainda de ser reduzidos a farinha para o tio João 
dar por finda a sua tarefa?” (Evangelista, 1933, nº 11: 8)    

 

 Os planos de lições com um centro de interesse também estão presentes na 

Escola Portuguesa pela mão de José Dias Urbano Mendonça entre 1945 e 1946. Nestes 

planos as lições de Aritmética oscilam entre a segunda área a ser abordada (sendo a 

primeira a de Desenho) e a quarta (o que só aconteceu num dos planos publicados). As 

cinco lições do dia (Desenho, Aritmética, Leitura, Caligrafia, Moral) devem estar 

subordinadas a um só centro de interesse. Mendonça defende que “nos dias em que o 

professor preparar todas as lições das quatro classes, subordinadas a um só «centro de 
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interesse», o rendimento será maior, os alunos estarão mais activos, interessados e na 

escola haverá mais Pedagogia” (Mendonça, 1945: 614). 

 Estes planos de lições desenvolvem-se em três fases: preparação, execução e 

verificação. Seguidamente o autor apresenta um relatório justificativo onde são 

explicados, em pormenor, os procedimentos a executar pelo professor ao colocar os 

planos em prática. Neste relatório pode constatar-se que Mendonça remete também para 

a utilização do livro único da 1ª classe, especificando a página em que os alunos deviam 

abrir o livro. 

 É no início da década de 30 e com continuidade na década de 40 que os centros 

de interesse ganham relevância nos planos de lições. O centro de interesse refere-se a 

um assunto que dominava a lição e em torno do qual se desenrolavam todas as 

actividades. A imagem seguinte mostra que três décadas depois, os centros de interesse 

são objecto de estudo em escolas de formação de professores, estando desenhado no 

quadro negro de uma sala dessas escolas um esquema representativo de um centro de 

interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXII – Sala nº 1 da Escola do Magistério Primário de Portalegre – década de 60 

(arquivo pessoal de Manuel Inácio Pestana). 

Fonte: Mogarro, 2001, II: 564. 
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1.2.3.1. A Escola Activa e as colecções de objectos 

 
De acordo com as normas didácticas de Jónatas Matoso, publicadas na Escola 

Portuguesa, as quais pretendem, segundo o autor, ir ao encontro de um ensino mais 

verdadeiro e activo, é tido em consideração que depois de adquirida a noção dos 

primeiros números, a criança pode fazer pequenos exercícios de cálculo, a propósito de 

cada um desses números. Esses exercícios de cálculo devem ser iniciados através da 

adição, e concretizados com as já referidas figuras de Lay, nesta fase materializadas em 

pequenos discos de duas cores, com uma face azul e outra vermelha, por exemplo. 

 
“O aluno dispõe como já sabe, suponhamos, três dessas figuras, e enuncia ao todo: 3; 
depois volta um dos discos e enuncia os componentes: 2 + 1. A criança dirá: 3 é 2 e 1. A 
seguir passa-se à representação gráfica dessa decomposição do número 3, escrevendo-se 
no quadro 2 + 1 = 3. A propriedade comutativa da adição não será esquecida, pelo que a 
criança verificará que 3 também é formado por 1 +  2. E escreve 1 + 2 = 3. Com os 
outros números procede-se da mesma forma (exercícios no quadro). Essas 
decomposições serão seguidas de recomposições orais e escritas. Por exemplo, de um 
número conhecido dá-se uma parte. O aluno deve descobrir a outra parte. 1 + ? = 2 
(…).” (Matoso, 1934: 53) 
 
Às decomposições e recomposições segue-se a aprendizagem do cálculo de um 

total. A utilização dos discos, das figuras numéricas desenhadas no quadro ou de outro 

material são considerados recursos a utilizar pelos alunos. É ainda conveniente verificar 

se a criança sabe concretizar com objectos, ou por meio do desenho, qualquer fórmula 

(adição escrita) que se lhe apresente. 

À adição segue-se a aprendizagem da subtracção e a consequente distinção dos 

dois casos que a mesma pode apresentar: o resto e a diferença. A resolução de 

numerosos casos concretos, levando a criança à experimentação de diferentes situações, 

é considerada o caminho para o entendimento das duas noções referidas. 

 Para a aprendizagem da multiplicação parte-se da adição de parcelas iguais 

representadas numericamente e através de desenhos no quadro. Depois de uma primeira 

fase de observação de exemplos no quadro passa-se para a abordagem à notação usual 

da multiplicação, devendo ser perfeita a correspondência entre a adição e a 

multiplicação. Ainda assim o autor é da opinião de que a multiplicação escrita só deve 

vir depois da construção concreta dos múltiplos pelas crianças. “Tremoços, feijões, 

fichas, figuras numéricas e outros desenhos, agrupados a 2 e 2, a 3 e 3, a 4 e 4, etc., 

desvendam-lhe perfeitamente os mistérios da tábua da multiplicação” (Matoso, 1934: 

56). 
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A abordagem à divisão e aos casos que a mesma apresenta é realizada através da 

manipulação de objectos e da resolução de problemas. Jónatas Matoso considera que no 

início desta aprendizagem se deve partir da representação concreta para a escrita e 

depois proceder ao contrário, ou seja, o professor indica no quadro uma divisão que os 

alunos devem representar através de desenhos ou de quaisquer objectos. 

Trabalhos apresentados em Conferências Pedagógicas por professores do ensino 

primário (Alda Beatriz Moreno, Clotilde Eugénia Borges Filipe e Manuel José Moreira) 

são em 193650 publicados na Escola Portuguesa, sendo a ordem de abordagem às 

quatro operações a mesma que até aqui tem sido apresentada: adição, subtracção, 

multiplicação e divisão. Excepção a esta regra foi Clotilde Filipe, que apresentava as 

operações pela seguinte ordem: adição, multiplicação, subtracção e divisão. 

Apesar desta diferença, as metodologias apresentadas por estes professores, 

dando sequência ao que anteriormente tem sido exposto, apontam para a necessidade da 

manipulação de objectos no sentido de concretizar os cálculos. Esses objectos 

constituem o material didáctico que, na opinião de Moreira (1936:16), está ao alcance 

de todos, não exige grandes despesas e que pode ser, de acordo com Moreno (1936:85), 

constituído por tremoços, feijões, aparos, conchinhas, botões e, em último caso, até 

pedrinhas. 

A aprendizagem das tábuas da adição e da subtracção é defendida por Moreno, 

não sendo, no entanto, abordada por Moreira e por Filipe. Moreno considera as tábuas 

necessárias para o cálculo escrito, mas em vez de apenas se decorarem pelo livrinho 

tradicional, deviam ser construídas pelos alunos através da manipulação de objectos. 

A multiplicação é, por sua vez, a primeira operação que, de acordo com Filipe, 

abrange a tabuada, “o horror das crianças do ensino primário” (Filipe, 1936: 90). 

 
“Quantos processos de memorização da tabuada se têm concebido e quantas ilusões 
desfeitas ao verificar o resultado prático destes processos. As crianças, de facto, devem 
habituar-se a multiplicar os números dígitos de cor, de memória, mas este ensino deve 
ser precedido da intuição dos resultados dessa multiplicação.” (Filipe, 1936: 90) 
 
Esta tabuada é abordada pelos três professores e, à semelhança do que é 

preconizado para a da adição e subtracção, deve, primeiramente, ser construída pelos 

alunos com objectos e só depois memorizada. Por sua vez, a tabuada da divisão era 

apresentada por Moreira e Moreno, não sendo referida por Filipe. 
                                                 
50 Os programas em vigor em 1936 indicam a construção e fixação das tábuas das operações. No entanto, 
não especificam se esse procedimento se refere às quatro operações. 
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Na Educação Nacional, em 1937, seguindo os princípios da Educação Nova, 

surge o trabalho de Margarita Comas, o qual dá indicações didácticas precisas acerca da 

abordagem às quatro operações. A autora considera que inicialmente se devem fazer 

adições e subtracções muito simples, através de questões colocadas pelo professor 

relativas a situações concretas de sala de aula ou do dia-a-dia, devendo os alunos 

registar as respostas nas ardósias (escrevendo o número resultante da operação), tendo, 

deste modo, o professor, a oportunidade de verificar quem responde bem às questões. O 

cálculo concretizado é também referido pela autora através de exercícios e problemas 

resolvidos oralmente, devendo os mesmos reportar-se a situações concretas. Na 

resolução deste tipo de exercícios os alunos devem supor que os materiais manipuláveis 

de que dispõem substituem as árvores, os animais ou outros objectos a que se referem 

os problemas, tendo assim a oportunidade de concretizar a sua resolução. De modo a 

que os alunos sintam cada vez mais a necessidade da representação escrita das 

operações e aprendam o valor dos diferentes algarismos “também se podem fazer 

exercícios deste tipo (…) o professor diz: três e um?, um e dois?, dois e quatro?, três e 

três?, e as crianças vão respondendo; ou as crianças perguntam umas às outras formando 

grupos” (Comas, 1938, nº 46: 7). 

A apresentação dos sinais das operações e o registo escrito das mesmas é, à 

semelhança dos conteúdos anteriores, apresentada partindo de um problema simples, 

cuja temática esteja próxima dos alunos. Inicialmente, as igualdades devem ser 

traduzidas pela colocação das fichas, como se pode ver na figura abaixo apresentada, 

havendo assim uma relação directa entre a manipulação do material e o registo escrito 

das operações.  

 

Figura XXIII – Relação entre as igualdades e a colocação das fichas. 

Fonte: Educação Nacional, 13 de Fevereiro de 1938, Ano XXXV, nº 51: 6. 

 

A esta etapa segue-se a resolução de operações indicadas em cartões, sendo os 

mesmos distribuídos pelos alunos e por eles realizados individualmente, podendo para 

isso servir-se de fichas ou avelórios. A autora considera ainda que “é útil também 

desenhar combinações de circulozitos ou outros objectos que as crianças devem traduzir 

em algarismos” (Comas, 1938, nº 51: 6). 
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Aprendido o registo escrito das operações, os alunos continuam a realizar 

problemas, bem como operações isoladas, envolvendo ambas as situações a utilização 

de material concreto. Os exercícios vão crescendo em dificuldade da primeira para a 

segunda classe, havendo em simultâneo uma diminuição progressiva na utilização do 

material concreto. Neste sentido, Margarita Comas refere a utilização de um quadro 

(Figura XXIII) com o qual os alunos podem fazer numerosas adições e subtracções. No 

artigo da Educação Nacional onde este conteúdo se encontra exposto, o espaço 

referente à figura desse quadro encontra-se em branco, mas a mesma pode encontrar-se 

no Caderno de Trabalho da autora de onde o artigo foi traduzido (Comas, 1961).  

A esta etapa segue-se a resolução de operações indicadas em cartões, sendo os 

mesmos distribuídos pelos alunos e por eles realizados individualmente, podendo para 

isso servir-se de fichas ou avelórios. A autora considera ainda que “é útil também 

desenhar combinações de circulozitos ou outros objectos que as crianças devem traduzir 

em algarismos” (Comas, 1938, nº 51: 6). 

Aprendido o registo escrito das operações, os alunos continuam a realizar 

problemas, bem como operações isoladas, envolvendo ambas as situações a utilização 

de material concreto. Os exercícios vão crescendo em dificuldade da primeira para a 

segunda classe, havendo em simultâneo uma diminuição progressiva na utilização do 

material concreto. Neste sentido, Margarita Comas refere a utilização de um quadro 

(Figura XXIII) com o qual os alunos podem fazer numerosas adições e subtracções. No 

artigo da Educação Nacional onde este conteúdo se encontra exposto, o espaço 

referente à figura desse quadro encontra-se em branco, mas a mesma pode encontrar-se 

no Caderno de Trabalho da autora de onde o artigo foi traduzido (Comas, 1961).  

 

 

 

Figura XXIV - Quadro mural com o qual se podem fazer numerosas adições e 

subtracções mentais. 

Fonte: Comas, 1961: 32. 
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“Deste quadro faz-se um modelo mural em que se possa marcar com giz; cada fila de 
circulozinhos tem sua cor distinta, ou, pelo menos, as cores não se repetem até metade 
(verde, vermelho, castanho, azul, amarelo, verde, etc.). Cada criança dispõe duma cópia 
desse modelo. Para se fazer uma operação mais dificultosa, por exemplo somar 7 com 
25, em vez de se recorrer, como no grau anterior, à contagem de palitos, botões, etc., 
emprega-se o quadro que tem a vantagem de pôr sempre em evidência a composição 
decimal. (…) Para efectuar a soma atrás indicada, procuraremos primeiro 25 e marcá-lo-
emos, dizendo em seguida: «até ao fim da fila vão 5; para 7 faltam 2. Tomaremos então 
2 da seguinte e obteremos 32.” (Comas, 1938, nº 52: 5,6) 
 

 Comas considera desnecessária a aprendizagem das tábuas de somar e de 

diminuir, considerando que, com os exercícios anteriormente indicados, os alunos não 

teriam dificuldades em realizar adições e subtracções. No entanto, toma como 

necessária a utilização da tábua de multiplicar para ensinar a operar com certa rapidez. 

A mesma deve ser construída pelos alunos recorrendo à utilização de palitos ou curtos 

objectos concretos. A autora recorre ainda ao material autodidáctico de Miss 

Mackinder, o qual consiste numa série de quatro tabuleiros e numa caixa que servem 

para os alunos praticarem e concretizarem a tábua da multiplicação de acordo com 

operações (multiplicações e divisões) que lhes são propostas em cartões, e cuja 

resolução devem escrever na lousa. Pretende-se que, progressivamente, a criança 

dispense os objectos materiais para o cálculo das respostas e peça “à professora que «lhe 

pergunte de cor e salteado», por exemplo a tábua dos 2 (...)” (Comas, 1938, nº 52: 6). 

Numerosos exercícios devem ser realizados para que os alunos fixem as tábuas. É neste 

sentido que Comas sugere que haja variedade nas actividades propostas, apresentando 

para isso o jogo do relógio, o qual consiste “num mostrador de relógio com numeração 

árabe no centro do qual se escreve a giz um algarismo cujo produto pelo número que 

exprime a hora indicada pelo professor, deve ser dado rapidamente pelos alunos; umas 

vezes, o exercício será oral; outras, escrito, e tanto pode adaptar-se para a multiplicação 

como para a divisão” (Comas, 1938, nº 52: 6). 

Ultrapassada esta fase, torna-se necessário fazer numerosos exercícios de cálculo 

escrito, onde os alunos também podem tomar parte activa na sua correcção. Para isso o 

professor deve ter preparadas as soluções dos exercícios que propõe aos alunos, de tal 

modo que estes, quando os terminem, consultem a caixa de soluções de modo a 

verificarem os erros. Na figura seguinte pode observar-se uma tábua com doze 

operações (as que os alunos devem resolver no caderno), nas quais ao resultado 

corresponde um símbolo que também se encontra na caixa de soluções inscrito num 

cartão, no verso do qual se encontra a solução da operação.  
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Figura XXV - Tábua com doze operações e respectivas soluções. 

Fonte: Comas, 1961: 35. 

 

Também indo ao encontro de métodos e processos activos, a inspectora Áurea 

Amaral publica, entre 1937 e 1940, na Escola Portuguesa, um conjunto de artigos, de 

acordo com os quais, o material didáctico deve ser simples e estar ao alcance das 

crianças. 

Acerca das operações fundamentais, Amaral critica de forma negativa as 

operações enormes fora do alcance da vida prática e da capacidade infantil que, apesar 

disso, pareciam ser prática diária nalgumas escolas primárias. 

 
“(…) é raro entrar-se numa escola sem que se vejam logo no quadro preto, nas lousitas 
individuais ou nos cadernos operações aritméticas com números inteiros e decimais que 
vão muito além dos limites pedidos pelos programas e pelas possibilidades infantis. E 
também nos aparecem nas provas de passagem de classe e de exame. (…) Uma 
subtracção (como se vêem muitas): 8764320546-5203764335! (…) Resultado de uma 
operação: 0000940999954404. Não tem comentários… (…) Quem trabalha com 
operações tão grandes (…) deve necessariamente estar apto para muito bem operar. Mas 
os casos da vida prática dizem-nos que não. São poucas as crianças que, com esse 
regime de trabalho, fazem mentalmente uma operação, por bem pequena que seja. (…) 
Não há muito ditei a seguinte operação: 80:5. O rapazinho esteve muito tempo a olhar 
para o quadro sem a fazer. Comentário de quem ensinava: «Parece impossível; sabe 
fazer contas tão grandes!»” (Amaral, 1938, nº 171: 230) 
 
No que se refere à metodologia de ensino das operações, Amaral considera que 

todas se podem praticar simultaneamente, bastando para isso apresentar os assuntos em 

problemas simples51, intuitivamente. Já no que se refere à abordagem a “exercícios 

                                                 
51 A concepção de que os problemas podem ser fundamentais na iniciação da aprendizagem das quatro 
operações começa a ganhar algum relevo, nos programas de 1937. Esses programas determinam que, na 
1ª classe, as quatro operações aritméticas devem ser aplicadas na solução de problemas acessíveis à 
mentalidade das crianças. Mais tarde, os programas publicados em 1960 especificam que a apresentação 
das quatro operações deve ser feita através de problemas, para que os alunos fiquem com uma ideia bem 
clara de cada uma delas, indicação que se mantém nos programas de 1968 e de 1974/1975.   
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algarismados para treino e aquisição de hábitos, então é preciso focar mais 

demoradamente os factos referentes a cada operação. E assim a adição e a subtracção 

serão primeiro praticadas e depois a multiplicação e a divisão, mais complexas (…)” 

(Amaral, 1938: 231). 

A aprendizagem da adição parte da concretização, mas sem dela abusar. Como 

refere Amaral, “é preciso habituar as crianças a calcular mentalmente, sem ajuda das 

muletas dos objectos à vista. Ou também sem o uso de «contar pelos dedos». É difícil 

de perder este vício. Já tenho visto, quando se ralha a crianças que o cometem, elas 

meterem a mão direita no bolso das calças e assim contarem pelos dedos. Portanto o 

essencial é não deixar criar o hábito” (Amaral, 1938: 231). 

Enquanto Margarita Comas considera desnecessária a aprendizagem da tábua de 

somar52, Áurea Amaral considera-a importante, reforçando a ideia de que não se 

pretende que a mesma seja cantada e decorada literalmente pelo livrinho próprio, mas 

que sejam os alunos a fazer as suas tabuadas em papel quadriculado (verificando as 

somas através da objectivação) segundo o processo pitagórico, e por elas efectuem o seu 

estudo. A tabuada é assim uma forma de desenvolver o cálculo mental, sendo a rapidez 

da sua execução um aspecto a considerar. 

A subtracção deve ser aprendida por meios concretos e em situações reais, de 

modo a que os exercícios objectivados (cálculo oral, ao início) precedam os de cálculo 

algarismado. Para a iniciação a este conteúdo é aconselhada a utilização de colecções de 

material, de objectos existentes na sala de aula, assim como de gravuras ou desenhos. 

Amaral considera importante a fixação do cálculo de cor, a qual deve ser feita por meio 

de exercícios. 

À semelhança do que foi indicado para as operações já referidas, a multiplicação 

deve iniciar-se com a objectivação dos números, ou seja, relacionando-os com as 

realidades que exprimem. Para isso, o professor deve utilizar objectos do conhecimento 

das crianças, partir de situações reais em forma de problemas simples e recorrer ao 

desenho como auxiliar didáctico, traçando no quadro preto figuras elucidativas das 

situações abordadas. 

Segue-se a aprendizagem da tabuada da multiplicação, em relação à qual Amaral 

faz considerações acerca das dificuldades que surgem na aquisição das técnicas da 

multiplicação, referindo-se à dificuldade em reter na memória as tabuadas, sendo a 

                                                 
52 A tábua da adição fazia parte dos programas que estavam em vigor. 



 102 

mesma influenciada pelos métodos tradicionais de ensino que pretendem que se saibam 

de cor as combinações referentes a cada número dígito e só depois é que se fazem as 

combinações a eles referentes. Deste modo, Amaral considera que a tábua de Pitágoras 

deve ser construída experimentalmente pelos próprios alunos, constituindo este 

procedimento um “excelente exercício para fixação do cálculo, com resultados positivos 

melhores do que decorando as séries, o que posso dizer pela experiência que tenho” 

(Amaral, 1938: 290). 

A tabuada pode assim ser encarada como um guia, um instrumento de consulta, 

que os alunos percorrem com o lápis e com o dedo aquando da realização dos 

exercícios. 

A divisão é considerada a operação mais complexa, dado exigir capacidades que 

não estão ainda bem desenvolvidas nas crianças, nos primeiros anos de escolaridade. 

Posto isto, Amaral sugere que a iniciação à divisão se faça por meios objectivos através 

de problemas orais relacionados com casos da vida real e prática.  

 
“Os exercícios realizam-se com o material individual ou colectivo. As colecções de 
caramujos, tremoços, botões, etc., servem de material para combinações. Repartir os 
grãos de milho contidos numa caixa, igualmente por 2 (ou 3 ou mais) caixas. Ver se 
ficaram alguns (resto) ou se a divisão se fez exactamente, etc. Os cartões ou cartazes 
com gravuras servem de muito útil auxiliar documentário.” (Amaral, 1938: 320.) 
 
A expressão algarismada relativa a esta operação, só mais tarde as crianças a 

podem compreender. Nessa altura é a tábua de multiplicar que auxilia a realização das 

operações, não sendo, por isso, necessário fazer a tabuada de dividir. 

Para as quatro operações, Amaral considera importante organizar uns pequenos 

verbetes ou fichas com as combinações mais difíceis. Essas combinações são aquelas 

em que as crianças mais erram, de acordo com a experiência de F. Clapp, e aparecem 

transcritas nos artigos que Amaral publica, devendo ser frequentemente introduzidas no 

enunciado de problemas ou em exercícios puramente de cálculo mental, quer com os 

dados algarismados à vista ou não. 

Amaral enfatiza bastante o desenvolvimento do cálculo mental, entendendo-o 

como aquele que é feito sem algarismos à vista, e referindo a confusão que se faz 

quando pelo mesmo se entende apenas a recitação da tabuada repetida em série ou 

salteada. O cálculo mental assume bastante relevo, dada a necessidade de efectuar 

rapidamente em problemas ou exercícios pequenas operações. No entanto, a inspectora 

detecta falhas quanto à exactidão e rapidez no cálculo das combinações de números 



 103 

dígitos. No sentido de colmatar essas falhas, considera que determinados procedimentos 

apenas se devem permitir na iniciação dos conteúdos ou verificação dos exercícios, não 

se devendo deixar que as crianças a eles se habituem. Desses procedimentos fazem parte 

comportamentos, tais como habituar as crianças à contagem um a um por meio de 

tracinhos verticais na lousa e a contagem pelos dedos.   

 
“Partindo-se a princípio (para iniciação, ou sempre que seja útil para exemplificar) do 
auxílio da intuição sensível, da concretização das quantidades numéricas, é preciso que 
os exercícios correlativos de cálculo mental se realizem, libertando gradualmente os 
alunos do socorro de «muletas». Em cálculo aritmético há duas coisas essenciais: a 
exactidão e a rapidez.” (Amaral, 1939: 184) 
 

Amaral sugere a realização de exercícios de cálculo mental que se afastem da 

prática da escola antiga em que a palmatória entra em acção naqueles que erram a 

tabuada. Como alternativa dá indicações sobre a forma como um professor organiza os 

exercícios de cálculo mental: 

 
“Reunia o grupo em redor da mesa e organizava o que poderemos dizer uma 
«competição». Não havia um que errava e outro que corrigia, castigando-o; mas um 
«vencedor» de respostas exactas. (…) Mas, em geral, o vencedor individual tem um 
prémio. Vence, logo «ganha» alguma coisa. Para muitos basta a recompensa moral da 
satisfação… Que troféu ganhava o aluno vencedor das respostas exactas? Saía da roda, 
do seu lugar, e ficava em lugar de honra junto do professor, tendo na mão o troféu. (E 
nesta altura o professor confessou, o que ele julgava muito ridículo: de uma vez nada 
tinha à mão senão uma rolha de um frasco de tinta; e foi esse o símbolo da vitória! No 
entanto os rapazes ficaram contentes). O aluno vencedor das respostas exactas ficava no 
lugar de honra até que outro o suplantasse, o que se repetia frequentes vezes durante a 
sessão.” (Amaral, 1939: 223) 
 
É assim dada a indicação de um jogo que dá vida e animação aos exercícios e 

que desperta a emulação, criando em cada aluno o desejo de sair também do lugar e ser 

vencedor. Como refere Amaral, um pouco de alegria tem maiores efeitos estimulantes 

do que as lágrimas provocadas pela palmatória. Neste sentido, é conveniente marcar um 

dia para os exercícios de cálculo mental, de modo a que os alunos se preparem e pensem 

com antecedência nessas actividades. 

Ainda em 1940, António José Escarameia inicia a publicação das suas lições de 

Didáctica da Aritmética na Escola Portuguesa. Escarameia considera que as primeiras 

noções relativas às operações devem aparecer naturalmente, mas sem se recorrer aos 

termos próprios e aos algarismos. Essa iniciação refere-se ao estudo monográfico dos 

números e realiza-se através de questões/problemas colocadas pelo professor, as quais 

os alunos devem concretizar nas suas ardósias com as figuras de Lay materializadas em 
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discos de cortiça e colocadas dentro dos círculos desenhados nas ardósias, como se pode 

verificar um exemplo na figura seguinte. 

 

 

 

Figura XXVI - Figuras de Lay materializadas em cortiça numa ardósia. 

Fonte: Escola Portuguesa, 12 de Dezembro de 1940, Ano VII, nº 320: 177. 

 

Estes exercícios de iniciação às operações surgem no seguimento da abordagem 

a um determinado número, devendo os dados dos problemas apresentados estarem 

dentro do limite dos números aprendidos. O exemplo acima apresentado refere-se a uma 

sessão em que se abordou o número 4 (quatro círculos desenhados na ardósia). Vejamos 

algumas questões que o professor podia colocar de modo a abordar as primeiras noções 

de soma e de diferença: 

 
“Quantos círculos ficaram nas ardósias? 
- Quatro – responderão. 
- Quantos estão cheios pelos discos de cortiça? 
- Três. 
- Quantos faltam encher? 
- Um. 
- Três para quatro? Quantos faltam então? 
- Um. 
Exercícios análogos se farão cobrindo apenas dois círculos ou somente um.” 
(Escarameia, 1940: 320) 
 
Para Escarameia, as operações são a parte árida da Aritmética, mas que apesar 

disso se podem apresentar aos alunos de forma atraente, por meio de jogos que facilitem 

o cálculo e evitem a monotonia e o cansaço imediato dos alunos. Neste sentido é 

proposta a realização de jogos destinados à aprendizagem da soma e da subtracção, 

sendo dado como exemplo o jogo do relógio por ser considerado, pelo autor, o mais 

adequado ao meio escolar de então. Este jogo assemelha-se ao já proposto por Comas 

para a abordagem à multiplicação e à divisão. 
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Em termos metodológicos, na iniciação à adição devem ser apresentados 

exemplos de actos da vida real que se traduzam numa adição. Estes exemplos podem 

estar representados em gravuras, as quais o professor pode utilizar para dar a noção da 

operação em causa. Segue-se a realização de problemas de iniciação53, sendo a sua 

resolução efectuada primeiro com objectos e só depois deve ser aprendida a forma de 

dispor os números e o modo como se efectua numericamente a operação. 

Exemplo de um problema: “Juntámos 3 laranjas às 2 que havia no fruteiro. 

Quantas laranjas temos agora?” (Escarameia, 1941: 680). 

A imagem correspondente a este problema é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 Figura XXVII – Representação esquemática e numérica de um problema.  

Fonte: Escola Portuguesa, 19 de Junho de 1941, Ano VII, nº 347: 680. 

 

Depois da realização de muitos problemas semelhantes ao anterior é que se 

passa à realização de operações isoladas, para que as crianças adquiram desembaraço e 

rapidez no cálculo. No entanto, essas operações não devem ser propostas ao acaso, 

devem sim obedecer a uma ordem, de modo a que as dificuldades vão aumentando 

gradualmente. Por último, é através de problemas de verificação que o professor avalia 

o aproveitamento do seu ensino.  

 
“Em conclusão e resumindo podemos dizer que a observação de factos, a operação 
manual precedendo sempre a aritmética, o conhecimento pelos olhos e pelas mãos do 
significado das operações amenizarão certamente o ensino, tornando a disciplina 
atraente e intuitivamente utilitária.” (Escarameia, 1941: 680) 

  

 A crítica ao ensino livresco da tabuada, iniciada em 1907 na Educação 

Nacional, e continuada ao longo do tempo, é retomada, em 1944, por António Coelho 

na Escola Portuguesa. Coelho refere ter-se inspirado na leitura de um livro intitulado 

«L’Arithmétique Animée» para escrever o artigo, começando por referir que o ensino 

                                                 
53 Os problemas de iniciação são, para Escarameia, problemas que pretendem mostrar que a operação que 
se pretende ensinar corresponde à situação por eles criada e não tanto saber encontrar-lhes as soluções. 
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tradicional e tipicamente livresco da tabuada era ainda frequente entre nós no primeiro 

quartel do século XX. Não era feita qualquer concretização e partia-se do difícil, de tal 

modo que “só depois de muita matraqueação aborrecível se conseguia erguer nesse 

supedâneo de abstracções numéricas, vasadas em moldes rígidos – que era a tabuada – 

as contas de… légua e meia” (Coelho, 1944: 54). 

 Para Coelho é fundamental que a tabuada se saiba de cor, mas para isso é 

necessário adoptar como critério que os “conhecimentos devem entrar pelos sentidos, 

ser canalizados para a inteligência e darem só então entrada na memória” (Coelho, 

1944: 54).  

 Para o ensino da tabuada da adição e da subtracção, Coelho sugere um método 

que considera vivo, atraente, global e com resultados absolutamente seguros. 

 
“Partamos dum grupo ou colecção de unidades. Essas unidades, perfeitamente iguais no 
tamanho, podem ser círculos de cartolina, brancos e de cor (azul, por exemplo) 
simulando botões (ou mesmo botões verdadeiros) pregados num cartão, recoberto de 
papel amarelo, para não ferir a vista. Ao lado, no mesmo cartão, as respectivas 
igualdades, traduzindo graficamente as associações de números.” Coelho, 1944: 54) 
 
Vejamos, por exemplo, a tábua do 4: 

 
 

 
 

Figura XXVIII – Exemplo da tábua do 4. 

Fonte: Escola Portuguesa, 26 de Outubro de 1944, Ano XI, nº 522: 54. 

  
 Deste modo, em vez de se considerar a tabuada do 2 aquela em que o 2 é parcela 

fixa a que se juntam unidades de 1 a 10, chama-se tábua do 2 àquela em que se 

decompõe o 2. Assim deve acontecer para a do 3, do 4, assim como para todas as tábuas 

que vão até 18. Chega-se à seguinte tábua da adição: 
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Figura XXIX – Tábua da adição. 

Fonte: Escola Portuguesa, 26 de Outubro de 1944, Ano XI, nº 522: 55. 

  

 O autor considera que apesar desta tábua parecer mais extensa do que a vulgar, 

na verdade não o é, uma vez que, por comodidade e facilidade, são colocados de parte 

todos os números não dígitos e os que lhes correspondem, de tal modo que a tábua do 

13 e do 18, depois de reduzidas, ficam como a figura seguinte mostra. 

 

 

 

  

Figura XXX – Tábuas do 13 e do 18 depois de simplificadas. 

Fonte: Escola Portuguesa, 26 de Outubro de 1944, Ano XI, nº 522: 55. 

 

 Dando continuidade à abordagem das tábuas, Coelho propõe ainda a construção 

de duas réguas de madeira subdivididas em 19 espaços iguais, sendo os espaços 

marcados com algarismos, de tal modo que, estando fixa a régua de cima e deslizando a 

de baixo num encaixe, se possa formar praticamente toda a tabuada da adição. Vejamos, 

por exemplo a tabuada do 9. 

 

Figura XXXI – Tábua do 9. 

Fonte: Escola Portuguesa, 26 de Outubro de 1944, Ano XI, nº 522: 55. 

 

 Coelho recomenda que, como recapitulação das tábuas da adição e da 

subtracção, se utilize a tabuada vulgar. 

 A aprendizagem da tabuada, desta vez da multiplicação, é retomada por Mário 

Gonçalves Viana (1945: 421-422). Este autor baseia-se noutros autores (Aguayo, 
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Moreau e Ballard) para defender a ideia de que a tábua deve ser decorada pelos alunos, 

mas também compreendida, sendo para isso necessário mostrar-se aos alunos a sua 

utilidade. O artigo de Viana assume um carácter bastante teórico, não indica 

metodologias específicas para o ensino da tabuada, mas deixa algumas indicações. 

Viana baseou-se em Moreau para dizer que a ordem lógica para o estudo da tabuada não 

é a ordem dos algarismos, propondo a seguinte ordem: 2, 4, 8; 3, 6, 9; 5, 10, 7. Recorre 

a Ballard para indicar dois processos: “1º Ensinar, todos os dias, duas combinações da 

multiplicação de dígitos, durante duas semanas. 2º Escrever, no quadro, a tabuada de 

multiplicar de um dígito (por exemplo, o 7), e os alunos deverão realizar o mais 

rapidamente possível muitas operações com o número 7” (Viana, 1945: 422). 

 Estes processos de Ballard são retomados por Alfredo Martins dos Reis (1946: 

138-140) na Escola Portuguesa. Reis defende que a criança deve aprender a construir a 

tabuada e depois fixá-la simultaneamente com a aprendizagem da operação de 

multiplicar. Considera ainda que na aprendizagem da tábua de multiplicar se devem 

considerar duas fases distintas: a compreensão da formação dos produtos dígitos e a 

memorização. A memorização justifica-se, segundo Reis, uma vez que a precisão e a 

rapidez são os objectivos fundamentais a atingir na aprendizagem das operações. Neste 

sentido, o recurso à leitura repetida das tábuas deve ser utilizado para apressar a sua 

memorização recorrendo às vantagens do ritmo. A atracção natural da criança para o 

ritmo e o trabalho que sem esforço se executa para o manter, constituem o que Reis 

denominava de equivalente psicológico do interesse e equivalente psicológico da 

atenção. 

 
“Assim fica justificado, creio, o procedimento adoptado nas escolas de tempos idos, 
para a memorização da tabuada e demonstrado que nem tudo o que é do domínio do 
passado é destituído de fundamento psicológico. Ainda hoje aos meus ouvidos parece 
ecoar essa cadência ritmada, aliciante, embaladora, da leitura da tabuada, feita por uma 
classe inteira a horas especiais do dia: quatro – vezes um – quatro; quatro – vezes dois – 
oito: quatro – vezes três – doze; quatro – vezes quatro – dezasseis... O que há que 
condenar no procedimento antigo não é o recurso ao ritmo para a fixação da tabuada, 
mas sim o facto de se prescindir da explicação prévia da formação dos produtos, da 
feitura da tabuada realizada pelos próprios alunos, de se memorizar antes de se iniciar a 
aprendizagem da multiplicação.” (Reis, 1946: 139) 

 

 Nos artigos de José Dias Urbano Mendonça (1945,1946), mas também nos de 

Maria de Jesus Mateus (1945, 1946), Silvestre de Figueiredo (1946), António José 

Mateus (1946), Maria José Peres Matoso (1951), Manuel Pestana (1951), Júlio Filipe 
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(1952), António José Escarameia (1955), J. Baptista Martins54 (1961), entre outros, 

verifica-se uma continuidade relativamente à preocupação metodológica no sentido de 

concretizar as operações bem como as tabuadas. O termo concretização está relacionado 

tanto com a manipulação de objectos como com a utilização de símbolos. Estes 

símbolos são desenhos ou esquemas que auxiliam a iniciação das aprendizagens. 

 
“Para amenizar este ensino é de aconselhar que seja relacionado com o desenho e, para 
isso, desenharemos no quadro vários grupos de objectos, tais como: pequenas bandeiras, 
botões, cerejas, etc., separados por qualquer dos sinais das operações e tendo à frente o 
sinal =, a fim de as crianças desenharem em frente do sinal os objectos que lhe 
pertencem, depois de realizada a respectiva operação.” (Mateus, 1946: 308)   

 
 Os artigos de Maria de Jesus Mateus consistem em lições iniciais de Aritmética, 

cujos registos são retirados do caderno diário de um aluno. Estes registos permitem-nos 

observar como na prática se concretizam, através de símbolos, determinados conteúdos. 

Os símbolos utilizados são uma imitação de frutos, fósforos, balões, papagaios de papel, 

flores, sempre com o objectivo de tornar o ensino concreto e sugestivo aos alunos. Por 

exemplo, a tabuada da adição aparece concretizada com frutos, como se pode observar 

na figura seguinte: 

   

 
Figura XXXII - Tabuada da adição concretizada com frutos. 

Fonte: Escola Portuguesa, 11 de Outubro de 1945, Ano XII, nº 572: 24. 

 
Matoso, em relação ao material didáctico, introduz a ideia de que o ideal é que 

todos os alunos tenham “uma ardósia, provida de um pequeno contador mecânico, de 
                                                 
54 José Baptista Martins (1917-1997) formou-se na Escola do Magistério Primário de Coimbra. Ao longo 
do curso normal (1933-1937) teve a oportunidade de contactar com um conjunto de professores que 
haviam feito de Coimbra um dos centros de difusão da Escola Nova em Portugal. Foi adjunto do director 
escolar de Évora a partir de 1954 e foi nomeado inspector-orientador do ensino primário em 1958, após 
concurso nacional. Nos anos sessenta desempenhou um importante papel na modernização das 
metodologias de ensino, em particular no âmbito das tecnologias educativas e do “ensino à distância” 
(Nóvoa, 2003: 888-889). 
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bolas diversamente coloridas. Tive há pouco ocasião de verificar como este contador 

individual resolve muitas dificuldades, pois constitui um excelente recurso didáctico na 

iniciação da Aritmética” (Matoso, 1951: 433). 

Esta ideia de cada aluno ter um contador mecânico é também defendida por 

Pestana, que considera que os próprios alunos o podiam construir nas aulas de 

Trabalhos Manuais. Pestana entende que é muito mais vantajoso cada aluno possuir o 

seu contador, ao invés de se utilizar o contador da aula, do qual apenas um aluno de 

cada vez se pode servir.                

 Tomando como base a “regra pedagógica” que defende que o ensino se deve 

tornar o mais activo, prático e vivido possível, Pestana ressalta a importância dos jogos 

na abordagem às quatro operações e deixa alguns exemplos de jogos aos professores 

leitores da Escola Portuguesa. Para isso baseia-se sobretudo em Décroly mas também 

em Montessori. 

 
“O jogo constitui só por si a motivação de qualquer lição, motivação permanente que 
permitirá transformar a lição em trabalho alegre e desejado, onde o aluno 
necessariamente deverá tomar parte activa. Em boa verdade é difícil conceber 
passividade em crianças que, por sua natureza, são activas até à irrequietude e não 
podem sujeitar-se – nem devem – por muito tempo à disciplina formal de uma aula.” 
(Pestana, 1951: 466) 
 
Os artigos relacionados com o ensino das quatro operações e publicados na 

Educação Nacional em 1954, 1955 e ainda em 1964 não têm autor identificado, mas 

apontam, como acontece na Escola Portuguesa para a concretização dos conteúdos, 

tanto através da manipulação de materiais, como da sua representação ideográfica. Este 

termo, bastante utilizado nos artigos, refere-se à representação, por meio de símbolos, 

dos materiais manipulados ou de quaisquer outras figuras. 

Na década de 50, uma das lições proferidas por Mialaret encontra-se expressa na 

publicação de Notas à margem de um curso em Paris na Escola Portuguesa e refere-se 

à iniciação do cálculo: 

 
“das dificuldades inerentes ao cálculo resulta a necessidade de criar os mais favoráveis 
estímulos, utilizando a concretização, e proporcionando a cada momento a oportunidade 
da criança evoluir pela aplicação imediata dos seus conhecimentos. Não se deve 
apressar a entrada no cálculo abstracto, sendo sempre preferível uma demora mais 
extensa na fase do cálculo concretizado. Quanto mais se insistir na concretização e na 
objectivação, mais se facilitará a automatização aritmética, e, por isso também, mais se 
beneficiará a abstracção, fase esta que só chegará quando a criança adquire 
naturalmente o poder de abstrair. O cálculo concretizado deve complicar-se conforme a 
criança vai progredindo, passando às adições, subtracções, multiplicações e divisões 
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mais complexas, mas sempre de realização concreta.” (Notas à margem de um curso em 
Paris, 1957: 652) 
 
Entre 1933 e 1960, as metodologias expostas pelos vários autores, ao basearem-

se nos princípios da Escola Activa, apontavam para a importância do cálculo 

concretizado, não tanto com o contador mecânico, mas com colecções, cujos objectos 

podem ser construídos ou recolhidos pelos próprios alunos. Neste período temporal a 

concretização das operações por meio de esquemas também é retomada e, ao invés de 

símbolos abstractos, passou a privilegiar-se a utilização de símbolos próximos da 

realidade dos alunos ou dos objectos que eles manipulassem. Ainda assim, os autores lá 

vão defendendo que não se deve abusar da concretização. Se a compreensão dos 

conteúdos é importante, a sua memorização também não o deixa de ser, dado que a 

precisão e a rapidez continuam a ser objectivos a atingir na aprendizagem das 

operações. 

 

1.2.3.2. O método Cuisenaire 

 
A década de 60 é marcada pela introdução de um novo método, o método 

Cuisenaire. Este método de iniciação à aritmética é apresentado, na Escola Portuguesa, 

pelo inspector J. Baptista Martins (1960) e por Moreirinhas Pinheiro55 (1969). Na 

Educação Nacional, entre 1964 e 1965, tem continuidade em vários números a 

publicação de um artigo transcrito da «Seiva» (Boletim da Direcção Provincial dos 

Serviços de Educação de Moçambique), da autoria de José Maria de Madre de Deus 

Morgado. O conteúdo deste artigo, intitulado “O método de Cuisenaire no ensino da 

Aritmética”, coincide com o conteúdo de uma publicação de C. Gattegno, cuja tradução 

portuguesa é de Manuel Silvério Tavares: “O Zeca já pode aprender Aritmética: Guia 

para o método dos números em cor”. 

De acordo com Martins (1960), este método foi imaginado pelo professor belga 

Georges Cuisenaire56 e difundido, principalmente, pelo matemático suíço Caleb 

                                                 
55 Professor de Didáctica da Escola do Magistério Primário de Lisboa. (Escola Portuguesa, 1969: 12) 
56 “Músico e humilde professor primário da pequena cidade de Thuin, da Bélgica. (…) Com assombro 
repara que os seus alunos aprendiam e recordavam as canções com grande facilidade e que os números e 
as suas combinações os chocavam e deprimiam. Esgotados todos os seus recursos, que eram vastos, na 
aplicação de métodos e processos a que imprimia fino tacto e esclarecida inteligência, decidiu, por último, 
procurar um sistema de qualquer modo parecido com um instrumento musical que o ajudasse no ensino 
da aritmética, o velho problema de séculos que a tantas gerações afligiu. Os seus vastos conhecimentos de 
psicologia infantil, uma consciente prática pedagógica, vontade inquebrantável e uma delicada 
sensibilidade e intuição dão-lhe a chave do problema: o Método de Cuisenaire, o seu método, o tal 
instrumento que à antipatia dos números deu a sinfonia dos números.” (Morgado, 1965: 6)  
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Gattegno, da Comissão Internacional para o Estudo e Melhoria do Ensino da 

Matemática. 

Baseado nos princípios da Escola Activa, o material necessário à aplicação do 

método Cuisenaire consiste numa série de pequenas réguas de tamanhos e cores 

diferentes, simbolizando, cada uma, um dos dez primeiros números. As cores das réguas 

foram seleccionadas através de estudos psicológicos e pedagógicos, devidamente 

sistematizados. Com este material é o próprio aluno que descobre, por si mesmo, a 

verdade matemática, verificando-a experimentalmente, através das mãos e dos olhos 

(Pinheiro, 1969). 

 
Face aos “meios didácticos defeituosos que geralmente são aplicados, procurou 
Cuisenaire a forma de conseguir, com o apoio das modernas aquisições da psicologia 
pedagógica, que se faça, rapidamente e com segurança, a passagem do estádio de 
observação (ver, tocar, manobrar) para o de fixação concreta e, daí, para a indispensável 
abstracção e estabelecimento dos mecanismos subconscientes.” (Martins, 1960: 7) 
 
Antes de iniciar as operações básicas da aritmética através da utilização deste 

material, deviam ser proporcionados às crianças diversos jogos com o material, de 

modo a levá-las a dominar a cor, o comprimento e o nome numérico das réguas. 

Este material, sendo de fácil manuseamento, permite numerosos exercícios de 

cálculo e a sua verificação imediata, sendo também através do jogo que se continuariam 

“a desvendar as maravilhas das contas, até agora pesadelo medonho para as crianças, 

pais e professores” (Morgado, 1965: 5). 

Propõe-se que a aprendizagem das quatro operações seja iniciada mediante a 

manipulação do material Cuisenaire pela seguinte ordem: adição, subtracção, divisão e 

multiplicação. A imagem seguinte ilustra um jogo de decomposição do número 7. 

 

Figura XXXIII – Jogo de decomposição do número 7. 

Fonte: Educação Nacional, 5 de Abril de 1965, Ano LXIII, nº 8: 5. 
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Progressivamente os jogos realizados devem passar a envolver problemas 

simples e de uso comum, concretizados e verificados com o mesmo material. 

A par do material Cuisenaire, na década de 60, os autores também continuaram a 

sugerir a utilização de outros materiais manipuláveis, dando assim continuidade ao que 

já acontecia antes do aparecimento do material Cuisenaire. 

Relativamente à aprendizagem das tabuadas continua a afirmar-se o que já vem 

sendo defendido, por outros autores há algum tempo, e que se refere ao facto de o 

livrinho da tabuada na escola daquele tempo já não ter serventia, uma vez que a 

concretização dos conteúdos ajuda à sua compreensão, o que por sua vez conduz a uma 

perfeita memorização. “Enfim, aquele professor liberta-se da perniciosa rotina, banindo 

da sua escola aquele livreco que muito sumariamente é designado de tabuada (Lindo, 

1967: 11). 

Fernando P. G. Osório, em 1974, apresenta duas formas de expressão para a 

utilização do cálculo como representação simbólica de problemas: a horizontal ou 

equacional e a vertical ou algorítmica. A primeira mais conhecida por indicação e a 

segunda por operação. A representação horizontal é considerada, por Osório, suficiente 

para o estudo monográfico dos números até 20, sendo que, a partir deste valor se deve 

recorrer ao cálculo algorítmico. A este cálculo recorre-se devido à incapacidade de o 

realizar mentalmente. O autor reconhece que “o viver fugaz não permite delongas e o 

recurso à máquina de calcular ou ao computador está generalizado.” (Osório, 1974: 4) 

No entanto, apesar destes novos materiais facilitadores do cálculo, de modo 

algum se pretendia insinuar que a aprendizagem do cálculo algorítmico fosse posta de 

parte. 

A década de 60 é, sem dúvida, marcada pela apresentação e sugestão de 

utilização do método Cuisenaire através da imprensa pedagógica. O material que este 

método implica, com o inconveniente de não se poder obter gratuitamente, vem assim 

juntar-se aos diversos materiais de fácil aquisição/construção divulgados por vários 

autores. 

De acordo com Matos (1986: 34), em Abril de 1962, C. Gattegno veio a Portugal 

para dirigir um curso sobre material Cuisenaire destinado a professores de todo o país. 

Até aos anos 70 realizaram-se cerca de meia centena de cursos abrangendo cerca de 

3000 professores. 

Em termos metodológicos, entre 1960 e 1974, tem continuidade a preocupação 

com a concretização das operações, por meio da manipulação de objectos, bem como da 
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sua representação através do desenho, ou da observação de imagens ou esquemas. As 

memórias tácteis e visuais são consideradas essenciais no processo de aprendizagem, 

facilitando a compreensão das noções abordadas e abrindo caminho à abstracção. É 

notório que a evolução dos conhecimentos sobre a criança e sobre a aprendizagem deu o 

seu contributo para a evolução das metodologias de ensino. 

À semelhança do que já se tinha verificado com a numeração, também a 

abordagem às quatro operações feita pela imprensa pedagógica segue as indicações 

contidas nos programas, as quais dão bastante ênfase às aprendizagens iniciais relativas 

a esses conteúdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

III. Materiais didácticos utilizados no processo de ensino-aprendizagem de 
conteúdos matemáticos 

 
 

1. Os materiais didácticos enquanto objectos etnográficos e de cultura escolar 
 

“Las cosas y objetos físicos e materiales de la escuela nos hablan tanto, o más, que las 
propias palabras o gestos del maestro o de los niños.” (Hernández Díaz, 2002: 225) 
 

 Como nos sugere Hernández Díaz, tanto ou mais do que as palavras ou acções do 

professor e dos alunos, são os objectos físicos e materiais da escola que nos dão 

informações acerca do passado bem como do presente da vida escolar. Esses objectos 

ocupam um lugar e cumprem uma função, seja na aula ou nos restantes e diferentes 

espaços que compõem a escola.  

 Hernández Díaz recorre a outro autor, Sacheto, para reforçar a ideia de que todos 

esses objectos nos dão indicações acerca do professor, do seu modo de pensar, da sua 

formação, dos sistemas de comunicação e das relações que estabelece com os alunos e 

que eles estabelecem entre si. Esses objectos dão-nos ainda informações relacionadas 

com as directrizes pedagógicas mais importantes emanadas pelo Estado, bem como dos 

materiais que enviou ou fomentou.  

 Recorrendo à análise da Legislação do Ensino Primário (ver síntese no anexo 1), 

encontram-se referências directas ao material didáctico que deve estar disponível na sala 

de aula, incluindo aquele que se refere ao ensino da Matemática. O Regulamento do 

Decreto nº 8, de 24 de Dezembro de 1902 aponta para a existência de um quadro negro, 

um ábaco, uma colecção de pesos e medidas e uma balança. Esta é a primeira referência 

que nos surge na legislação consultada. 

 Referências directas ao material didáctico são retomadas com o Decreto nº 6137, 

de 29 de Setembro de 1919, o qual determina que o mínimo de material didáctico 

compor-se-á de um ou mais quadros negros, uma colecção de pesos e medidas, uma 

balança Roberval, uma balança decimal, uma craveira e uma colecção de sólidos 

geométricos. Este decreto aponta ainda para a utilização de um caderno onde os alunos 

registem os exercícios escolares. 
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Figura XXXIV  – Balança Roberval e balança decimal, respectivamente. 

 
Fonte: Fernandes, s.d.: 150. 

 

Em 1919, a utilização de materiais manipuláveis assume um significado 

importante, aumentando as designações de material que devia constituir um recurso para 

o ensino da Matemática. Em sentido contrário, o Decreto nº 25305, de 9 de Maio de 

1935, apresenta uma diminuição de materiais, fixando como material didáctico mínimo 

o quadro, a balança ordinária, a colecção de pesos e medidas e a colecção de sólidos 

geométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXXV – Balança ordinária. 

 
Fonte: Fernandes, s.d.: 150. 

 

Os diplomas legais sugerem essencialmente materiais manipuláveis estruturados, 

entre os quais vem sempre referido o quadro negro. O ábaco, sugerido no Regulamento 

de 24 de Dezembro de 1902, deixa de estar presente nos documentos legais publicados 
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posteriormente, os quais se centram sobretudo em materiais relacionados com as 

grandezas e medidas e com a geometria. 

Centrando agora a análise na informação contida nas primeiras publicações dos 

programas de Matemática do ensino primário, verifica-se que as indicações 

relativamente ao material didáctico a utilizar no processo de ensino-aprendizagem, são 

apresentadas de forma implícita, apenas se subentendendo nos textos programáticos 

publicados: 

 

“Conhecimento (…) prático das diferentes medidas métricas (…).” (Programas 
provisórios para ensino das disciplinas que constituem o primeiro grau da instrução 
primária, nos termos da lei de 2 de Maio de 1878 e do regulamento de 8 de Julho de 
1881, 1883: 43) 

 

“Conhecimento prático das moedas, notas (…) em circulação no país.” (Programas do 
ensino elementar – 1º grau - 1896, 1897: 485). 

 

“O cálculo mental (…) deve ser compreendido por meios materiais (…).” (Programas 
do ensino primário elementar – 1º grau – 1906, 1907: 343) 

 

O conteúdo dos excertos acima apresentados mostra que as indicações 

relativamente aos materiais didácticos surgem no texto descritivo dos conteúdos a 

abordar.  

Os textos programáticos, além do material estruturado, vão progressivamente 

acrescentando indicações relativamente à utilização de materiais não estruturados. Por 

exemplo, o texto programático relativo aos programas de 1919 dá um maior relevo aos 

materiais, quer evidenciando a sua importância, quer sugerindo determinados materiais. 

“As esferas, os paralelepípedos, os prismas, as pirâmides, todos os objectos dos jogos 

froebelianos e quaisquer outros objectos podem servir para dar à criança a noção 

concreta do número (…)” (Programas do ensino primário geral de 1919, 1921: 393). 

Além destes materiais, os programas de 1919 também sugerem a utilização de 

tinteiros, feijões, canetas, cadernos, lápis, caixas de aparos vazias, piões ou pedaços de 

giz, os quais constituem um grupo de materiais de fácil aquisição e sem custos.  

Constata-se que com a ausência do ábaco na lista de material indicada pelo 

Decreto nº 6137, de 29 de Setembro de 1919, o texto programático dos Programas do 

Ensino Primário Geral de 1919, vem especificar o aproveitamento do material de 
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geometria para dar a noção de número, dado o paralelismo que, de acordo com os 

programas, se devia estabelecer entre a Aritmética e a Geometria. 

Verifica-se que nos programas não existe um campo específico para fazer 

referência aos materiais didácticos, surgindo os mesmos de forma mais ou menos 

explícita a acompanhar os conteúdos. Indicações relativamente aos materiais surgem 

também nas Instruções dos programas publicados.  

As Instruções dos programas de Desenho, geometria e trabalhos manuais 

publicadas em 1927, ao fazerem referência ao material didáctico, salientam que muitas 

rubricas dos programas não carecem mais do que o material próprio dos alunos, 

devendo o professor utilizar também o material que a região onde a escola está inserida 

possa proporcionar. 

 

“Assim, por exemplo, muitos dos exercícios indicados no programa para serem 
realizados com tiras de papel podem realizar-se com palma onde este material exista 
com abundância. (…) De uma batata podem obter-se por cortes convenientemente 
conduzidos todos os poliedros.” (Instruções pedagógicas para a execução dos programas 
de ensino primário elementar postos em vigor pelo decreto n.º 14417, de 12 de Outubro 
de 1927, 1932: 625) 
 

Na escola, de acordo com Díaz, os objectos, as paredes, os espaços, os cartazes, 

os odores, os quadros parietais, as cores, enfim, todos os elementos e materiais visíveis 

ou ausentes não são neutros, eles constroem relações com e entre todos os agentes que 

vivem num espaço comum, que convivem em torno de uma tarefa e utilizam materiais, 

umas vezes comuns, outras vezes pessoais e individuais.  

 
“Los objetos y espacios de la escuela ayudan a construir relaciones, palpables o 
invisibles, a crear un determinado clima, que podrá ser recreado e interpretado con 
pautas, metodologías y criterios etnográficos. La carencia de objetos, o su falta de 
calidez también pueden distanciar, establecer barreras con el usuario, fomentar la 
incomunicación entre niños, entre maestro y niños, entre alumnos de diferente género.” 
(Díaz, 2002: 226) 

 
 Apesar do seu carácter polissémico, Hernández Díaz refere que a etnografia pode 

ser aceite como um modo de conceber a investigação e tem sido a fonte básica da 

antropologia como ciência. “(…) la etnografía es una forma de trabajo, una perspectiva 

útil y aplicable a las ciencias sociales, y también a la historia de la educación” 

(Hernández Díaz, 2002: 227). 
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 A etnografia tem deixado de estar apenas relacionada com a antropologia e tem-

se expandido como método de trabalho a outras ciências humanas. A etnografia da 

escola é um bom exemplo dessa extensão. “No olvidemos que la etnografía de la 

escuela no es más que el resultado de aplicar una práctica etnográfica y una reflexión 

antropológica al estudio de la institución escolar” (Hernández Díaz, 2002: 229). 

 Não existe uma metodologia específica da etnografia escolar, ela surge 

simplesmente como consequência da selecção de um campo particular de investigação – 

a escola.  

 
“ (…) a pesar de las tendencias uniformantes que parecen avecinarse para las escuelas 
del mundo entero, en sentido riguroso y pleno, desde el análisis etnográfico 
microscópico, desde esa “descripción densa”, se puede afirmar que no existen dos 
instituciones escolares que sean y se perciban de la misma forma.” (Hernández Díaz, 
2002: 230) 
 

 Os materiais, os professores, o ambiente, os alunos, os pais, os edifícios, os 

métodos pedagógicos e o clima escolar variam de escola para escola. A etnografia da 

escola permite aceder à especificidade de cada instituição escolar e, por isso, o valor 

heurístico da etnografia escolar radica em despertar novas perguntas sobre a cultura da 

escola, de modo a ir além das respostas oferecidas pela argumentação geral. 

 Para Díaz a etnografia aplicada ao estudo da cultura da escola ajuda-nos a 

investigar e explicar o clima de relações e a comunicação existente entre os agentes que 

intervêm na aula e no espaço escolar, os quais nos parecem, com frequência, bastante 

complexos e difíceis de entender. 

O edifício, a decoração, as dimensões da sala de aula, o mobiliário, os manuais 

escolares, o ábaco, em suma, toda a arquitectura escolar, equipamentos e material 

didáctico, precisam de uma leitura crítica, de uma interpretação sobre a sua posição na 

globalidade da aula. Mas não só, também é necessária uma análise mais cuidadosa dos 

elementos particulares desses objectos, tais como a dimensão, a forma, a cor, a função 

prevista e a desempenhada pelos mesmos, o uso real ou imaginário, o uso pessoal ou 

colectivo, que nos dêem a conhecer o grau de modernização didáctica que oferecem, 

entre outras dimensões mais vastas.  

 
“Los objetos de la escuela del pasado nos dicen bastantes cosas de los niños, de sus 
maestros y padres, de la Administración de la época, de la sociedad y las empresas, de 
las editoriales y las técnicas de producción, de la vida cotidiana, de los êxitos y fracasos 
de las políticas escolares previstas.” (Hernández Díaz, 2002: 231) 
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 Os objectos da escola ajudam-nos, com o auxílio de outras fontes de informação, 

a conhecer o funcionamento interno de uma instituição educativa inserida num 

determinado contexto histórico, mas também a compreender o processo colectivo de 

transmissão de conteúdos, valores e modos de vida de uma sociedade. Será necessário 

analisar de forma crítica o objecto na sua individualidade e no contexto social de 

produção e uso em que está inserido, no sentido de perceber o que ele nos comunica 

textualmente, bem como o que sugere para além da sua intencionalidade directa. 

Os objectos escolares podem ser analisados desde muitas perspectivas. Além de 

nos apresentarem uma materialidade (madeira, ferro, ardósia, cor, forma, dimensão, 

peso, entre outras) e uma função (podem servir, por exemplo, para jogar, para aprender 

a contar, a ler…) cada objecto dá-nos mais informações acerca dos seus utilizadores, do 

nível de desenvolvimento da sociedade onde se produz ou utiliza e das técnicas de 

produção da indústria, dos métodos de ensino utilizados e do estado de actualização dos 

professores em termos pedagógicos, entre outras perspectivas possíveis. 

 

1.1. Os materiais didácticos e a cultura escolar académica e empírica 

 
Hernández Díaz (2002: 235-236) apresenta uma categorização dos objectos 

escolares mediante um modelo de análise que se orienta em torno da intersecção de três 

culturas escolares (a cultura escolar empírica, a cultura escolar académica e a cultura 

escolar política), acrescentando ainda a cultura escolar fora do âmbito da escola. Vou, 

no contexto desta investigação, dar ênfase às noções de cultura escolar académica e de 

cultura escolar empírica, propostas pelo autor. 

Da cultura escolar académica fazem parte objectos e materiais que foram 

recomendados por pensadores, escritores e pedagogos reconhecidos. Pestalozzi, Froebel 

e Montessori são exemplos de autores, dados por Hernández Díaz, que contribuíram para 

a recomendação de determinados materiais escolares que foram depois reconhecidos 

pela escola. 

 
“ Son los libros, mesas, pupitres, reloj, tipo de mesa, ábacos, globos terráqueos, maletas 
de laboratorio, colecciones de minerales, herbolarios, litografías, láminas, catecismos, 
diccionarios escolares, y un listado muy extenso, que han ido siendo reconocidos por la 
cultura académica como válidos y generalizables a muchas escuelas, a todo el sistema, y 
permanecen en su uso escolar durante generaciones.” (Hernández Díaz, 2002: 236) 
 
Os autores dos artigos da imprensa pedagógica analisada, não deixam de fazer 

referência a autores estrangeiros, sugerindo a utilização do material original por eles 
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proposto, mas também apelando aos professores para a construção de material idêntico, 

através da utilização de materiais mais acessíveis, uma vez que a aquisição do material 

original seria muito dispendiosa para a escola. Surgem nomes como Descoeudres, 

Decroly, Montessori, Miss Mackinder, Herbinière-Lebert, Cuisenaire, Pestalozzi, entre 

outros. 

Relativamente ao ensino da Matemática, inserem-se numa cultura escolar 

académica, sobretudo os materiais recomendados pelo Estado: os ábacos, as balanças 

(decimal, Roberval, ordinária), a craveira e a colecção de sólidos geométricos. Estes 

objectos constituem um grupo de materiais utilizados na escola durante várias gerações, 

mantendo-se alguns ainda nas nossas escolas. A imprensa pedagógica também faz 

referência a esses materiais, sugerindo nos últimos anos das suas publicações a 

utilização de novos materiais, tais como o material Cuisenaire, os blocos lógicos e os 

blocos multibase. 

A cultura escolar empírica, de acordo com Hernández Díaz, refere-se a 

elementos materiais que foram construídos de forma artesanal e intuitiva pelo professor 

ou pelos alunos com a ajuda dos pais e familiares, inserindo-se em meios rurais ou 

pouco desenvolvidos industrialmente. Fazem parte desta cultura escolar materiais que 

oferecem soluções aos problemas quotidianos, seja, por exemplo, para combater o 

intenso frio (com uma braseira artesanal quando a escola não tem aquecimento) ou para 

conseguir um giz rudimentar, mas barato e eficaz. 

 
“Es el objeto que resulta de la experiencia directa, con carácter artesanal, que refleja la 
identidad y personalidad de su autor o propietario, el estilo dominante de fabricar y 
pensar en aquella sociedad, en los talleres de la comunidad. Durante mucho tiempo la 
cultura de la escuela se ha caracterizado por este sistema de trabajar y organizarse, y 
tiene resonancias claramente preindustriales.” (Hernández Díaz, 2002: 235, 236) 
 
Os artigos publicados na imprensa pedagógica possibilitam uma maior 

proximidade ao pensamento e às práticas dos professores, e aí vislumbra-se claramente 

a referência a uma grande diversidade de materiais manipuláveis não estruturados. No 

Anexo 4, “Os materiais didácticos na Imprensa Pedagógica (Educação Nacional)”, 

apresenta-se uma listagem dos materiais didácticos que ao longo dos anos foram 

surgindo nos artigos publicados. Concentrando a análise nas primeiras décadas de 

publicação da Educação Nacional e tendo em consideração que a sua publicação esteve 

interrompida entre 1919 e 1927, verificam-se algumas diferenças entre os períodos 

anterior e posterior à interrupção da publicação.  
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No período anterior a 1919, verifica-se que dos materiais manipuláveis 

estruturados sugeridos pelo Regulamento do Decreto nº 8 de 24 de Dezembro de 1902, 

o ábaco é aquele que merece atenção com maior frequência na Educação Nacional, ao 

qual se seguem materiais não estruturados, tais como os dedos dos alunos, os feijões, os 

livros, os lápis, os tinteiros, as conchas, os grãos de milho, os botões, os palitos, entre 

outros. São essencialmente materiais que permitem concretizar as contagens realizadas 

pelos alunos e que, à excepção do ábaco, se inserem numa cultura escolar empírica. 

Na Educação Nacional, a partir de 1928 e até 1934 (ano em que começa a ser 

publicado o Boletim Escola Portuguesa), verifica-se uma menor referência ao ábaco, 

aumentando, por sua vez, o número de artigos em que é feita referência a objectos ou a 

colecções de objectos sem especificar quais (dando ao professor autonomia para os 

escolher, atendendo ao meio em que a escola está inserida e aos materiais que o mesmo 

lhe pode proporcionar). Quando esses materiais são identificados referem-se 

frequentemente aos dedos dos alunos, aos próprios alunos, aos livros, às penas, aos 

cadernos, aos botões, aos bugalhos, ou seja, a elementos já presentes na sala de aula ou 

que facilmente se consigam adquirir. 

A partir de 1934, ambos os periódicos analisados57 apresentam uma grande 

diversidade de materiais manipuláveis, dos quais se destacam, pelo número de vezes 

que são referidos em artigos, botões, tiras de papel, palitos, rodelas (de madeira, cortiça 

ou cartão), pedrinhas, lápis, sementes, pinhões, nozes, feijões, favas, maçãs, tremoços, 

entre outros.  

Relativamente ao material estruturado, nos artigos da Escola Portuguesa volta a 

ser feita referência ao contador mecânico (ábaco), agora em tamanho reduzido para que 

cada aluno possa utilizar o seu. Dos restantes materiais referidos, destacam-se os sólidos 

geométricos e as colecções de pesos e medidas da caixa do sistema métrico. 

Dado que a maioria das escolas eram escolas de poucos recursos, as colecções 

de objectos constituíam materiais de fácil aquisição e sem custos. Essas colecções de 

objectos poderiam ser facilmente obtidas nos meios rurais, onde não faltavam bolotas, 

bagas secas, sementes, pinhões, pedrinhas…, mas também no litoral, onde mais 

facilmente se encontravam caramujos, conchinhas, seixos…  

Consoante o meio e os recursos nele disponíveis, assim se construíam as 

colecções que iriam servir de base ao ensino da Aritmética. Relativamente aos jogos 

                                                 
57 Ver Anexo 4 – Os materiais didácticos na Imprensa Pedagógica (Educação Nacional) e Anexo 5 – Os 
materiais didácticos na Imprensa Pedagógica (Escola Portuguesa). 
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educativos, também eram dadas sugestões para que os mesmos fossem elaborados pelos 

professores, uma vez que seria muito dispendioso proceder à sua compra.  

Segundo a categorização dos objectos escolares proposta por Hernández Díaz, 

podemos constatar que grande parte dos materiais manipuláveis (indicados nos 

programas e na imprensa pedagógica) utilizados no processo inicial de ensino-

aprendizagem da Aritmética se pode inserir numa cultura escolar empírica, dada a 

forma artesanal como era sugerida a sua recolha ou construção. 

Ainda que o material proposto pelos documentos legais para abordar noções 

relacionadas com as grandezas e medidas e com a geometria seja um material que se 

insere numa cultura escolar académica, o inspector-orientador Silvestre de Figueiredo 

vem em 1966 reconhecer, na Escola Portuguesa, a pobreza de material didáctico 

manipulável nas escolas, sugerindo a construção artesanal de vários materiais que há 

largos anos eram indicados pelos documentos legais como material didáctico mínimo 

para a sala de aula. 

 
“O professor capaz de ilustrar, pelo desenho, as suas lições, facilita, a compreensão e a 
assimilação da matéria de estudo, mas torna-se indispensável ir mais além e aproveitar a 
intuição directa e a manipulação dos instrumentos que se superiorizam em eficácia. (…) 
O metro articulado, que tanto importa usar, o transferidor, de evidente necessidade, 
pode tê-los, em cartolina ou cartão, cada um dos nossos alunos. Para fio de prumo e 
conceito de verticalidade, um pião, que pode ser de barro, com um fio que nada custa. 
De um tubo de comprimidos, com maior ou menos perfeição, segundo a aptidão, se 
consegue o nível de bolha de ar para a verificação da horizontalidade. Os sólidos 
geométricos em cartolina não constituem dificuldade, nem as figuras geométricas que 
interessa conhecer e aplicar. (…) O material didáctico pode ser pobre, na sua 
apresentação, mas rico no seu valor cultural e é isto que principalmente importa.” 
(Figueiredo, 1966: 10, 11)    
 
Deste modo, além da importância atribuída à manipulação directa dos diferentes 

materiais, o recurso ao desenho, enquanto representação simbólica dos conteúdos, 

também constituía um meio a utilizar pelo professor, no sentido de facilitar aos alunos a 

compreensão e a assimilação da matéria em estudo. 

 Na década de 60, havia nas escolas de formação de professores a divulgação de 

experiências pedagógicas, onde são expostos diversos materiais didácticos, como se 

pode observar na figura seguinte. 
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Figura XXXVI – Exposição de materiais pedagógicos elaborados no âmbito da disciplina de 
Didáctica Especial, na década de sessenta (arquivo pessoal de Francisco Fortunato Queirós). 

 
Fonte: Mogarro, 2001, II: 570. 

 

1.2. A utilização e acomodação do material didáctico 

 
O reconhecimento da importância da utilização de material didáctico 

manipulável está patente nas diferentes fontes consultadas. No entanto, por vezes, a 

realidade das escolas não está de acordo com essas pretensões. Deste modo, a uma 

cultura escolar académica vem acomodar-se uma outra cultura escolar, a empírica, 

sobretudo no que se refere ao ensino inicial da Aritmética. 

 
“Como é que geralmente é feito o ensino da aritmética na 1.ª classe em muitas (não sei 
se na maioria) das escolas? Por imitação e cópia… Vejamos. As crianças começam por 
copiar para as lousinhas, servindo-se do lápis da ardósia – o duro lápis, tão duro como 
esse ensino - , uma série de algarismos, em linhas horizontais, principiando em 1 e 
terminando em 9 (e outras vezes em 0).  (…) As crianças são levadas então a escrever 
em colunas, de alto a baixo da lousinha (a tão anti-higiénica ardósia, que infelizmente, 
ainda é um mal necessário), portanto verticalmente, a série dos números começando em 
1 e indo primeiro até 10, depois até 20, e assim por diante, até atingirem o número 100. 
(…) E que material era de uso haver além do quadro preto e da caixa do sistema 
métrico? Quase sempre… o contador mecânico, o ábaco, de bolas de madeira enfiadas e 
alinhadas num quadro de onde não seria possível tirá-las! Fixas, passivas como o 
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ensino. (…) Mas os métodos e processos activos exigem mais e dispensam o contador 
mecânico… O material deve ser simples e ao alcance das crianças. Elas mesmas o 
podem obter em parte. (…) a) Colecções de: pedrinhas, bolotas, tremoços secos, 
pinhões, bagas secas, bugalhos, caramujos, contas, sementes, etc., que se podem obter 
consoante o meio e os recursos locais; b) Material com pouco esforço obtido, como 
palitos metidos em anilina de qualquer cor (laranja, vermelho, etc.), ou caroços de 
cerejas igualmente pintados; c) Jogos, que se podem fazer com maior ou menor 
imaginação, melhor ou pior gosto, copiando do mundo real plantas e animais, utensílios 
da vida familiar, etc., como vemos nas colecções de alguns educadores, como 
Descoeudres, Decroly, etc., ou com figuras geométricas; d) Outros estímulos, que se 
encontram dentro do próprio edifício escolar, como as flores das jarras, as estampas, 
cartazes, o próprio mobiliário e até os vidros das janelas. (Amaral, 1937: 49, 50) 
 
Ainda que o professor valorize a limpeza e a higiene na sala de aula, a utilização 

da lousa não contribui para esses cuidados. Mas, mesmo sendo anti-higiénica, constitui-

se como o único elemento de registo ao alcance de grande parte dos alunos. A lousa era 

a “tecnologia fundamental do ensino”, sendo realizada através da sua utilização grande 

parte da “interacção e da regulação” das relações entre o professor e o aluno (Dussel, 

2003: 119-120). 

Áurea Amaral dá-nos conta de uma realidade, por ela admitida como sendo 

prática corrente na maioria das escolas, e que se refere às lousas e ao lápis da ardósia 

como sendo o único material utilizado na abordagem inicial da Aritmética. Salienta a 

escassez do material manipulável, referindo que além do quadro preto58, e da caixa do 

                                                 
58 O quadro preto é um material continuamente recomendado pelos diplomas legais e é apontado pela 
professora Maria de Jesus Mateus na Escola Portuguesa, em 1942, como um material indispensável no 
ensino da aritmética. De acordo com a professora, utilizar frequentemente o quadro preto na escola desde 
a primeira à última classe, é estar a fazer um ensino activo. Em 1947, também na Escola Portuguesa, o 
inspector Silvestre de Figueiredo identifica o quadro preto como sendo, entre o material didáctico, o 
melhor coadjuvante do professor. 
“Sabe-se como às vezes se abusa, com amargura para os pequenitos, a quem falta a luz para neles se 
guiarem com proveito, dos compêndios de aritmética e geometria. Melhor será que a obscuridade e a 
penumbra dos cérebros dos nossos pequenos escolares se vá rompendo, por uma assimilação mais perfeita 
de raciocínios, sob a égide do mestre, em face do quadro preto, que toda a classe simultaneamente 
contempla, como o mais atraente dos manuais.” (Figueiredo, 1947:150) 
Já em 1963, Alberto Vaz Pires, na Escola Portuguesa, considera que “o quadro preto deve ser o «écran» 
em que os alunos observem as imagens esclarecedoras dos assuntos em estudo, traçadas por eles próprios 
ou pela mão hábil do professor.” (Pires, 1963:12) 
O autor deste artigo dá ênfase ao material em si mesmo, mas também à forma como é utilizado na sala de 
aula. Relativamente à Aritmética, o autor salienta que um aluno ao quadro, ao qual é colocada uma 
questão individualmente, e os restantes nas carteiras faz com que só aproveite verdadeiramente o aluno 
que está ao quadro, limitando-se os outros a aguardar que os exercícios se vão fazendo para se orientarem 
ou para os copiarem simplesmente. Para evitar essa situação, Alberto Vaz Pires propõe que os problemas 
e exercícios sejam postos a toda a classe, ou seja, ao aluno do quadro a ao resto da turma, de modo a que 
haja contribuição e actividade de toda a classe para a solução de determinado problema proposto pelo 
professor. 
“Assim vai-se criando o à vontade, o receio de ir ao quadro não surge ou se combate, e o lugar do quadro 
deixou de ser de experiência individual de conhecimentos, de exposição de deficiências, de 
constrangimento, para passar a ser um elemento mais, um auxiliar, além de outros, na procura, discussão 
e apresentação do saber.” (Pires, 1963: 13) 
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sistema métrico59, é o ábaco o único material que existe nas escolas. A inspectora acaba 

então por sugerir que se adquira para a sala de aula outro tipo de material que não terá 

custos para o professor e que tanto ele como os alunos o podem adquirir. 

Na década de 30, a utilização do ábaco é posta em causa na imprensa 

pedagógica, nomeadamente na Escola Portuguesa, passando-se a mensagem de que a 

sua utilização se dispensa no ensino da Aritmética. 

 
“A escola tradicional não praticava o cálculo objectivado, não brincava manualmente 
aos números: mandava adquirir o livrito próprio que tinha o mérito de não ser caro, e 
preceituava que se decorassem as tabuadas, desde a adição à divisão, como preparatório 
indispensável para o cálculo, o que só se fazia por escrito, utilizando as aquisições da 
memória. (…) Na escola é preciso, cedo, familiarizar com os números concretos e 
concretizáveis, e aprender a brincar com eles. (…) Material necessário: uma mesa e 
objectos facilmente manuseáveis, e que convém não serem sempre os mesmos: 
tremoços, feijões, aparos, conchinhas, botões, em último caso até pedrinhas. Contador 
mecânico dispensa-se e é até suprido com vantagem pelos objectos soltos e deslocáveis 
à vontade. As esferulazinhas do instrumento, enfiadas em arames, presas nos limites da 
moldura, e só móveis em dois sentidos, nem sempre se prestam da melhor maneira às 
necessárias e desejáveis deslocações. (Moreno, 1936: 226, 227) 
 
Posteriormente, a referência ao ábaco é retomada na imprensa pedagógica por 

autores que o introduzem nas indicações que dão relativamente ao material didáctico, 

desta vez sugerindo que cada aluno tenha um, em tamanho reduzido, para uso 

individual, podendo o mesmo ser construído pelos alunos nas aulas de Trabalhos 

Manuais. Manuel Inácio Pestana e Gabriel Gonçalves são autores que introduzem o 

ábaco nas listas de materiais que sugerem. 

 
“Distinguiremos duas espécies de objectos ou meios: os naturais e os artificiais. De 
entre os primeiros, citamos os que todos conhecem: frutos, sementes, pedras, etc., e 
sobretudo os dedos das mãos, auxiliares preciosos, pois representam um bom recurso 
didáctico (…) O uso de palitos e fósforos, hoje muito generalizado, é também vantajoso, 
assim como colecções de pequenos objectos de uso comum entre os rapazes: botões, 
bolinhas de vidro ou de madeira, etc., que constituem já meios artificiais. Estes 
pequenos objectos têm grande importância, por nos permitirem fazer o ensino mais 
objectivo e concreto (…) entre o material artificial, nomearemos o conhecido contador 
ou tabuleiro russo, de fácil construção. Os próprios alunos o podem construir nas aulas 

                                                 
59 Silvestre de Figueiredo, num artigo em que valoriza a importância do contacto directo dos alunos com 
o material manipulável, refere-se à caixa métrica desejando que o seu conteúdo seja realmente 
manipulado pelos alunos. 
“A Caixa Métrica, já felizmente em muitas aulas, que não seja simples adorno do ambiente ou 
preenchimento de espaço, com a ferrugem corroendo as medidas e as balanças que não servem, as teias de 
aranha denunciando o esquecimento a que foi votada, optando-se pelo desenho do decímetro cúbico no 
quadro, em vez de se fazer passar a própria medida de mão em mão e mais perto dos olhos dos 
pequenitos. (…) Ponhamo-la, pois, ao serviço da aprendizagem. Que as crianças vejam, meçam, contem, 
raciocinem pela análise das semelhanças e diferenças, consolidem, por meios intuitivos, a sua cultura, 
reservando-se para um já bem oportuno e meritório esquecimento os «sons vazios» do verbalismo 
rotineiro” (Figueiredo, 1944: 174). 
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de Trabalhos Manuais para que cada um possua um pequeno contador para seu uso, o 
que é sempre preferível ao contador da aula que só um aluno de cada vez se pode servir. 
(…) Os contadores são de vária construção, havendo-os bastante diferentes uns dos 
outros, mas todos com o fim de facilitar o ensino, dentro das leis da moderna pedagogia. 
Alguns modelos têm os arames verticais, outros têm as bolas de cores diferentes e 
outros ainda com um fundo por detrás das bolas para as fazer sobressair, etc. 
Modernamente, o contador, tal como foi usado durante muitas décadas, está quase posto 
de parte. (Pestana, 1951: 466) 
 

“ Na verdade, sem material, não se pode realizar a aprendizagem da aritmética. (…) 
Esse material deve ser o mais variado possível. (…)  
A – MATERIAL OBJECTIVO 

  a) DOCENTE  
1. Rodelas, com 0,6 cm de grossura e 4cm de diâmetro, muito próprias para dirigir a 
aprendizagem, sobretudo contagens, composições e decomposições numéricas, 
organização das tabuadas, etc. Podem obter-se de qualquer pau cilíndrico (até de um 
cabo de vassoura). Pintam-se a cores.  
2. Pauzinhos (varinhas) com 15 cm de comprimento por 0,6 de diâmetro. Muito 
próprios para a direcção da aprendizagem da numeração e das operações. Atados aos 
grupos de 10 concretizam a dezena. Um feixe de 10 dezenas é a centena. Obtém-se 
facilmente de vimes esfolados e pintados. 

  3. Contas, para contar e enfiar às dezenas. (…) 
  4. Botões, fazem o efeito das rodelas e das contas. 

5. Cápsulas de garrafas de cerveja. 
  6. Conchas, de tamanho aproximadamente igual.  

7. Seixos do mar ou do rio, seleccionados por tamanhos e cores. 
8. Frutos secos, não comestíveis: bolotas, pinhas, bugalhos, favas, etc.  
9. Ábaco, para contagens, cálculos, etc. 
10. Réguas montessorianas, conjunto de réguas, com comprimentos de 1 a 10 cm, para 
jogos de composição e decomposição de números.  
11. Tabuleiro mackinderiano, para jogos de associação dos símbolos (algarismos) às 
respectivas figuras numéricas. 
12. Material morfocromático de Cuisenaire, conjunto de pedras em que a intuição 
numérica é dada pela forma (grandeza) e pela cor, permitindo uma infinidade de jogos 
aritméticos etc.  
b) DISCENTE  
Caixas com: grãos (tremoços, milho, feijão, etc.), discos, seixinhos, conchinhas, palitos, 
botões, etc.; ábaco (redução); material Cuisenaire; etc. (Gonçalves, 1963: 7) 
 
A recuperação da utilização do ábaco, vem sugerir que além do ábaco horizontal 

(ver figura XXXIII), em princípio utilizado pelo professor ou por um aluno sob o olhar 

atento de todos, estejam disponíveis na sala de aula vários ábacos de tamanho reduzido, 

havendo assim a possibilidade de todos os alunos, sob as mesmas condições materiais, 

concretizarem os conteúdos e acompanharem as indicações dadas pelo professor. Esta 

prática pedagógica opõe-se àquela que se desenvolveria em salas de aula onde apenas 

existisse um ábaco, que só poderia ser utilizado pelo professor ou por um aluno de cada 

vez, enquanto os restantes, passivamente, observariam o desenrolar da actividade. 
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Figura XXXVII - Sala de aula (reconstituição) – Museu Escolar de Marrazes - Leiria. 
 

Fonte: http://www.museuescolar.pt 
  

A voz dos professores e dos inspectores, na imprensa pedagógica, dá a conhecer 

uma preocupação com a actividade da criança na sala de aula, a qual tem de ser 

orientada mediante a utilização de materiais manipuláveis que sejam do seu 

conhecimento e interesse, não fosse a Aritmética dotada de noções abstractas. Ainda 

que a utilização do quadro preto também seja evidenciada, reconhece-se que o quadro 

preto, a lousa, o lápis da ardósia, o manual e o ábaco (contador mecânico), por si só, não 

permitem uma aprendizagem activa por parte da criança.  

As colecções de objectos (favas, feijões, botões…) assumem assim grande 

relevância, como já foi referido, e além de juntá-las e utilizá-las, a sua acomodação era 

também algo que não devia ser descurado. Desta situação dá-nos conta a inspectora 

Áurea Amaral. O material individual (pertença de cada aluno) devia ser guardado em 

saquinhos de pano (elaborados nas aulas de Lavores) ou em caixas, e depois acomodado 

em armários baixos e de fácil acesso para os alunos; o material colectivo (pertença da 

classe) podia ser guardado, por exemplo, em caixas de papelão do calçado e permanecer 

no armário até que fosse necessária a sua utilização. 

 
“É preciso atender a que, se juntar as colecções é o primeiro passo, acomodá-las 
convenientemente é o segundo e saber servir-se delas o terceiro. Pode e deve haver: 1) o 
material individual, pertença de cada aluno; e 2) o que é colectivo, pertença da classe, 
para ser utilizado consoante as exigências das lições. Mas as colecções não podem andar 
ao deus dará. É preciso que estejam em lugares próprios e que tenham receptáculos 
adequados. E com pequeníssimo dispêndio e esforço se pode tal conseguir. Para as 
colecções individuais, tratando-se de objectos (sementes, conchas, etc.), bastará haver 
saquinhos de pano, e qualquer tecido serve (de amostras, fins de peças, etc.), que as 
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alunas mais adiantadas da 3ª e da 4ª classes poderão fazer na aula de trabalhos manuais 
(lavores). (…) Para guardar as outras colecções lembro o emprego de caixas de papelão 
(do calçado), caixas de produtos farmacêuticos (de injecções, tubos de comprimidos, 
etc.), caixas de fósforos, que se revestem de papel brilhante, e também sacos de papel, 
que se podem fazer com facilidade na aula de trabalhos manuais, por meio de recorte e 
colagem. Depois de utilizado o material, deve haver cuidado na sua arrumação. (…) as 
caixas com as colecções didácticas devem estar no armário até que seja necessário 
utilizá-las. E dispõem-se sobre a mesa à medida que se forem utilizando. Mas, na falta 
do armário, qualquer prateleira serve. Para o material individual dos alunos é de 
aconselhar que se usem armários baixos, que podem ficar em lambrim inferior da 
parede, com pequenas divisões servindo de gaveta, onde cada aluno guarda os seus 
aprestos.” (Amaral, 1937: 138, 139) 
 
Estas indicações de Áurea Amaral têm por base as indicações do Decreto nº 

25305, de 9 de Maio de 1935, que no artigo 1º determina que na escola devem haver 

mesas para trabalhos dos alunos e estantes para material de ensino. 

Não apenas a arrumação do material utilizado, mas também os cuidados de 

higiene a ele relativos, eram abordados na imprensa. A este propósito, o professor 

Alfredo Cabral, na Escola Portuguesa, questiona a utilização ou não da ardósia na 

escola primária, considerando que do ponto de vista higiénico não é dos instrumentos 

didácticos mais recomendáveis60. No entanto, apesar dos inconvenientes de carácter 

higiénico, a ardósia é um material económico quando comparado, por exemplo, com os 

cadernos, cujos custos nem todas as famílias têm a possibilidade de suportar. A ardósia 

é assim encarada não como um instrumento didáctico ideal, mas como um recurso 

pendente do factor económico. Para que seja feita uma utilização adequada deste 

material o professor Alfredo Cabral deixa algumas indicações: 

 
“Vigiaremos atentamente que os alunos não salpiquem de saliva as ardósias nem as 
limpem com as mãos ou a manga do bibe. Isto é muito feio e anti-higiénico. Limpam-se 
sim com uma esponja humedecida, que se guarda numa caixinha apropriada. À falta de 
melhor, servirá a caixa vulgar da pomada do calçado, depois de convenientemente 
limpa. A esponja pode também substituir-se por um simples trapo, que se guarda nas 
mesmas condições e se renova sempre que seja necessário. Procedendo-se deste modo, 
não vejo que do uso da pedra resulte falta de asseio.” (Cabral, 1944: 238) 
 

 Além dos cuidados a ter com o material no decorrer das aulas, Áurea Amaral 

refere-se também aos cuidados que o professor deve ter logo no início do ano lectivo: 

 
“Logo de começo um dos primeiros cuidados dos agentes de ensino deve ser o de 
inspeccionar o material escolar; renová-lo, pô-lo em ordem, quer dizer, pô-lo em 
circunstâncias de ser utilizado. 

                                                 
60 Em 1938, Áurea Amaral, na Escola Portuguesa, caracterizava as lousas de anti pedagógicas, 
defendendo que o uso do lápis de pedra exige um grande esforço de pressão para que os dedos o segurem 
e o façam riscar nas lousas. 
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Há cartões estragados, caixas de lados desunidos, que é preciso substituir e reparar, e 
colecções a reconstituir. 
Durante as férias alguns artigos novos teriam sido recolhidos: pequenos búzios e 
conchas apanhados à beira-mar, bagos de arbustos (…) E se tiverem sido coleccionados, 
isto é, obtidos pelos alunos (…) e por eles trazidos agora para a escola, maior valor 
representam. 
A caixa dos auxiliares didácticos do sistema métrico precisa também de ser vistoriada. É 
que muitas vezes entra-se nas escolas e vê-se a um canto coberta de poeira… 
E os objectos que nela estão «guardados» parece que foram ali postos para vista e não 
para uso… É preciso que o possível dano da ferrugem desapareça.” (Amaral, 1938: 6) 
 
Verifica-se assim uma preocupação relativamente ao processo de obtenção do 

material didáctico, à sua utilização na sala de aula e à respectiva acomodação. Tanto o 

poder central como os professores manifestam boas intenções quanto à utilização desses 

materiais, ainda que o professor seja apontado como o principal responsável por 

ultrapassar eventuais lacunas, caso as escolas não estivessem devidamente equipadas, o 

que segundo vários autores acontecia frequentemente. 
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IV – A Matemática e os aspectos da vida política, social e económica 
 
Durante o período do Estado Novo, como nos relata Mónica (1978: 281-305), os 

manuais escolares, através dos textos publicados, inculcavam valores, tais como a 

obediência, a resignação e a caridade. A vida do campo era valorizada, sendo enaltecido 

o trabalho realizado pelo camponês. “A agricultura era apresentada como a maior fonte 

de riqueza e de felicidade, tanto para as nações como para o indivíduo” (Mónica, 1978: 

294). As vantagens da vida rural sobre a vida urbana era evidenciada, em múltiplas 

ocasiões, como demonstraram os autores que estudaram este regime político, 

nomeadamente Mónica (1978) e Mogarro (2001). 

Também os acontecimentos históricos foram valorizados pelo Estado Novo, uma 

vez que davam uma imagem do passado e enalteciam o patriotismo enquanto valor. 

Os saberes matemáticos presentes nos programas do ensino primário podem, à 

partida, ser considerados neutros no que se refere à sua utilização para outros fins por 

parte do poder central. No entanto, a Aritmética também é utilizada para transmitir a 

ideologia oficial, inculcando valores e despertando os alunos para aspectos relacionados 

com a história ou com a vida política do país. 

 
1. Relação entre a Matemática e a comemoração de factos históricos 

 
A inspectora Áurea Amaral inclui nos seus artigos, relacionados com o ensino da 

matemática, a abordagem à comemoração de factos históricos. A comemoração do 1º de 

Dezembro de 1640 e de uma década de realizações por Oliveira Salazar, enquanto 

Ministro das Finanças61, são temas a desenvolver nas aulas e com aplicação na 

aritmética. 

 

 

 

 

                                                 
61 De acordo com Sampaio (1976: 57), no dia 27 de Abril de 1938, por determinação ministerial, nas 
escolas primárias todos os professores deviam proferir uma palestra pública em que analisassem a obra do 
Estado Novo, devendo convidar a assistir, nas localidades em que não houvesse escolas de outro grau, as 
autoridades civis e pessoas de maior destaque. Os discursos proferidos pelos professores deviam ser 
enviados à direcção escolar do respectivo distrito. 
“Esta determinação surge de novo em 1939. Pode-se deste modo policiar acção dos professores e forçar 
elementos contrários ao regime a darem público testemunho de aplauso a uma ideologia que repudiam, o 
que além de afectar a sua dignidade lhes faz perder audiência junto dos correligionários.” (Sampaio, 
1976: 58) 
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1.1. Comemoração do 1º de Dezembro de 1640 

 
“Na data histórica do «1º de Dezembro», a comemorar, há três números: dia 1 do 12º 
mês do ano de 1640. Razão muito precisa para o assunto se enquadrar, além dos temas 
da história e da língua materna, nos da aritmética.” (Amaral, 1937: 78) 
 
Pretende-se que o acontecimento seja vivido nas actividades escolares, de tal 

modo que o intuito patriótico supere a preocupação didáctica. A inspectora sugere 

actividades para as quatro classes, sendo que, na primeira classe, toma como ponto de 

partida que os alunos saibam contar até 20 ou 30 e conheçam os algarismos. O professor 

deve preparar o material, o qual consiste em fotografias, gravuras e bilhetes ilustrados. 

Atendendo a que as festas escolares estariam abundantemente documentadas na Escola 

Portuguesa, não seria difícil para o professor seleccionar as gravuras que retratassem 

essas situações. No artigo publicado são indicados os números dos Boletins da Escola 

Portuguesa onde o professor pode encontrar as referidas gravuras, cabendo-lhe 

seleccionar as que considere mais adequadas. 

Depois de reunido o material, segue-se a parte prática, sendo necessário que para 

a sua execução tanto as mãos dos alunos como as carteiras estejam limpas. O primeiro 

exercício é de contagem, a partir das gravuras que o professor mostra, as quais são 

representativas de grupos de crianças nas festas do 1º de Dezembro. Os alunos devem 

registar nas lousas ou no papel os números correspondentes e as operações feitas para 

solucionar as questões colocadas pelo professor. 

 
“O trabalho que vai fazer-se é de «contar» cada figura, menino ou menina, isto é, saber 
a «quantidade» do grupo. Representar depois essa quantidade por algarismos. Faz-se 
também a contagem das gravuras em cada página, a soma desse número com o de outra 
página, ou a sua diminuição, etc. A lição pode tomar como ponto de partida o próprio 
dia. «Hoje é quinta-feira, dia 25 de Novembro. Daqui a poucos dias (quantos faltam?) 
acabará este mês. No 1º dia do mês que vem não haverá aula; é dia feriado. Porque 
será? É dia de festa; chama-se o dia da Restauração da Independência. Em muitíssimas 
escolas há festa. No ano passado plantaram-se na festa do 1º de Dezembro muitas 
árvores. E em outros anos também se fizeram outras festas nas escolas. Ides ver nestas 
gravuras». Etc.” (Amaral, 1937: 79) 
 

Depois do exercício de contagem, passam-se para as mãos dos alunos as 

gravuras que o professor mostrou e o trabalho centra-se numa actividade que incide no 

conteúdo dessas gravuras. 

“Parte-se do grupo, do todo que contém a gravura, para a unidade. Nesta fotografia, 
quantos são os meninos e as meninas? (contagem do grupo). E só as meninas? São mais 
as meninas ou os meninos? Quantos meninos são a mais? (operação oral e operação 
algarismada). Quantos adultos se vêm também? Quantas crianças estão de braço erguido 
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segurando a bandeira? Quantos são os meninos de blusa branca? Quantos braços são ao 
todo? Quantas pernas? Quantos alunos vão a marchar? Quantos estão parados? Quantos 
estão no jogo de roda?...” (Amaral, 1937: 79) 
 
É ainda sugerido outro tipo de exercícios: exercícios de reconstituição tipo 

puzzle, a partir da utilização de bilhetes-postais representando o Monumento dos 

Restauradores ou a praça com esse nome; a casa de D. Antão de Almada ou a cena 

representando D. Filipa de Vilhena com os seus filhos. Na ausência de bilhetes-postais é 

sugerida a utilização de gravuras recortadas de revistas e coladas sobre papel forte ou 

cartolina. Cabe ao professor a tarefa de construir os puzzles, numerando e recortando as 

várias partes em que dividiu as gravuras e que constituem as peças do puzzle.  

Aos alunos cabe a tarefa de reconstruir as figuras, juntando ordenadamente as 

várias partes cujo verso é numerado. 

 
“Portanto, aqui o essencial é a colocação dos bocados, segundo uma ordem. Assim, o 
algarismo 3 que está num dos rectângulos não indica três unidades, mas que o bocado 
que o contém deve ficar em terceiro lugar. É pois um exercício prático, objectivado, de 
números ordinais. A reconstituição das gravuras agrada muito às crianças. E a palestra 
que se fez a propósito de cada bilhete ou gravura foi de educação histórica. Tanto neste 
como nos outros, além da função própria do exercício aritmético, há a função educativa 
dos sentidos e do espírito.” 
 
Para os alunos da 2ª classe também são indicados vários exercícios, tais como a 

construção do calendário do mês de Dezembro; o estudo do calendário dos meses, a 

resolução de problemas a partir do tema em estudo e a escrita de datas. 

 
“As datas escrevem-se como os meninos escreveram hoje nos seus cadernos: A…, 25 
de Novembro de 1937. Mas podiam escrever de outra maneira mais breve: 25-11º-1937, 
pois que Novembro é o décimo primeiro mês do ano, isto é, já decorreram dez meses 
antes deste. É assim que é uso escrever nas cartas. Da mesma forma podiam escrever a 
data da Restauração da Independência: 1-12º-1640. Mas ainda podiam escrever de outro 
modo, empregando a numeração romana. E então ficaria: 1-XII-1640.” (Amaral, 1937: 
80) 
 
A pensar nos alunos das 3ª e 4ª classes, Áurea Amaral sugere a realização de 

problemas, dos quais seguem dois exemplos, para a 3ª e 4ª classes, respectivamente. 

 
“ - No dia 1º de Dezembro de 1932 desfilaram perante o monumento dos Restauradores 
20000 alunos das escolas de Lisboa. Se tivessem sido levados depois em autocarros de 
32 lugares cada um, quantos carros teriam sido precisos? (…)  
- Foram quarenta os fidalgos que se conjuraram para libertar Portugal do jugo 
castelhano, dos quais devem ser lembrados os nomes de D. Antão de Almada e de João 
Pinto Ribeiro; se um benemérito quiser dar 500$, em sua memória, a igual número de 
pessoas, que sejam necessitadas, quanto receberá cada uma?” (Amaral, 1937: 80) 
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Áurea Amaral sugere actividades diversas para as quatro classes que constituem 

o ensino primário, aliando os conteúdos matemáticos à comemoração em causa, não 

deixando, no entanto, de referir que o intuito patriótico supera a preocupação didáctica. 

 
1.2. Comemoração de uma década (1928-1938) de realizações do Dr. Oliveira 
Salazar no domínio das Finanças 

 
“ «Queremos que a família e a escola imprimam nas almas em formação, de modo que 
não mais se apaguem – disse Salazar - , aqueles altos e nobres sentimentos que 
distinguem a nossa civilização e profundo amor à sua Pátria, como o dos que a fizeram 
e pelos séculos fora a engrandeceram». Aqueles que ensinam, disso nos fiamos, não 
esquecerão o sentido destas palavras. E, se já deitaram algumas pedras para a 
restauração, não lhes faltará o entusiasmo para cooperarem no engrandecimento. Mas 
quanto a este sector de didáctica, há um caso curioso: reconheço que a propriedade do 
título Saber contar62 nunca foi tão justa como neste momento, mas referida… ao grande 
Mestre das contas públicas!” (Amaral, 1938: 370) 
 
Depois de enaltecida a figura de Salazar são propostas actividades para cada 

uma das quatro classes. Reconhecendo que os alunos da 1ª classe não têm senso crítico 

para compreender o valor das obras orçamentais, aposta-se em despertar-lhes o interesse 

por quem realiza essas obras. Nesse sentido, Amaral propõe a realização de exercícios 

de competição; o jogo dos navios e exercícios práticos. 

Para a realização de exercícios de competição é tomada como ponto de partida a 

curiosidade infantil para as estampas, gravuras, revistas, cromos, retratos… De acordo 

com Amaral, as figuras humanas são as que primeiro interessam às crianças, às quais se 

seguem as figuras de animais e as de instrumentos e utensílios. Para estabelecer um 

prémio em exercícios de competição, Amaral sugere que se parta do retrato de Salazar. 

 
“O retrato vêem-no na parede da escola. Mas vão tê-lo de perto, vão tê-lo na mão; 
possuí-lo como uma honra (…). E serve então para o efeito a fotogravura em bilhete-
postal ilustrado. Abundam os bilhetes no comércio. Pode utilizar-se qualquer das 
realizações; mas é preferível escolher o bilhete, bem conhecido, em que o fotógrafo 
surpreendeu o riso franco de satisfação pela obra realizada – momento pedagógico 
bastante expressivo.” (Amaral, 1938: 371) 
 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Saber contar é o título que Áurea Amaral dá a um conjunto de 32 artigos que publica na Escola 
Portuguesa entre 1937 e 1940. 
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Figura XXXVIII– Retrato de Salazar. 

 
Fonte: Escola Portuguesa, 21 de Abril de 1938, Ano IV, nº 182: 371. 

 

Os exercícios de competição fazem-se durante uma semana e consistem em 

actividades de aritmética. O aluno ou grupo de alunos que melhor e mais rapidamente 

execute essas actividades recebe como prémio o retrato de Salazar.  

No que concerne ao jogo dos navios, antes dos exercícios práticos, o professor 

deve pôr em evidência a acção de Salazar no ressurgimento da marinha de guerra, 

falando rapidamente nas unidades navais construídas e adquiridas, mostrando uma ou 

mais figuras de revistas, jornais ou livros, representativas dos navios novos. O material 

a utilizar pelo professor, nesse jogo, consiste em rectângulos de papel forte ou cartolina, 

com silhuetas de navios coladas, e fichas com dísticos de nomes das unidades navais. A 

construção desse material também é indicada: desenham-se as silhuetas, por decalque, 

sobre papel brilhante (preto ou de cor) dobrado em quatro, seis ou oito dobras; 

recortam-se as silhuetas e colam-se sobre cartões de papel forte ou cartolina de 10 x 7. 

 
“Fazem-se também fichas do mesmo papel ou cartolina, cada uma com o nome de uma 
das unidades navais: Vouga, Lima, Tejo, Douro, Dão (para os contra-torpedeiros); 
Gonçalo Velho, Bartolomeu Dias, Gonçalves Zarco, Afonso de Albuquerque, João de 
Lisboa (para os avisos); Golfinho e Espadarte (para os submarinos). Os cartões devem 
ser numerados (conforme o tipo) ao acaso ou por ordem de entrada ou lançamento ao 
mar. Metem-se em sobrescrito, bem como as fichas.” (Amaral, 1938: 372) 
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Figura XXXIX– Imagens de navios e ficha com o nome de uma das unidades. 

 
Fonte: Escola Portuguesa, 21 de Abril de 1938, Ano IV, nº 182: 371, 372. 

 

Com este material, e no âmbito do jogo dos navios, Amaral sugere a realização 

de exercícios de observação e comparação de forma (alinhamento dos cartões com as 

silhuetas conforme o tipo naval); quantidade (contagem dos barcos, das chaminés…); 

leitura (leitura das fichas com os nomes dos navios, colocação da ficha junto da unidade 

correspondente e, dado o nome de um barco, procurar a ficha correspondente). Amaral 

salienta que o essencial não é o conceito aritmético, mas o conjunto educativo e a 

finalidade patriótica da comemoração em vista. 

Os exercícios práticos consistem em questões relacionadas com as imagens que 

levem os alunos a realizar contagens e a fazer operações. 

Para a 2ª classe, Amaral sugere que a lição de Aritmética do dia 2763 seja 

iniciada por um problema de dinheiro, tomando como ponto de partida a acção de 

Salazar enquanto Ministro das Finanças:  

 
“(…) em dez anos conseguiu a notável obra não só de ajustamento das contas públicas, 

mas de obter saldos – base do ressurgimento dos vários sectores da vida nacional. Fixar dois 
conceitos máximos: de que a economia é a base da riqueza e da prosperidade e que o dinheiro só 
vale pelo bom uso que dele se fizer” (Amaral, 1938: 372). 

 
A autora sugere que os exercícios aritméticos em forma de problemas, para 

aplicação do sistema monetário, tenham como ideia central a Mocidade Portuguesa, na 

sua opinião uma das melhores realizações educativas do Estado Novo. 

 
“A Mocidade Portuguesa foi criada pelo Sr. Ministro da Educação Nacional, Doutor 
Carneiro Pacheco, para cooperar no engrandecimento da Pátria, conforme o pensamento 

                                                 
63 Dia 27 de Abril de 1928 foi o dia em que Salazar tomou posse como Ministro das Finanças. 
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do Sr. Dr. Oliveira Salazar, Chefe do Governo. No mês de Maio do ano passado 
juntaram-se em Lisboa 5000 filiados da Mocidade Portuguesa, que fizeram excelente 
figura. Se fossem transportados em autocarros de 36 lugares cada um, quantos seriam 
precisos? E quantos alunos da Mocidade Portuguesa iam no último carro? (Reparar que 
a operação deixa resto).” (Amaral, 1938: 372) 
 
Os exercícios propostos para a 3ª classe centram-se em temas que têm como 

objectivo tornar mais conhecido e apreciado pelos alunos da escola o grande obreiro do 

Estado Novo, Salazar, na década de 1928-1938. Esses temas são: datas a lembrar; 

produção do arroz e aviação. Na apresentação desses temas é apreciado o trabalho 

desenvolvido por Salazar. Evidencia-se que Portugal produz todo o arroz que precisa 

para o seu consumo, uma vez que em 1933 o Governo de Salazar decretou protecção à 

cultura nacional do arroz, intensificando-se a sua produção, o que fez com que em 

quatro anos duplicasse. No que se refere à aviação, Amaral refere que Salazar 

manifestou preocupação com a defesa nacional, para a qual era não só precisa a armada, 

mas também o exército terrestre e aéreo. 

Seguem excertos de alguns problemas, relacionando os três temas já referidos: 

 
“2. - O Sr. Dr. Oliveira Salazar nasceu no dia 28 de Abril de 1889. Quantos anos vai 
fazer agora? 
3. - Se os meninos desta escola mandassem um telegrama de parabéns a Salazar no dia 
dos seus anos e se o telegrama tivesse 15 palavras, quanto se gastava? (Cada palavra 
custa $20). (…) 
8. – Em 1933 ainda foi preciso importar arroz, isto é, utilizar arroz de fora; mas no ano 
seguinte já havia bastante arroz nacional para o consumo. No mês de Janeiro de 1933 
entraram 1953 toneladas de arroz de fora. Quantos quilogramas foram? – Se fosse 
vendido a 3$20 em quanto ficariam esses quilogramas? (…) 
11. – Vieram da Alemanha 10 aviões trimotores para o nosso exército, que têm uma 
velocidade máxima de 250 quilómetros à hora. Quantos quilómetros farão, com essa 
velocidade, em duas horas e meia? (…)” (Amaral, 1938: 373) 
 

À semelhança do que aconteceu para a 3ª classe, também são apresentados temas 

a desenvolver com os alunos da 4ª classe: finanças públicas; algumas datas; 

ressurgimento naval; colónias; melhoramentos locais e árvores e frutos.  

 
“Mercê do seu adiantamento intelectual e da sua idade os alunos da 4ª classe podem já 
compreender melhor que os outros muitos factos referentes ao desenvolvimento 
material e espiritual desta década de 1928-1938.” (Amaral, 1938: 373) 
 
Os exercícios práticos de aritmética são antecedidos, como aconteceu para as 

três primeiras classes, de uma abordagem histórica relativamente ao tema apresentado, a 

qual enfatiza, mais uma vez, o papel desempenhado por Salazar. No que se refere ao 
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tema árvores e frutos, Amaral salienta que o Governo de Salazar tem dado impulso a 

todos os empreendimentos que valorizam a terra e aumentam a produção. 

 
“Todos os alunos das escolas devem pensar nisto e, quando forem grandes, devem 
cultivar a terra com carinho (porque ela recompensa sempre bem) e plantar e proteger as 
árvores. A exportação de frutas pode constituir grande fonte de riqueza para Portugal, 
porque as frutas portuguesas são muito saborosas. Foi criada a Junta Nacional das 
Frutas.  
16. – Em dois anos criaram-se 42 pomares industriais, nos quais se plantaram 18777 
árvores. E foram pedidas licenças para outros pomares com 39600 árvores. Quantas 
árvores de fruto ficarão ao todo nesses pomares?” (Amaral, 1938: 374) 
 
Verifica-se que, mais uma vez, são indicadas para as quatro classes diversas 

actividades aritméticas relacionadas com a comemoração em causa, ainda que Amaral 

torne a salientar que o essencial não é o conceito aritmético, mas a finalidade patriótica 

da comemoração em vista. 

Estes artigos dão aos professores leitores informações teóricas e claras sobre os 

conteúdos “patrióticos” que devem transmitir aos seus alunos nas lições de aritmética. 

Trata-se de um conjunto de conteúdos já preparados e prontos a serem utilizados pelos 

professores nas suas aulas. 

 

2. Relação entre a Matemática e o meio rural 

 
A ligação entre a Matemática e o meio rural também era abordada na imprensa 

pedagógica, tanto na Educação Nacional, como na Escola Portuguesa. Surgem na 

Educação Nacional, em 1917, 3 artigos da autoria do professor Eusébio de Queirós64, 

os quais se intitulam de Excursões Pedagógicas – Lição prática de Aritmética e 

Geometria. Estas excursões pedagógicas consistem em saídas da escola, tratando-se 

nesta situação particular de uma escola central e de um grupo de alunos da 3ª classe. Os 

alunos saem da escola, atravessam o rio e chegam ao campo onde se vão realizar vários 

exercícios práticos. O primeiro exercício consiste em determinar a área de um terreno 

rectangular. 

 
“Era um encanto ver um grupo de cinco crianças empunhando uma fita métrica, duplo 
decâmetro, avaliando a medição do lado maior, e contar alto, até que se ouviu 3 e 4 
metros e meio; e todos assentaram num papel 3 duplos decâmetros e 4,5 m. Ao mesmo 
tempo, outro grupo avaliava a largura – 2 fitas e 3 metros e 85 centímetros. Os alunos 

                                                 
64 Eusébio de Queirós (1870–1943) foi professor do ensino primário, secundário e comercial. Foi 
inspector escolar, sendo o traço mais marcante do seu percurso biográfico a intensa colaboração na 
imprensa pedagógica do princípio do século XX (Nóvoa, 2003: 1132-1133). 
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mais desenvolvidos operaram e disseram: A área é de 28.28,m232.50 ou seja 
28a28ca32dm225cm2. Assentem bem as dimensões, - diz o sr. professor – amanhã na escola 
faremos o cálculo. O trabalho de campo está feito (…)”. (Queirós, 1917: 213) 
 

Além deste, são pedidos aos alunos outros exercícios práticos, tais como indicar 

a distância de um hectómetro, utilizando bandeirolas e a cadeia métrica; delinear um 

quadrado perfeito; calcular a capacidade de um tanque e determinar o peso da água nele 

contida, recorrendo à utilização da fita métrica e do metro articulado; avaliar a área de 

uma quinta vedada. Trata-se de pôr em prática conhecimentos teóricos de agrimensura. 

Para indicar a distância de um hectómetro, os alunos muniam-se da cadeia 

métrica. De acordo com Augusto Luiz Zilhão65 (1913: 113), a cadeia do agrimensor 

aplica-se na medição de comprimentos sobre terrenos e é uma corrente de ferro do 

comprimento de um decâmetro, composta de 50 peças chamadas fuzis, cada um com 2 

decímetros de comprimento, e ligados entre si por meio de anéis. Os extremos terminam 

por argolas, cujo comprimento faz parte da cadeia. Além da cadeia do agrimensor são 

também utilizadas pequenas hastes de ferro chamadas fixas, terminadas em ponta num 

extremo e arredondadas em forma de anel no outro. 

 

 

 

 

 

Figura XL – Cadeia do agrimensor. 

 
Fonte: Zilhão, 1913: 113. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XLI – Fixas. 

 
Fonte: Zilhão, 1913: 151. 

                                                 
65 Zilhão (1913), Noções Elementares de Aritmética e Geometria. 
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Figura XLII– Medição de uma recta no terreno com a cadeia do agrimensor. 

 
Fonte: Zilhão, 1913: 151. 

 

Queirós descreve da seguinte forma a utilização da cadeia do agrimensor: 

 
“– Quero que me indiquem a distância de um hectómetro. Imediatamente três 
rapazinhos armados cada um com a sua bandeirola, tomaram ares graves. Outros dois 
muniram-se da cadeia e outro segura a fixa. O primeiro firma a bandeirola, além é 
firmada outra bandeira. O chefe da secção aproximando-se da primeira bandeirola e 
dirigindo a vista para a segunda, acena para o menino da terceira bandeirola, que mais 
além ainda, procura colocá-la onde o chefe da secção ordenar. Com as três bandeirolas 
colocadas em linha recta, a cadeia métrica vai avaliando a extensão; as fixas vão-se 
espetando na terra onde finda a cadeia, e as bandeirolas vão continuando a sua jornada 
rectilínea. Dez vezes aplicada a cadeia, que mede um decâmetro, e eis o comprimento 
de um hectómetro. Um pequenito coloca-se a meia distância e diz: - até aqui é meio hm, 
ou 50m. Outros conversam animadamente: - Vês onze fixas enterradas? São portanto 
intervalos de 10 metros cada uma.” (Queirós, 1917: 213) 
 
As excursões pedagógicas concretizam-se em saídas da sala de aula, onde é 

privilegiado o contacto com a Natureza. Nestas saídas, os alunos realizam exercícios 

práticos, tendo oportunidade de utilizar diversos materiais manipuláveis em situações 

reais. A realização de excursões pedagógicas vai ao encontro dos princípios da 

Educação Nova. De acordo com António Nóvoa o programa máximo da Educação 

Nova contempla um conjunto de trinta características que se podem agrupar em torno de 

cinco ideias-chave, uma das quais determina que: 

“1. A escola nova é um laboratório de pedagogia prática, que procura servir de 
referência para o sistema público de ensino; funcionando preferencialmente em regime 
de internato e situada numa zona rural, a escola nova procura criar uma ambiência 
saudável e de proximidade com a natureza (excursões, acampamentos, criação de 
animais, trabalhos agrícolas, ginástica natural, etc.). (Nóvoa, 1995: 32) 
 
Posteriormente, em 1938, o Professor Tenente-Coronel J. R. Costa Júnior 

apresenta na Escola Portuguesa uma lição de aritmética aplicada à horticultura, com o 

objectivo de fixar no espírito do aluno o valor da aritmética, o valor da terra arável e o 
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valor da economia, os três alicerces, que de acordo com o autor elevam o nível geral da 

nação. 

 
“O professor mune-se de uma fita métrica (mesmo de alfaiate) e dirige-se com os 
alunos, munidos do caderno escolar e lápis, a um terreno rectangular em que vão ser ou 
se supõe poderem ser plantadas couves.” (Júnior, 1938: 197) 
 
No terreno são vários os exercícios práticos e de cálculo que se realizam, desde a 

determinação do comprimento e da largura do terreno, passando pelo número de pés de 

couve que lá cabem (tendo em conta os 50 cm que se devem deixar entre cada couve) e 

fazendo até a previsão do total de dinheiro que se pode ganhar com a sua venda. 

 
“X – Portanto, multiplicando o número 43 de linhas pelo 31 de pés, têm 1333 pés de 
couves a comprar. 
XI – Diz, nesta altura, aos alunos que quer saber quanto lhe custariam os 1333 pés de 
couves que, no mercado, se vendem a 3$ o cento. Não lhes ensina a regra de três; 
manda-os dividir 1333 pelo cento (100) e multiplicar o quociente por 3$. Apurarão a 
importância de 39$99 a pagar pelas couves. São 40$ redondos. 
XII – Chegou a ocasião de o professor explicar aos alunos que aqueles 1333 pés de 
couves, bem plantados, em terreno bem adubado e devidamente tratados, podem, ao fim 
de três ou quatro meses, valer $30 cada uma, prova do grande valor da terra arável. 
XIII – Para reforçar a explicação, o professor manda multiplicar 1333 por $30 e será 
obtido o montante de 399$90, quase 400$ - que foi a receita bruta dos 40$ empatados 
no terreno durante quatro meses.   
Outras lições devem seguir-se a esta, até à venda das couves, acabando por incutir no 
espírito dos alunos a noção e vantagem da conta de cultura, que dá o preço do custo, 
alicerce da economia política que está construindo a economia corporativa. (…) Por 
experiência própria sei que lições com uma finalidade prática despertam a curiosidade 
ou atenção dos alunos, matando a cabulice e a preguiça mental, e lições como esta, num 
meio rural, farão com que sejam alunos voluntários todas as pessoas do povo que a elas 
assistam, e isto constituirá um segundo objectivo do ensino primário.” (Júnior, 1938: 
197) 
 
Deste modo, nas lições de aritmética fora da sala de aula, o professor explica os 

vários procedimentos, aliando os conhecimentos teóricos à sua aplicação prática. Na 

última situação apresentada, os alunos ficam a saber detalhadamente como preparar um 

terreno para nele plantar couves e tomam conhecimento do lucro que depois podem 

obter com a venda desse produto hortícola. Desperta-se assim, a partir de uma lição de 

aritmética, o interesse dos alunos pelo valor do trabalho no meio rural. 

Os saberes matemáticos surgem associados à implementação de actividades 

diversificadas na escola primária, como excursões pedagógicas, com Eusébio de 

Queirós (1917) e com aspectos práticos da vida económica e social, fortemente marcada 

pela vida rural com J. R. Costa Júnior (1938). Esta relação dos saberes matemáticos 

com a vida económica e social acentua-se durante o Estado Novo, como exemplifica o 
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artigo de Costa Júnior. Com este regime político, a utilização da matemática para a 

inculcação ideológica é evidente, ao serem propostos exercícios práticos com os alunos 

sobre temas com forte carga ideológica e política e, nomeadamente, em torno da figura 

de Oliveira Salazar (como se exemplificou com Áurea Amaral). A objectividade 

matemática perdeu assim o seu tom neutral, sendo envolvida nas estratégias de 

propaganda sistemática do regime.  
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Conclusão 

 

Ao concluir este trabalho pretendo concentrar-me no que atrás ficou exposto 

relativamente ao ensino da Matemática na escola primária no que se refere aos 

conteúdos programáticos, aos materiais didácticos e às práticas educativas. No período 

histórico em estudo ficou evidente que o termo Matemática apenas começou a ser 

utilizado para designar uma disciplina do ensino primário nos últimos programas em 

estudo, os programas para o ano lectivo 1974/1975. Desde os finais do século XIX, têm-

se verificado alguns ajustes na terminologia utilizada para designar as disciplinas de 

saberes matemáticos presentes nos programas. Esses saberes foram apresentados por 

designações diferentes ao longo do tempo, sendo a designação mais extensa e com 

carácter mais descritivo dos conteúdos, a de 1896: Operações fundamentais de 

aritmética e noções do sistema legal de pesos e medidas. Nos restantes programas são 

utilizados termos mais genéricos para designar as disciplinas, tais como Aritmética, 

Sistema Métrico e Geometria, ainda que os programas de 1921 e 1927 utilizem 

respectivamente designações mais extensas: Geometria conjugada com os trabalhos 

manuais e desenho e Desenho, geometria e trabalhos manuais.  

Verifica-se uma tendência, a partir dos programas de 1902, para fazer constar 

nos programas do ensino primário, com carácter obrigatório, mais do que uma 

disciplina referente a saberes matemáticos. Tal ocorrência está relacionada com o facto 

de, a partir de 1902, os conteúdos se apresentarem distribuídos por classes. Essa 

situação é interrompida pelos programas de 1937, dos quais faz parte apenas a disciplina 

de Aritmética, a qual integra também conteúdos relativos ao sistema métrico e à 

geometria. 

Isoladamente ou em articulação com o sistema métrico ou com a geometria 

(neste caso apenas nos programas de 1974/1975), a disciplina de Aritmética está 

presente em todos os programas analisados e dirige-se a todas as classes que constituem 

o ensino primário. O Sistema métrico, enquanto disciplina, surge de forma isolada, mas 

também em articulação com a aritmética, perdendo protagonismo nos programas a partir 

de 1928, passando os seus conteúdos a estar incluídos nos programas de Aritmética. A 

articulação ou não da disciplina de Aritmética com a de Sistema métrico está 

relacionada com os anos de escolaridade a que se destinam. Por exemplo, nos 

programas de 1906 surge a disciplina de Aritmética para a 1ª classe e a de Aritmética e 
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sistema métrico para as 2ª e 3ª classes, uma vez que só a partir da 2ª classe são 

leccionados conteúdos relativos ao sistema métrico.  

A Geometria enquanto disciplina surge de forma autónoma nos programas em 

1919 e mantém-se até 1974/1975, à excepção dos programas de 1937, em que os 

conteúdos de geometria estão presentes no programa de Aritmética. Nos programas de 

1921 e de 1927, a geometria encontra-se conjugada com o desenho e os trabalhos 

manuais. 

Se atendermos ao período que antecede a publicação dos programas, verifica-se 

que, desde 1835, no que se refere ao ensino primário de carácter obrigatório, são os 

conteúdos relacionados com a numeração e as operações que são indicados pelo poder 

central como objecto de estudo, até que em 1870 o sistema legal de pesos e medidas 

também passa a ser considerado. Após a introdução do sistema métrico, a grande 

mudança que ocorre tem a ver com a introdução da geometria, já em 1919 nos 

programas do ensino primário de carácter obrigatório. Estes dois corpos de 

conhecimentos vêm a seu tempo juntar-se à disciplina que inclui os conteúdos centrais 

dos programas, a Aritmética, constituindo-se assim os três domínios fundamentais de 

conhecimentos relativos à matemática que estavam integrados nos programas do ensino 

primário. No entanto, sublinhe-se a permanência da disciplina de Aritmética, que 

persistentemente está presente nos currículos de todo o período cronológico considerado 

e de forma bem evidente. 

Os primeiros programas que surgiram, apresentam os conteúdos mediante uma 

listagem, sem qualquer divisão dos mesmos por classes. Vai ser a partir de 1902 que o 

poder central avança com a divisão dos conteúdos pelas classes que constituem o ensino 

primário relativamente a cada uma das disciplinas, consagrando a organização graduada 

do ensino. 

Inicialmente, os programas limitam-se a incluir os conteúdos, sendo escassas ou 

inexistentes outras indicações. É a partir de 1919 que, além dos conteúdos, o documento 

programático passa a incluir textos com indicações metodológicas e didácticas. Essas 

indicações passam, a partir de 1921, a estar incluídas nas Instruções ou Observações 

que acompanham os programas. Além das Observações, os programas de 1974/1975 

contêm também Objectivos e Sugestões. 

Estes textos que acompanham os conteúdos são sobretudo indicações acerca da 

forma como o professor os deve pôr em prática. São programas centrados nos 

conteúdos. No entanto, os programas para o ano lectivo 1974/1975, além de darem 
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indicações didácticas relacionadas com os conteúdos, também evidenciam uma 

preocupação com a criança, propondo um conjunto de trabalhos preparatórios gerais 

para a 1ª classe no sentido de cuidar da sua adaptação à escola. O aluno e as suas 

possibilidades e características individuais ganham relevo no documento programático, 

deixando os conteúdos de ser os únicos protagonistas postos em evidência nos 

programas emanados do poder central. 

Além de toda a preocupação que é manifestada em relação à criança, os 

programas para o ano lectivo de 1974/1975 também são inovadores na medida em que 

existe uma distribuição mais equitativa do grau de dificuldade dos conteúdos pelas 

diferentes classes, de modo a que esses conteúdos estejam em consonância com as reais 

capacidades da criança e tendo em consideração as diferentes etapas do seu 

desenvolvimento. 

Durante o final do século XIX e no decorrer do século XX, é possível constatar 

uma evolução nas metodologias utilizadas na abordagem dos saberes matemáticos, mais 

especificamente à numeração e às quatro operações, que foram os conteúdos analisados 

nesta investigação. Essas metodologias ficaram marcadas por uma crescente e 

diversificada utilização de materiais manipuláveis, que evoluíram desde a utilização do 

ábaco passando pelas colecções de objectos, até chegar ao material Cuisenaire e a outros 

materiais estruturados que a imprensa deu a conhecer a partir da década de 60. A 

utilização de materiais didácticos manipuláveis tinha como objectivo materializar e 

tornar mais acessíveis às crianças os conteúdos programáticos, verificando-se uma 

preocupação contínua ao longo do período cronológico em estudo com a abordagem 

inicial a esses conteúdos. 

Nos finais do século XIX, o poder central através da legislação que vai 

publicando, apela ao carácter prático e intuitivo que se deve imprimir ao ensino, no 

entanto, a imprensa dá-nos conhecimento de uma realidade que não permite essa 

concretização, devido essencialmente à falta de condições das escolas e à inexistência 

nas mesmas de materiais didácticos. No início do século XX, a imprensa continua a 

defender um ensino intuitivo, que estará ao alcance de qualquer escola, mesmo nas 

piores dotadas, remetendo para o professor a responsabilidade de, junto da Natureza, 

recolher objectos manipuláveis que pudesse utilizar nas suas aulas.  

A partir da década de 30 e coincidindo com as críticas que se faziam aos 

programas no que se refere à sua extensão e complexidade, surge o tema da Escola 

Activa e da Educação Nova na imprensa pedagógica. Reconhecia-se que no nosso país 
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não era possível pôr em prática os ideais da Escola Activa em pleno, mas que se 

poderiam fazer adaptações. Na década de 30 surgem também novos programas do 

ensino primário, ocorrendo uma acentuada redução de conteúdos e é iniciada na Escola 

Portuguesa a publicação de um conjunto de artigos relacionados com a didáctica da 

aritmética, não deixando a autora (Áurea Amaral) de referir que os programas deviam 

ser ensinados por processos activos. A discussão em torno da Escola Nova acontece 

sobretudo no que se refere aos métodos e técnicas de ensino, mas também relativamente 

à relação que a mesma devia estabelecer com a religião, dadas as características do 

regime político que então vigorava, o Estado Novo. Deste modo, uma das primeiras 

funções da Escola Nova no nosso país seria acalentar a alma da criança com a fé 

nacionalista e cristã. O poder central não fechou totalmente a porta ao movimento da 

Escola Nova, mas também não deixou de lhe dar uma interpretação própria, chegando o 

mesmo aos professores, através da imprensa, já filtrado e enquadrado nos ideais do 

regime político em vigor. 

O movimento da Escola Nova, ao defender a utilização de metodologias activas, 

veio reforçar a ideia de que o ensino da Matemática devia ser feito do concreto para o 

abstracto através da utilização de materiais manipuláveis, de modo a que a criança não 

recebesse passivamente os conhecimentos, mas tivesse a oportunidade de manusear 

diversos objectos que a ajudassem na compreensão de matérias com carácter mais 

abstracto. 

No âmbito do regime político do Estado Novo, os saberes matemáticos não se 

apresentam como saberes neutros, uma vez que também estão dependentes do sistema 

de valores que o poder central pretende inculcar. Deste modo, aspectos relacionados 

com a comemoração de factos históricos e a valorização da ruralidade são cruzados com 

a abordagem a conteúdos matemáticos, mas assumindo um maior protagonismo na 

lição, de tal modo que é deixado bem claro que o intuito patriótico supera a 

preocupação didáctica. 

Ainda assim, os professores passaram, no espaço de tempo que se refere ao 

período cronológico em estudo, a defender que dado o seu carácter abstracto, o ensino 

de conteúdos relacionados com saberes matemáticos devia ser concretizado. Esta 

concepção é transmitida tanto por professores do ensino primário no activo que relatam 

as suas experiências pedagógicas, como por professores de outros níveis de ensino e por 

inspectores. Também o discurso oficial era encaminhado nesse sentido. 
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Deste modo, os materiais didácticos, enquanto objectos de cultura escolar, 

ganham relevo no discurso apresentado pela imprensa pedagógica. O período de tempo 

que medeia entre a utilização do ábaco e as primeiras experiências com o material 

Cuisenaire, no âmbito do ensino inicial da Aritmética, é caracterizado pela utilização de 

colecções de objectos, predominando assim uma cultura escolar empírica, a qual se 

refere a materiais acessíveis e de uso comum que eram recolhidos ou construídos de 

forma artesanal pelos professores ou pelos alunos no meio envolvente. Também para a 

abordagem às medidas e à geometria era sugerida a construção artesanal de vários 

materiais, tais como o metro articulado, o transferidor, os sólidos geométricos, entre 

outros. Esta sugestão, relativa à área de geometria, data de 1966 e surge do 

reconhecimento de que a escolas são pouco dotadas de material didáctico manipulável. 

Aliás, passa-se a ideia de que escola pobre em material didáctico estruturado, 

não tem que estar apenas centrada em processos de ensino abstractos, uma vez que o 

bom professor se encarregaria de recolher ou construir artesanalmente uma grande 

diversidade de materiais didácticos sem quaisquer custos para a escola. Preocupações 

com a arrumação e cuidados de higiene a ter com o material também eram tidos em 

consideração na imprensa pedagógica.  

Ao longo do século XX cruzam-se duas vozes na imprensa pedagógica, uma que 

dá a conhecer práticas pedagógicas diversificadas, as quais remetem para um cuidado 

especial com a iniciação aos saberes matemáticos através da utilização de materiais 

manipuláveis, outra que caracteriza de forma negativa o que acontece nas escolas 

portuguesas. Trata-se de uma concepção que em 1917 transmitia a ideia de que o ensino 

da Matemática tem-se dirigido essencialmente à memória e pouco mais se tem exigido 

dos alunos do que a prática dos cálculos aritméticos mais simples e em 1973 

evidenciava que ainda estamos muito aferrados ao ensino clássico e memorista, 

criticando-se um ensino expositivo e abstracto. 

Ao finalizar este trabalho, posso dizer com clareza que construí uma narrativa 

sobre o ensino da matemática nas escolas portuguesas com base na análise de discursos 

produzidos pelo poder central (a legislação) e pelos professores e outros agentes 

educativos (os artigos da imprensa pedagógica). Estes textos foram elaborados a partir 

de posições diferentes, que um e outro grupo dos seus autores ocupavam no sistema de 

ensino, apresentando perspectivas complementares sobre esta área disciplinar e sobre as 

realidades educativas que se viveram em Portugal, durante o tempo longo em que se 

inscreve este estudo. 
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A legislação permitiu compreender a arquitectura estruturante do ensino 

primário e, em particular, da área disciplinar da matemática, onde as permanências se 

fizeram sentir de forma muito forte, quando comparadas com as mudanças que foram 

por vezes introduzidas. Por seu lado, as vozes dos professores e educadores veicularam 

na imprensa as ideias inovadoras, que preconizavam um ensino ideal, mas que, na 

prática, se confrontaram com o espartilho das prescrições legais e com a endémica falta 

de recursos das escolas. Contudo, acabam por evidenciar também um sentido 

pragmático da sua acção, referindo muitas vezes as metodologias activas e actividades 

práticas. Com eles, este olhar sobre a matemática no ensino primário dá a conhecer o 

que caracterizou esse ensino a que por vezes se chama tradicional, mas onde também 

ocorreram inovações, evoluções e onde a matemática surgiu associada à implementação 

de metodologias em que os exercícios matemáticos eram realizados ao ar livre, 

mediante a utilização de materiais manipuláveis pelos alunos. 

Entre as diferentes perspectivas aqui reconstruídas, onde se situa a realidade do 

que se passava na sala de aula, a escola real? Certamente que não tracei o que 

verdadeiramente acontecia no espaço da sala de aula, nos diferentes tempos que este 

estudo abarca. No entanto, fiz um exercício rigoroso e imparcial para me aproximar 

sucessivamente dessa realidade – dessa verdade –, tendo, com este processo intelectual 

e de investigação, a escola primária e o ensino da matemática, que nela se praticou, 

adquirido para mim uma nitidez de contornos e pormenores que ignorava 

completamente no início deste trabalho. Como aconteceu comigo, espero que outros 

possam beneficiar do conhecimento acrescentado que penso ter produzido com esta 

dissertação. 
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Nacional, Ano XXXI, nº 43, pp. 9-10. 
 
 
1934 
 
Carreiro, Dâmaso Romão (1934). Planos de lições: 20º Plano – 1ª classe. Educação 
Nacional, Ano XXXI, nº 48, pp. 7-9. 
 
Carreiro, Dâmaso Romão (1934). Planos de lições: 21º Plano – 1ª classe. Educação 
Nacional, Ano XXXI, nº 50, pp. 8-9. 
 
Carreiro, Dâmaso Romão (1934). Planos de lições: 22º Plano – 1ª classe. Educação 
Nacional, Ano XXXII, nº 1, pp. 2-4. 
 
Carreiro, Dâmaso Romão (1934). Planos de lições: 23º Plano – 1ª classe. Educação 
Nacional, Ano XXXII, nº 8, pp. 9-10. 
 
Ferrière, Ad. (1934). Que é a Escola Activa? Educação Nacional, Ano XXXII, nº 12, p. 
5. 
 
Evangelista, Domingos (1934). Que é a Escola Activa? De Ad. Ferrière. Educação 
Nacional, Ano XXXII, nº 13, p. 7. 
 
Evangelista, Domingos (1934). Que é a Escola Activa? De Ad. Ferrière. Educação 
Nacional, Ano XXXII, nº 17, p. 3. 
 
 
1935 
 
A prática da Escola Activa (1935). Educação Nacional, Ano XXXIII, nº 39, pp. 4-5. 
 
A prática da Escola Activa (1935). Educação Nacional, Ano XXXIII, nº 40, pp. 6-7. 
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1936 
 
Um artigo (1936). Educação Nacional, Ano XXXIV, nº 19, pp. 6-7. 
 
O ensino prático das fracções I (1936). Educação Nacional, Ano XXXIV, nº 20, p. 6. 
 
O ensino prático das fracções II (1936). Educação Nacional, Ano XXXIV, nº 23, pp. 3-
4. 
 
 
1937 
 
Pontos-modelos para os exames de admissão aos liceus: Ponto de Aritmética e 
Geometria (1937). Educação Nacional, Ano XXXV, nº16, p. 7.  
 
Costa, D. António da (1937). A Instrução através dos livros: Reforma de 1844. 
Educação Nacional, Ano XXXV, nº 19, pp. 3-4. 
 
Metodologia da Aritmética e Geometria (1937). Educação Nacional, Ano XXXV, nº 
43, pp. 8-9. 
 
Metodologia da Aritmética e Geometria (1937). Educação Nacional, Ano XXXV, nº 
44, pp. 3-4. 
 
 
1938 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXV, nº 45, pp. 3-4. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXV, nº 46, p. 7. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXV, nº 49, p. 5. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXV, nº 51, pp. 6-7. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXV, nº 52, pp. 5-6. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 5, p. 7. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 6, p. 7. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 11, p. 8. 
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Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 12, p. 7. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 18, pp. 9-10. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 21, p. 8. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 22, p. 9. 
 
Comas, M. (1938) Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 30, p. 5. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 31, p. 3. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 32, p. 10. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 34, pp. 7-8. 
 
Comas, M. (1938) Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 36, pp. 5-6. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 37, p. 10. 
 
Comas, M. (1938). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 38, p. 8. 
 
 
1939 
 
Comas, M. (1939). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 46, p. 5. 
 
Comas, M. (1939). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVI, nº 48, pp. 8-9. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1939). Pedagogia prática: O professor. Educação Nacional, 
Ano XXXVII, nº 2, p. 6. 
 
Comas, M. (1939). Metodologia da Aritmética e Geometria. Educação Nacional, Ano 
XXXVII, nº 8, pp. 10-11. 
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1941 
 
Viana, Mário Gonçalves (1941). Os programas escolares. Educação Nacional, Ano 
XXXVIII, nº 52, pp. 4-5. 
 
Almeida, João de (1941). Aritmética: As quatro operações com números fraccionários. 
Educação Nacional, Ano XXXIX, nº 6, p. 6. 
 
 
1942 
 
Viana, Mário Gonçalves (1942). O professor I. Educação Nacional, Ano XL, nº 18, pp. 
1-2 
 
Viana, Mário Gonçalves (1942). O professor II. Educação Nacional, Ano XL, nº 19, pp. 
1-2. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1942). O professor III. Educação Nacional, Ano XL, nº 20, 
pp. 2-3. 
 
 
1943 
 
A escola e o professor (1943). Educação Nacional, Ano XLI, nº 6, p. 1. 
 
O ensino intuitivo (1943). Educação Nacional, Ano XLI, nº 12, pp. 1-2. 
 
Importância dos problemas de aritmética (1943). Educação Nacional, Ano XLI, nº 13, 
p. 12. 
 
 
1944 
 
Ferrière, Ad. (1944). O professor da Escola Nova. Educação Nacional, Ano XLI, nº 46, 
p. 5. 

 
Aritmética: Noções preparatórias sobre o sistema métrico; o metro (1944). Educação 
Nacional, Ano XLI, nº 46, p. 10. 
 
Aritmética (1944). Educação Nacional, Ano XLI, nº 47, p. 7. 
 
Ferrière, Ad. (1944) O professor da Escola Nova. Educação Nacional, Ano XLI, nº 48, 
p. 5. 
 
Provas das operações aritméticas: sua classificação (1944). Educação Nacional. Ano 
XLI, nº 48, p. 9. 
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1945 
 
Areal, Américo (1945). Revisão e cultura: I Sistema métrico. Educação Nacional, Ano 
XLIII, nº 21, p. 3. 
 
Areal, Américo (1945). Revisão e cultura: II Sistema métrico. Educação Nacional, Ano 
XLIII, nº 22, p. 3. 
 
Areal, Américo (1945). Revisão e cultura: III Sistema métrico. Educação Nacional, 
Ano XLIII, nº 23, pp. 1-2. 
 
Areal, Américo (1945). Revisão e cultura: Sistema de numeração decimal IV. Educação 
Nacional, Ano XLIII, nº 30, pp. 3-4. 
 
 
1947 
 
Vasconcelos, Faria de (1947). Temas pedagógicos: Características da educação 
contemporânea I. Educação Nacional, Ano XLV, nº 28, pp. 9-10. 
 
 
1954 
 
Aritmética e geometria: problemas (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 7, p. 6. 

 
Lições de Aritmética: classe – 1ª (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 33, pp. 5-6. 
  
Lições de Aritmética: classe – 2ª (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 34, p. 5. 
 
Lições de Aritmética: classe – 3ª (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 35, pp. 7-8. 
 
Aritmética e geometria: problemas (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 35, pp. 8. 
 
Lições de Aritmética: classe – 4ª (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 36, pp. 5-6. 
 
Lições de Aritmética: classe – 1ª (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 37, pp. 5-6. 
 
Lições de Aritmética: classe – 2ª (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 38, p. 5. 
 
Lições de Aritmética: classe – 3ª (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 39, p. 7. 
 
Aritmética e geometria: problemas (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 39, p. 8. 
 
Lições de Aritmética: classe – 4ª (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 41, pp. 5-7. 
 
Aritmética e geometria: problemas (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 41, p. 7. 
 
Lições de Aritmética: classe – 1ª (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 42, pp. 5-7. 
 
Lições de Aritmética: classe – 2ª (1954). Educação Nacional, Ano LIII, nº 43, pp. 7-8. 
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Lições de Aritmética: classe – 3ª (1955). Educação Nacional, Ano LIII, nº 47, pp. 5-7. 
 
Para os nossos alunos: 2ª classe - Aritmética (1955). Educação Nacional, Ano LIII, nº 
47, pp. 8-9. 
 
Aritmética e geometria: problemas (1955). Educação Nacional, Ano LIII, nº 47, p. 9. 
 
Lições de Aritmética: classe – 4ª (1955). Educação Nacional, Ano LIII, nº 48, pp. 5-6. 
 
Lições de Aritmética: classe – 1ª (1955). Educação Nacional, Ano LIII, nº 49, pp. 7-8. 
 
Lições de Aritmética: classe – 2ª (1955). Educação Nacional, Ano LIII, nº 50, pp. 5-6. 
 
Para os nossos alunos II: 1ª classe – Aritmética (1955). Educação Nacional, Ano LIII, 
nº 51, p. 6. 
 
Aritmética e geometria: problemas (1955). Educação Nacional, Ano LIII, nº 51, p. 7. 
 
Lições de Aritmética: classe – 3ª (1955). Educação Nacional, Ano LIII, nº 52, pp. 5-6. 
 
Lições de Aritmética: classe – 4ª (1955). Educação Nacional, Ano LIV, nº 2, p. 4. 

 
Lições de Aritmética: classe – 1ª (1955). Educação Nacional, Ano LIV, nº 4, p. 5. 
 
Lições de Aritmética: classe – 2ª (1955). Educação Nacional, Ano LIV, nº 7, p. 5. 
 
Lições de Aritmética: classe – 3ª (1955). Educação Nacional, Ano LIV, nº 9, pp. 5-6. 
 
Lições de Aritmética: classe – 4ª (1955). Educação Nacional, Ano LIV, nº 10, p. 5. 
 
Para os nossos alunos VI: 2ª classe – Aritmética (1955). Educação Nacional, Ano LIV, 
nº 11, p. 4. 

 
Lições de Aritmética: classe – 1ª (1955). Educação Nacional, Ano LIV, nº 12, p. 4. 
 
Para os nossos alunos VII: 1ª classe – Aritmética (1955). Educação Nacional, Ano LIV, 
nº 13, p. 6. 
 
Lições de Aritmética: classe – 2ª (1955). Educação Nacional, Ano LIV, nº 15, pp. 5-6. 
 
Lições de Aritmética: classe – 3ª (1955). Educação Nacional, Ano LIV, nº 17, p. 4. 
 
Lições de Aritmética: classe – 1ª (1955). Educação Nacional, Ano LIV, nº 18, p. 4. 
 
Para os nossos alunos X: Prova de passagem da 1ª para a 2ª classe (1955). Educação 
Nacional, Ano LIV, nº 18, pp. 4-5. 
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Para os nossos alunos X: Prova de passagem da 2ª para a 3ª classe (1955). Educação 
Nacional, Ano LIV, nº 19, p. 4. 
 
Lições de Aritmética: classe – 2ª (1955). Educação Nacional, Ano LIV, nº 21, p. 4. 
 
Para os nossos alunos XI: Provas de exames do ensino elementar (3ª classe) (1955). 
Educação Nacional, Ano LIV, nº 21, pp. 5-6. 
 
Lições de Aritmética: classe – 4ª (1955). Educação Nacional, Ano LIV, nº 23, pp. 4-5. 
 
Para os nossos alunos XIII: 3ª classe - Aritmética (1955). Educação Nacional, Ano 
LIV, nº 33, p. 3. 
 
Para os nossos alunos XIV: 2ª classe - Aritmética (1955). Educação Nacional, Ano 
LIV, nº 37, p. 4. 
 
Para os nossos alunos XV: 1ª classe - Aritmética (1955). Educação Nacional, Ano LIV, 
nº 43, p. 4. 
 
 
1956 
 
Planos e programas (1956). Educação Nacional, Ano LV, nº 12, p. 1. 
 
Para os nossos alunos XIX: 4ª classe - Aritmética (1956). Educação Nacional, Ano LV, 
nº 13, p. 4. 
  
Programas e livros (1956). Educação Nacional, Ano LV, nº 14, p. 1. 
 
Pedagogia moderna (1956). Educação Nacional, Ano LV, nº 15, p. 1. 
 
Cadernos e livros escolares (1956). Educação Nacional, Ano LV, nº 18, p. 1. 
 
Para os nossos alunos XVIII: 1ª classe – Aritmética; 2ª classe – Aritmética (1956). 
Educação Nacional, Ano LV, nº 36, p. 4. 
 
Para os nossos alunos XIX: 2ª classe - Aritmética (1956). Educação Nacional, Ano LV, 
nº 36, p. 4. 
 
Criança e programas (1956). Educação Nacional, Ano LV, nº 39, p. 1. 
 
Para os nossos alunos XXII: 1ª classe - Aritmética (1956). Educação Nacional, Ano 
LV, nº 41, p. 4.  
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Para os nossos alunos XIII: 4ª classe - Aritmética (1957). Educação Nacional, Ano LV, 
nº 47, pp. 4-5. 
 
Preparação para o exame elementar I (1957). Educação Nacional, Ano LVI, nº 14, p. 4. 
 
Preparação para o exame elementar II (1957). Educação Nacional, Ano LVI, nº 15, p. 4. 
 
Preparação para o exame elementar III (1957). Educação Nacional, Ano LVI, nº 16, p. 
4. 
 
Preparação para o exame elementar IV (1957). Educação Nacional, Ano LVI, nº 17, p. 
4. 
 
Preparação para o exame de 4.ª classe I (1957). Educação Nacional, Ano LVI, nº 18, 
pp. 4-5. 
 
Preparação para o exame elementar V (1957). Educação Nacional, Ano LVI, nº 19, p. 
4. 
 
Preparação para o exame elementar VI (1957). Educação Nacional, Ano LVI, nº 20, p. 
4. 
 
Preparação para o exame de 4ª classe II (1957). Educação Nacional Ano LVI, nº 21, pp. 
4-5. 
 
Preparação para o exame de 4ª classe III (1957). Educação Nacional, Ano LVI, nº 22, 
pp. 4,8. 
 
Para os nossos alunos XXVIII: 3ª classe – Aritmética; 4ª classe - Aritmética (1957). 
Educação Nacional, Ano LVI, nº 42, pp. 4-5. 
 
 
1958 
 
Para os nossos alunos XXIX: 2ª classe – Aritmética (1958). Educação Nacional, Ano 
LVI, nº 48, p. 4. 
 
Para os nossos alunos XXXII: 3ª classe – Aritmética (1958). Educação Nacional, Ano 
LVII, nº 11, p. 4. 
 
Para os nossos alunos XXXIII: 2ª classe – Aritmética; 4ª classe - Aritmética (1958). 
Educação Nacional, Ano LVII, nº 16, pp. 4-5. 
 
Preparação para o exame elementar (1958). Educação Nacional, Ano LVII, nº 19, pp. 4-
5. 
 
Preparação para o exame elementar (1958). Educação Nacional, Ano LVII, nº 20, p. 5. 
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Preparação para o exame de 4ª classe: Provas escritas e práticas (1958). Educação 
Nacional, Ano LVII, nº 21, pp. 4-5.  
 
Preparação para o exame de 4ª classe II: Provas escritas e práticas (1958). Educação 
Nacional, Ano LVII, nº 22, pp. 4-5. 
 
Preparação para o exame de 4ª classe III: Provas escritas e práticas (1958). Educação 
Nacional, Ano LVII, nº 23, pp. 4-5. 
 
Yvan (1958). A noção de aprendizagem I. Educação Nacional, Ano LVII, nº 28, pp. 3-
4. 
 
Yvan (1958). A noção de aprendizagem II. Educação Nacional, Ano LVII, nº 38, p. 4. 
 
Para os nossos alunos XXXIV: 1ª classe – Aritmética (1958). Educação Nacional, Ano 
LVII, nº 41, p. 4. 
 
 
1959 
 
O saber do professor (1959). Educação Nacional, Ano LVIII, nº 4, p. 1. 
 
Yvan (1959). Planos e programas. Educação Nacional, Ano LVIII, nº 4, pp. 4-5. 
 
Para os nossos alunos XXXVI: 3ª classe – Aritmética (1959). Educação Nacional, Ano 
LVIII, nº 7, p. 4. 
  
Leitura e escrita de números: Portarias 11052 e 17053 (1959). Educação Nacional, Ano 
LVIII, nº 10, p. 4. 
 
Para os nossos alunos XXXII: 2ª classe – Aritmética (1959). Educação Nacional, Ano 
LVIII, nº 12, p. 4. 
 
Pinto, Leite (1959). Livros melhores. Educação Nacional, Ano LVIII, nº 13, p. 1. 
 
Yvan (1959). O método em geral I. Educação Nacional, Ano LVIII, nº 14, pp. 4-5. 
 
Para os nossos alunos XXXVIII: 1ª classe – Aritmética; 4ª classe - Aritmética (1959) 
Ano LVIII, nº 17, pp. 4-5. 
 
Yvan (1959). O método em geral II. Educação Nacional, Ano LVIII, nº 20, p. 4. 
 
O primeiro grau de ensino (1959). Ano LVIII, nº 35, p. 1. 
 
Yvan (1959). O método pedagógico I. Educação Nacional, Ano LVIII, nº 35, p. 4. 
 
Exames e programas (1959). Educação Nacional, Ano LVIII, nº 36, p. 1. 
 
Yvan (1959). O método pedagógico II. Educação Nacional, Ano LVIII, nº 40, p. 4. 
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Para os nossos alunos XL: 3ª classe – Aritmética (1959). Educação Nacional, Ano 
LVIII, nº 46, p. 5. 
 

 
1960 
 
Para os nossos alunos XLI: 2ª classe – Aritmética (1960). Educação Nacional, Ano 
LVIII, nº 51, p. 4. 
 
Para os nossos alunos XLII: 1ª classe – Aritmética (1960). Educação Nacional, Ano 
LIX, nº 5, p. 4. 

 
Para os nossos alunos XLIII: 4ª classe – Aritmética (1960). Educação Nacional, Ano 
LIX, nº 13, pp. 5-6. 
 
Livros (1960). Educação Nacional, Ano LIX, nº 14, p. 1. 
 
Para os nossos alunos XLIV: 3ª classe – Aritmética (1960). Educação Nacional, Ano 
LIX, nº 19, p. 3. 
 
Os novos programas (1960). Educação Nacional, Ano LIX, nº 20, p. 1. 
 
Os programas na escolaridade (1960). Educação Nacional, Ano LIX, nº 26, p. 1. 
 
Para os nossos alunos XLV: 2ª classe – Aritmética (1960). Educação Nacional, Ano 
LIX, nº 39, p. 3. 
 
Novos programas e horários do ensino primário: Instruções e sugestões complementares 
para execução do Decreto-Lei 42994, de 28 de Maio de 1960 (1960). Educação 
Nacional, Ano LIX, nº 39, pp. 4-5. 
 
Horário (1960). Educação Nacional, Ano LIX, nº 39, pp. 5-10. 
 
As matérias do ensino (1960). Educação Nacional, Ano LIX, nº 42, p. 1. 
 
Para os nossos alunos XLII: 1ª classe – Aritmética (1960). Educação Nacional, Ano 
LIX, nº 45, p. 2. 
 
 
1961 
 
Horários (1961). Educação Nacional, Ano LIX, nº 50, p. 1. 
 
Para os nossos alunos XLVII: 2ª classe – Desenho; 4ª classe – Aritmética e Geometria 
(1961). Educação Nacional, Ano LX, nº 9, p. 5. 
 
Aritmética e Geometria – Problemas: IV classe e admissão (1961). Ano LX, nº 42, p. 3. 
 
Aritmética e Geometria – Problemas: IV classe e admissão (1961). Ano LX, nº 45, p. 4. 
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1962 
 
Aritmética e Geometria: IV classe e admissão (1962). Educação Nacional, Ano LXI, nº 
40, p. 3. 
 
 
1963 
 
Do poder aquisitivo da criança (1963). Educação Nacional, Ano LXII, nº 34, p. 5. 
 
Godinho, Abel (1963). Do poder aquisitivo da criança. Educação Nacional, Ano LXII, 
nº 35, p. 4. 
 
Godinho, Abel (1963). Do poder aquisitivo da criança, Educação Nacional, Ano LXII, 
nº 36, pp. 4-5. 
 
 
1964 
 
As nossas lições: Aritmética – 1ª classe (1964). Educação Nacional, Ano LXIII, nº 6, p. 
4. 
 
Yvan (1964). As nossas lições: Aritmética – 2ª classe. Educação Nacional, Ano LXIII, 
nº 8, p. 4. 
 
As nossas lições: Aritmética – 3ª classe (1964). Educação Nacional, Ano LXIII, nº 9, p. 
4. 
 
As nossas lições: Geometria – 3ª classe (1964). Educação Nacional, Ano LXIII, nº 10, 
p. 3. 
 
Provas de exame: 4ª classe (1964). Educação Nacional, Ano LXIII, nº 13, pp. 3, 7. 
 
Provas de exame: 4ª classe (1964). Educação Nacional, Ano LXIII, nº 14, p. 3. 
 
Provas de exame: 4ª classe (1964). Educação Nacional, Ano LXIII, nº 15, pp. 3, 5. 
 
Provas de exame: 4ª classe (1964). Educação Nacional, Ano LXIII, nº 18, p. 4. 
 
Prova oral (1964). Educação Nacional, Ano LXIII, nº 19, pp. 3, 7. 
 
Provas de exame: 4ª classe (1964). Educação Nacional, Ano LXIII, nº 20, pp. 4, 7. 
 
Leitura e escrita de números (1964). Educação Nacional, Ano LXIII, nº 35, p. 4. 
 
O método de Cuisenaire no ensino da Aritmética (1964). Educação Nacional, Ano 
LXIII, nº 46, pp. 5-6. 
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1965 
 
O método de Cuisenaire no ensino da Aritmética (1965). Educação Nacional, Ano 
LXIII, nº 49, pp. 5-6. 
 
O método de Cuisenaire no ensino da Aritmética (1965). Educação Nacional, Ano 
LXIII, nº 52, pp. 5-6. 
 
O método de Cuisenaire no ensino da Aritmética (1965). Educação Nacional, Ano 
LXIII, nº 3, pp. 5-6. 
 
O método de Cuisenaire no ensino da Aritmética (1965). Educação Nacional, Ano 
LXIII, nº 8, pp. 5-6. 
 
O método de Cuisenaire no ensino da Aritmética (1965). Educação Nacional, Ano 
LXIII, nº 11, pp. 3-4. 
 
O método de Cuisenaire no ensino da Aritmética (1965). Educação Nacional, Ano 
LXIII, nº 15, p. 3-4. 
 
 
1966 
 
Meza, Dimas Saens (trad.) (1966). O que é a aprendizagem. Educação Nacional, Ano 
LXV, nº 18, pp. 4-5. 
 
Meza, Dimas Saens (trad.) (1966). O que é a aprendizagem. Educação Nacional, Ano 
LXV, nº 21, pp. 3-4. 
 
Meza, Dimas Saens (trad.) (1966). O que é a aprendizagem. Educação Nacional, 1966, 
Ano LXV, nº 23, pp. 3-4. 
  
 
1967 
 
Psicologia e educação da criança (1967). Educação Nacional, Ano LXVII, nº 13, p. 3. 
 
Psicologia e educação da criança (1967). Educação Nacional, Ano LXVII, nº 17, p. 3. 
 
Psicologia e educação da criança (1967). Educação Nacional, Ano LXVII, nº 21, p. 2. 
 
Psicologia e educação da criança (1967). Educação Nacional, Ano LXVII, nº 24, p. 3. 
 
Psicologia e educação da criança (1967). Educação Nacional, Ano LXVII, nº 26, p. 3. 
 
As técnicas do ensino individualizado (1967). Educação Nacional, Ano LXVII, nº 44, 
pp. 3-4. 
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1968 
 
Programas flexíveis (1968). Educação Nacional, Ano LXVIII, nº 12, p. 1. 
 
Do livro único (1968). Educação Nacional, Ano LXVIII, nº 20, p. 1. 
 
 
1969 
 
Imprensa pedagógica (1969). Educação Nacional, Ano LXVIII, nº 36, p. 1. 
 
O professor de hoje (1969). Educação Nacional, Ano LXXI, nº 49, p. 1. 
 
 
1972 
 
Actualização (1972). Educação Nacional, Ano LXXII, nº 17, p. 1. 
 
Livros e métodos (1972). Educação Nacional, Ano LXXII, nº 23, p. 1. 
 
A didáctica na escola primária I (1972). Educação Nacional, Ano LXXII, nº 24, p. 4. 
 
Romero, Carlos S. (1972). A didáctica na escola primária II. Educação Nacional, Ano 
LXXII, nº 26, p. 2. 
 
Programas (1972). Educação Nacional, Ano LXXIII, nº 5, pp. 1, 3. 
 
 
1973 
 
Uma Educação Nova (1973). Educação Nacional, Ano LXXIII, nº 26, p.1. 
 
 
1974 
 
A nova criança (1974). Educação Nacional, Ano LXXIV, nº 10, pp. 2, 7. 
 
 
1975 
 
A escola activa (1975). Educação Nacional, LXXIV, nº 23, pp. 1, 7. 
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1.4.2 Escola Portuguesa. Lisboa, 1934-1974 

 

1934 
 
Serviços de orientação pedagógica e aperfeiçoamento do ensino primário. Instruções 
para a execução dos serviços docentes (1934). Escola Portuguesa, Ano I, nº 1, pp. 4-6. 
 
Serviços de orientação pedagógica e aperfeiçoamento do ensino primário. Instruções 
para a execução dos serviços docentes (1934). Escola Portuguesa, Ano I, nº 2, pp. 5-6. 
 
Matoso, Jónatas (1934). Normas didácticas a aplicar no ensino da numeração e das 
quatro operações na escola primária. Escola Portuguesa, ano I, nº 4, pp. 52-56. 
 
Serviços de orientação pedagógica e aperfeiçoamento do ensino primário. Instruções 
para a execução dos serviços docentes (1934). Escola Portuguesa, Ano I, nº 4, pp. 58-
59. 
 
Domingues, Garcia (1934). A vontade activa do educador. Escola Portuguesa, Ano I, nº 
5, pp. 61-62. 
 
 
1935 
 
Matoso, Jónatas (1935). A missão do professor. Escola Portuguesa, Ano I, nº 17, pp. 
287-288. 
 
Domingues, José Domingos Garcia (1935). Fundamentos filosóficos da educação 
nacional: Filosofia e pedagogia. Escola Portuguesa, Ano I, nº 20, pp. 353-365. 
 
Guimarães, Oliveira (1935). Exames de admissão aos liceus. Estado actual dos 
trabalhos da respectiva comissão de estudo. Escola Portuguesa, Ano I, nº 25, pp. 465-
470. 
 
Leal, António (1935). Necessidade do conhecimento da criança. Escola Portuguesa, 
Ano I, nº 28, pp. 527-528. 
 
Leão, Cunha (1935). A escola renovada é antilivresca. Escola Portuguesa, Ano I, nº 29, 
p. 541. 
 
Serviços de orientação pedagógica e aperfeiçoamento do ensino primário: Instruções 
para a execução dos serviços docentes (1935). Escola Portuguesa, Ano I, nº 36, pp. 
664-665. 
 
Leão, Cunha (1935). Nos interrogatórios reside boa parte da técnica pedagógica. Escola 
Portuguesa, Ano I, nº 40, p. 725. 
 



 183 

Leão, Cunha (1935). Agora que findaram os exames. Escola Portuguesa, Ano I, nº 43, 
p. 773. 
 
Factos e comentários: A publicação de palestras da Drª Maria Montessori na «Escola 
Portuguesa» (1935). Escola Portuguesa, Ano I, nº 44, p. 790. 
 
Generalidades sobre o meu método: Primeira conferência proferida pela Doutora Maria 
Montessori na Semana Pedagógica da Escola Católica de Bruxelas (1935). Escola 
Portuguesa, Ano I, nº 45, pp. 802-804. 
 
Generalidades sobre o meu método: Pela doutora Maria Montessori (1935). Escola 
Portuguesa, Ano I, nº 46, pp. 814-815. 
 
Rodrigues, Manuel (1935). Simplificação dos programas do ensino primário elementar. 
Escola Portuguesa, 1935, Ano I, nº 48, p. 860. 
 
Moita, Luiz (1935). Livros escolares. Escola Portuguesa, Ano I, nº 51, pp. 917-918. 
 
Oliveira, Felismina de (1935). Atenção à 1.ª classe. Escola Portuguesa, Ano II, nº 59, 
pp. 63-64. 
 
Domingues, Garcia (1935). O problema da escola activa. Escola Portuguesa, Ano II, nº 
61, pp. 77-78. 
 
Leão, Cunha (1935). O valor da arte e da imaginação. Escola Portuguesa, Ano II, nº 63, 
pp. 85-86. 
 
 
1936 
 
Moura, Antónia Maria Andrade de. Instruir é o menos, educar é o mais (1936). Escola 
Portuguesa, Ano II, nº 67, pp. 103-104. 
 
Leão, Cunha (1936). Sistematização pedagógica. Escola Portuguesa, Ano II, nº 70, pp. 
123-124. 
 
Lisboa, Irene (1936). Aquele ponteiro era um símbolo. Escola Portuguesa, Ano II, nº 
77, p. 165. 
 
Múrias, Manuel (1936). Se a função da escola é educar. Escola Portuguesa, Ano II, nº 
81, p. 187. 
 
Moreno, Alda Beatriz (1936). O cálculo objectivado na escola primária. Escola 
Portuguesa, Ano II, nº 85, pp. 226-229. 
 
Oliveira, Felismina (1936). Bastará saber ler, escrever e contar ao sair-se da escola 
primária? Escola Portuguesa, Ano II, nº 86, pp. 233-234. 
 
Figueiredo, Parente de (1936). Os exames estão longe de satisfazer. Escola Portuguesa, 
Ano II, nº 91, pp. 271-272. 
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Moreira, Manuel José (1936). Como eu ensino aritmética à 1ª classe. Escola 
Portuguesa, Ano III, nº 104, pp. 16-21. 
 
Domingues, Garcia (1936). As ideias falsas dos pseudo-pedagogos. Escola Portuguesa, 
Ano III, nº 109, pp. 55-56. 
 
Leão, Cunha (1936). A acção renovadora. Escola Portuguesa, Ano III, nº 110, pp. 59-
60. 
 
Leão, Cunha (1936). Transmissão da vida. Escola Portuguesa, Ano III, nº 112, p. 71. 
 
Filipe, Clotilde Eugénia Borges (1936). Didáctica da aritmética à 1.ª classe. Escola 
Portuguesa, Ano III, nº 115, pp. 88-92. 
 
 
1937 
 
Prata, Maria Amélia da Costa (1937). Relações entre a geometria e os trabalhos 
manuais. Escola Portuguesa, Ano III, nº 118, pp. 110-113.  
 
Gaspar, José Maria (1937). Os limites na instrução. Escola Portuguesa, Ano III, nº 145, 
pp. 297-298. 
 
O ensino elementar e a formação dos portugueses (1937). Escola Portuguesa, Ano IV, 
nº 158, pp. 33-34. 
 
Amaral, Áurea (1937). Saber contar…I. Escola Portuguesa, Ano IV, nº 158, pp. 38-39. 
 
Amaral, Áurea (1937). Saber contar…II: Contar objectos. Os números. Os algarismos. 
Escola Portuguesa, Ano IV, nº 159, pp. 49-50. 
 
Amaral, Áurea (1937). Saber contar… III: 1640. Escola Portuguesa, Ano IV, nº 161, 
pp. 78-80. 
 
Amaral, Áurea (1937). Saber contar…IV: Até à dezena. Escola Portuguesa, Ano IV, nº 
164, pp. 138-141. 
 
Amaral, Áurea (1937). Saber contar…V: Continuando. Escola Portuguesa, Ano IV, nº 
165, pp. 158-160. 
 
 
1938 
 
Evangelista, Domingos (1938). O psicograma escolar. Escola Portuguesa, Ano IV, nº 
168, pp. 190-191. 
 
Júnior, J. R. Costa (1938). Uma lição de aritmética aplicada à horticultura. Escola 
Portuguesa, Ano IV, nº 168, p. 197. 
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Amaral, Áurea (1938). Saber contar… VI: Um pouco de cada classe. Escola 
Portuguesa, Ano IV, nº 170, pp. 216-218.  
 
Amaral, Áurea (1938). Saber contar… VII: As operações fundamentais. Escola 
Portuguesa, Ano IV, nº 171, pp. 230-232. 
 
Amaral, Áurea (1938). Saber contar… VIII: As operações fundamentais. Escola 
Portuguesa, Ano IV, nº 172, pp. 249-251. 
 
Amaral, Áurea (1938). Saber contar… IX: As operações fundamentais. Escola 
Portuguesa, Ano IV, nº 175, pp. 290-292. 
 
Amaral, Áurea (1938). Saber contar… X: As operações fundamentais. Escola 
Portuguesa, Ano IV, nº 177, pp. 319-322. 
 
Amaral, Áurea (1938). Saber contar… XI: Exercícios práticos. Escola Portuguesa, Ano 
IV, nº 180, pp. 349-351. 
 
Amaral, Áurea (1938). Saber contar… 10 anos. Escola Portuguesa, Ano IV, nº 182, pp. 
370-374. 
 
Amaral, Áurea (1938). Saber contar… XIII: Números decimais. Escola Portuguesa, 
Ano IV, nº 186, pp. 421-423. 
 
Evangelista, Domingos (1938). O psicograma escolar. Escola Portuguesa, Ano IV, nº 
188, p. 436. 
 
Amaral, Áurea (1938). Saber contar… XIV: Números decimais. Escola Portuguesa, 
Ano IV, nº 189, pp. 454-455. 
 
Amaral, Áurea (1938). Saber contar… XV: Os problemas. Escola Portuguesa, Ano IV, 
nº 194, pp. 494-497. 
 
Amaral, Áurea (1938). Saber contar… Recomeçar. Escola Portuguesa, Ano V, nº 206, 
pp. 6-8. 
 
Amaral, Áurea (1938). Saber contar… Revisões. Escola Portuguesa, Ano V, nº 207, pp. 
20-21. 
 
Evangelista, Domingos (1938). O psicograma escolar. Escola Portuguesa, Ano V, nº 
211, p. 65. 
 
Amaral, Áurea (1938). Saber contar… Medidas de tempo. Escola Portuguesa, Ano V, 
nº 215, pp. 103-105. 
 
Acabado, Janeiro (1938). Lições elementares de psicologia aplicada à educação. Noções 
preliminares. Escola Portuguesa, Ano V, nº 215, pp. 106-107. 
 
Amaral, Áurea (1938). Saber contar… Medidas de tempo. Escola Portuguesa, Ano V, 
nº 216, pp. 117-118. 
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Amaral, Áurea (1938). Saber contar… Medidas de tempo. Escola Portuguesa, Ano V, 
nº 218, pp. 139-141. 
 
Acabado, Janeiro (1938). Lições elementares de psicologia aplicada à educação I. A 
Psicologia aplicada à educação. Escola Portuguesa, Ano V, nº 218, pp. 142-143. 
 
 
1939 
 
Amaral, Áurea (1939). Saber contar… Cálculo mental. Escola Portuguesa, Ano V, nº 
223, pp. 183-185. 
 
Amaral, Áurea (1939). Saber contar… Cálculo mental. Escola Portuguesa, Ano V, nº 
225, pp. 202-204. 
 
Guimarães, Oliveira (1939). Notas didácticas (A propósito de cadernos escolares). 
Escola Portuguesa, Ano V, nº 226, pp. 209-212. 
 
Guimarães, Oliveira (1939). Notas didácticas (A propósito de cadernos escolares). 
Escola Portuguesa, Ano V, nº 227, pp. 217-219.  
 
Guimarães, Oliveira (1939). Notas didácticas (A propósito de cadernos escolares). 
Escola Portuguesa, Ano V, nº 229, pp. 249-251.  
 
Amaral, Áurea (1939). Saber contar… Prática de medições. Escola Portuguesa, Ano V, 
nº 231, pp. 283-284. 
 
Guimarães, Oliveira (1939). Notas didácticas (A propósito de cadernos escolares). 
Escola Portuguesa, Ano V, nº 232, pp. 298-299.  
 
Acabado, Janeiro (1939). Lições elementares de psicologia aplicada à educação: II – Os 
métodos da psicopedagogia. Escola Portuguesa, Ano V, nº 232, p. 304. 
 
Amaral, Áurea (1939). Saber contar… Prática de medições (continuação). Escola 
Portuguesa, Ano V, nº 234, pp. 335-337. 
 
Oliveira, Felismina (1939). Realidades… . Escola Portuguesa, Ano V, nº 237, pp. 379-
380. 
 
Amaral, Áurea (1939). Saber contar… Prática de medições (continuação). Escola 
Portuguesa, Ano V, nº 239, pp. 413-414. 
 
Oliveira, Felismina (1939). Realidades… . Escola Portuguesa, Ano V, nº 241, pp. 446-
447. 
 
Oliveira, Felismina (1939). Realidades… . Escola Portuguesa, Ano V, nº 242, pp. 458-
459. 
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Oliveira, Felismina (1939). Realidades… . Escola Portuguesa, Ano V, nº 243, pp. 477-
479. 
 
Oliveira, Felismina (1939). Realidades… . Escola Portuguesa, Ano V, nº 244, pp. 489-
491. 
 
Acabado, Janeiro (1939). Lições elementares de psicologia aplicada à educação: III – A 
memória. Escola Portuguesa, Ano V, nº 244, pp. 491-493. 
 
Acabado, Janeiro (1939). Lições elementares de psicologia aplicada à educação: III – A 
memória. Escola Portuguesa, Ano V, nº 245, pp. 507-508. 
 
Oliveira, Felismina (1939). Realidades… . Escola Portuguesa, Ano V, nº 246, pp. 524-
526. 
 
Acabado, Janeiro (1939). Lições elementares de psicologia aplicada à educação: III – A 
memória (continuação). Escola Portuguesa, Ano V, nº 246, pp. 526-528. 
 
Acabado, Janeiro (1939). Lições elementares de psicologia aplicada à educação: III – A 
memória (continuação). Escola Portuguesa, Ano V, nº 247, pp. 541-542. 
 
Oliveira, Felismina (1939). Realidades… . Escola Portuguesa, Ano V, nº 249, pp. 569-
571. 
 
Acabado, Janeiro (1939). Lições da 1.ª classe do Ensino Primário Elementar. Escola 
Portuguesa, Ano VI, nº 259, pp. 17-20. 
 
Amaral, Áurea (1939). I Classe: Saber contar… . Escola Portuguesa, Ano VI, nº 260, 
pp. 33-34. 
 
Amaral, Áurea (1939). Saber contar… . Escola Portuguesa, Ano VI, nº 262, pp. 65-66. 
 
A. L. (1939). Do canhenho dum inspector. Escola Portuguesa, Ano VI, nº 263, pp. 79-
81. 
 
Amaral, Áurea (1939). Saber contar… . Escola Portuguesa, Ano VI, nº 264, pp. 96-98. 
 
Amaral, Áurea (1939). Saber contar… . Escola Portuguesa, Ano VI, nº 266, pp. 131-
132. 
 
A. L. (1939). Do canhenho dum inspector. Escola Portuguesa, Ano VI, nº 268, pp.155-
157. 
 
 
1940 
 
Amaral, Áurea (1940). Saber contar… . Escola Portuguesa, Ano VI, nº 275, pp. 261-
262.  
 



 188 

Tendências actuais da Escola Nova (1940). Escola Portuguesa, Ano VI, nº 276, pp. 
273-274. 
 
Amaral, Áurea (1940). Saber contar… . Escola Portuguesa, Ano VI, nº 282, pp. 372-
373. 
 
Evangelista, Domingos (1940). Pedagogismo. Escola Portuguesa, Ano VI, nº 285, pp. 
412-413. 
 
Amaral, Áurea (1940). Saber contar… . Escola Portuguesa, Ano VI, nº 285, pp. 413-
414. 
 
Escarameia, António José (1940). Exames. Escola Portuguesa, Ano VI, nº 296, p. 586. 
 
Necessidade da renovação didáctica (1940). Escola Portuguesa, Ano VII, nº 312, pp. 
33-34. 
 
Rodrigues, Bernardo (1940). O ensino elementar em face da Constituição. Escola 
Portuguesa, Ano VII, nº 316, p. 99. 
 
Renovação didáctica: Não devemos aspirar a realizações grandiosas (1940). Escola 
Portuguesa, Ano VII, nº 317, pp. 113-114. 
 
Escarameia, António José (1940). Aritmética (Algumas considerações). Escola 
Portuguesa, Ano VII, nº 318, pp. 139-140. 
 
Escarameia, António José (1940). Aritmética (Ainda algumas considerações). Escola 
Portuguesa, Ano VII, nº 320, pp. 175-177. 
 
Acabado, Janeiro (1940). Psicologia aplicada à educação. Escola Portuguesa, Ano VII, 
nº 321, pp. 202-203. 
 
 
1941 
 
Figueiredo, Silvestre de (1941). Notas pedagógicas: II Os cadernos escolares. Escola 
Portuguesa, Ano VII, nº 325, pp. 259-260. 
 
Escarameia, António José (1941). Aritmética. Escola Portuguesa, Ano VII, nº 325, pp. 
262-264. 
 
Escarameia, António José (1941). Aritmética. Escola Portuguesa, Ano VII, nº 328, pp. 
321-322. 
 
A primeira classe e sua influência na vida escolar (1941). Escola Portuguesa, Ano VII, 
nº 330, pp. 353-354. 
 
Escarameia, António José (1941). Aritmética. Escola Portuguesa, Ano VII, nº 330, pp. 
360-361. 
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Escarameia, António José (1941). Aritmética. Escola Portuguesa, Ano VII, nº 331, pp. 
378-380. 
 
Acabado, Janeiro (1941). Psicologia aplicada à educação. Escola Portuguesa, Ano VII, 
nº 332, pp. 397-398. 
 
Acabado, Janeiro (1941). Psicologia aplicada à educação. Escola Portuguesa, Ano VII, 
nº 336, pp. 481-482. 
 
Carvalho, Fernandes de (1941). Conceito do professor. Escola Portuguesa, Ano VII, nº 
343, pp. 609-610. 
 
Escarameia, António José (1941). Aritmética. Escola Portuguesa, Ano VII, nº 347, pp. 
679-680. 
 
Importância do ensino elementar (1941). Escola Portuguesa, Ano VII, nº 347, pp. 673-
674.  
 
Sousa, Manuel Cristiano de (1941). O livro único. Escola Portuguesa, Ano VII, nº 362, 
pp. 865-866. 
 
Escarameia, A. J. (1941). O ensino inicial da Aritmética. Escola Portuguesa, ano VII, nº 
362, p. 868. 
 
A escola e a felicidade da criança (1941). Escola Portuguesa, Ano VIII, nº 368, pp. 93-
95. 
 
O Livro Único, instrumento de renovação didáctica (1941). Escola Portuguesa, Ano 
VIII, nº 370, pp. 130-131. 
 
Escarameia, António José (1941). Aritmética. Escola Portuguesa, Ano VIII, nº 373, pp. 
184-185. 
 
Gaspar, José Maria (1941). O valor da memória. Escola Portuguesa, Ano VIII, nº 374, 
p. 202. 
 
 
1942 
 
Santos, Antónia V. S. Gomes dos (1942). Crianças. Escola Portuguesa, Ano VIII, nº 
379, p. 279. 
 
Brito, J. Nunes de. O ensino das fracções na escola primária. Noção de fracção. Espécie 
de fracções. 1942, Ano VIII, nº 385: 379-380. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1942). O movimento pedagógico no estrangeiro: Impressões e 
comentários. Escola Portuguesa, Ano VIII, nº 391, pp. 470-471. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1942). O movimento pedagógico no estrangeiro: Impressões e 
comentários. Escola Portuguesa, Ano VIII, nº 394, pp. 518-520. 
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Sanches, Mário (1942). Escola Nova. Escola Portuguesa, Ano VIII, nº 395, pp. 536-
537. 
 
Mateus, Maria de Jesus (1942). O uso do quadro preto na escola. Escola Portuguesa, 
Ano VIII, nº 399, p. 612. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1942). O movimento pedagógico no estrangeiro: Impressões e 
comentários. Escola Portuguesa, Ano IX, nº 415, p. 22-23. 
 
A evolução do livro escolar (1942). Escola Portuguesa, Ano IX, nº 416, pp. 34-38. 
 
 
1943 
 
Viana, Mário Gonçalves (1943). As qualidades do professor: Poder de observação. 
Escola Portuguesa, Ano IX, nº 430, pp. 312-314. 
 
Serrão, Alfredo (1943). Psicologia pedagógica: algumas interpretações de experiências 
sobre a aprendizagem. Escola Portuguesa, Ano IX, nº 435, pp. 379-381. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1943). As qualidades do professor: Boa elocução. Escola 
Portuguesa, Ano IX, nº 440, pp. 467-469. 
 
Mateus, António Carlos de Magalhães (1943). Como costumo ensinar quebrados. 
Escola Portuguesa, Ano IX, nº 440, pp. 472-473. 
  
Coelho, Lúcio Dias (1943). Compreender primeiro, decorar depois. Escola Portuguesa, 
Ano IX, nº 442, pp. 504-505. 
 
Figueiredo, Silvestre de (1943). Cultive-se o método. Escola Portuguesa, Ano IX, nº 
452, pp. 668-669. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1943). A psicologia ao serviço da elaboração do livro 
pedagógico. Escola Portuguesa, Ano IX, nº 458, pp. 764-765. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1943). As condições necessárias ao livro didáctico. Escola 
Portuguesa, Ano IX, nº 460, pp. 796-797. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1943). A criança e o professor. Escola Portuguesa, Ano IX, nº 
465, pp. 839-840. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1943). Os diversos caminhos da pedagogia… .Escola 
Portuguesa, Ano X, nº 468, pp. 17-18. 
 
Mateus, António Carlos de Magalhães (1943). Como costumo ensinar quebrados: - 
Operações (soma e subtracção). Escola Portuguesa, Ano X, nº 469, pp. 34-35. 
  
Cardoso, Leonor L. (1943). Folheando o “caderno diário”. Escola Portuguesa, Ano X, 
nº 471, pp. 64-66. 
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Cardoso, Leonor L. (1943). Folheando o “caderno diário”: (Aritmética). Escola 
Portuguesa, Ano X, nº 477, pp. 171-176. 
1944 
 
Cabral, Alfredo (1944). Nótulas didácticas: A ardósia. Escola Portuguesa, Ano X, nº 
481, p. 238. 
 
Viana, Mário (1944). O professor e a criança. Escola Portuguesa, Ano X, nº 484, pp. 
281-282. 
 
Cabral, Alfredo (1944). Os pais e os mestres. Escola Portuguesa, Ano X, nº 484, pp. 
282-283. 
 
Mateus, António Augusto de Magalhães (1944). Como costumo ensinar quebrados: 
Multiplicação e divisão. Escola Portuguesa, Ano X, nº 484, pp. 283-284. 
 
Borges, Hildebrando Sodré (1944). Questões de didáctica: Tempo lectivo a uma 1ª, 2ª e 
3ª classes. Escola Portuguesa, Ano X, nº 484, p. 285. 
 
Correia, José de Almeida (1944). Psicologia aplicada à educação. Escola Portuguesa, 
Ano X, nº 487, pp. 329-331. 
 
Figueiredo, Silvestre de (1944). A cadeira – Seu crédito e descrédito no ensino. Escola 
Portuguesa, Ano X, nº 498, pp. 495-496. 
 
Dores, Margarida Francisca das (1944). Considerações sobre o ensino aritmético. 
Escola Portuguesa, Ano X, nº 500, pp. 530-532.  
 
Dores, Margarida Francisca das (1944). Considerações sobre o ensino aritmético. 
Escola Portuguesa, Ano X, nº 503, pp. 578-581. 
 
Cabral, Alfredo (1944). Exames. Escola Portuguesa, Ano X, nº 507, p. 639.  
 
Viana, Mário Gonçalves (1944). Directrizes pedagógicas: A importância da observação 
na escola. Escola Portuguesa, Ano X, nº 509, pp. 669-670. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1944). Directrizes pedagógicas: Como deve educar-se a 
atenção. Escola Portuguesa, Ano X, nº 514, pp. 729-730. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1944). Directrizes pedagógicas: As lições mais úteis. Escola 
Portuguesa, Ano X, nº 516, pp. 749-751. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1944). Directrizes pedagógicas: A mecanização do ensino. 
Escola Portuguesa, Ano XI, nº 520, pp. 19-20. 
 
Mateus, António Carlos de Magalhães (1944). Como costumo ensinar quebrados: IV 
Problemas. Escola Portuguesa, Ano XI, nº 521, pp. 37-38. 
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Coelho, António (1944). Questões didácticas: A tabuada. Escola Portuguesa, Ano XI, 
nº 522, pp. 54-55. 
 
Viana, Mário Gonçalves (1944). O cálculo mental: A sua importância. Escola 
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ANEXO 1 – Síntese da Legislação do Ensino Primário 
 

Diploma Legal 

 
Instrução primária 
(destinatários) 

 

Objecto de estudo 
Método adoptado/Material 
didáctico/Outros aspectos 

 
Regulamento 

geral da instrução 
primária 

(07/09/1835) 
 

Rodrigo da 
Fonseca 

Magalhães 
 
 

“Esta instrução será 
administrada 
gratuitamente a todos os 
Cidadãos em Escolas 
Públicas (…)” (Título I, 
Artigo 2º) 
 
“A obrigação imposta 
pela Carta Constitucional 
ao Governo de 
proporcionar a todos os 
Cidadãos a Instrução 
primária, corresponde à 
obrigação dos Pais de 
família de enviar seus 
filhos às Escolas públicas 
logo que passem de 7 
anos (…)” (Título VII, 
Artigo 1º) 

 
 
 
“A Instrução Primária compreende (…) Aritmética (…).” (Título 
I, Artigo 1º) 
 
“1º Os princípios da língua Nacional, falada ou escrita, pois que a 
primeira necessidade social é a comunicação das ideias e dos 
sentimentos: as regras elementares do cálculo são colocadas na 
mesma ordem, por isso que o cálculo é uma linguagem 
abreviada, cujo uso se torna necessário a todos para o comércio 
inevitável da Sociedade.” (Preâmbulo) 
 
 
 

 
 
“O método geralmente adoptado nas 
Escolas estabelecidas pelo Governo, 
será o de Lencaster – ou Ensino 
Mútuo – com os melhoramentos de 
que for susceptível.” (Título I, Artigo 
3º) 
 
“Na adopção do método não podia o 
Governo (…) deixar de preferir 
aquele que tem merecido os sufrágios 
universais. Este método, porém, está 
sujeito a condições que o tornarão 
inadmissível nas Escolas menos 
numerosas em que o ensino 
simultâneo puro será cultivado com 
mais proveito. Era forçoso portanto 
limitar o estabelecimento das Escolas 
do ensino mútuo àquelas localidades, 
que pudessem fornecer de sessenta 
discípulos para cima.” (Preâmbulo) 
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Plano da 
instrução 
primária 

(15/11/1836) 
 

Passos Manuel 

“Todos os pais de família 
têm rigorosa obrigação de 
facilitarem a seus filhos a 
Instrução das Escolas 
Primárias. (…)” (Artigo 
33º) 

 
 
“A Instrução primária compreende: 1º As Artes de 
(…) contar. (…)” (Artigo 1º) 

“O método adoptado para o ensino primário é o 
método do ensino mútuo.” (Artigo 22º) 
 
“Quando não puder ter lugar o método adoptado 
por falta de suficiente número de Alunos, ou de 
outras quaisquer circunstâncias subsistirá o 
método de ensino simultâneo.” (Artigo 23º) 

Reforma geral do 
ensino  

(20/09/1844) 
 

Costa Cabral 

“Os pais, tutores, e outros 
quaisquer indivíduos, 
residentes nas povoações 
em que estiverem 
colocadas as Escolas de 
Instrução Primária, ou 
dentro de um quarto de 
légua em circunferência 
delas, deverão mandar 
instruir, nas mesmas 
Escolas, os seus filhos, 
pupilos, ou outros 
subordinados desde os 7 
anos até aos 15 de idade.” 
(Título I, Capítulo V, 
Artigo 32º) 
 
“Os que faltarem a este 
dever, serão 
sucessivamente avisados, 
intimados, e repreendidos 
pelo Administrador do 
Concelho; e ultimamente 
multados (…)” (Título I, 
Capítulo V, Artigo 32º, §) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A Instrução Pública divide-se em dois graus. O 
primeiro compreende: (…) contar. (…) O segundo 
compreende, além dos objectos do primeiro grau: 
(…) Aritmética e geometria com aplicação à 
indústria. (…) (Título I, Capítulo I, Artigo 1º) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“A extensão das matérias e o método de as 
ensinar, bem como o número de lições de cada 
objecto em cada semana, será regulado por 
determinações do Governo, segundo o que mais 
convier ao bem da instrução, e às diversas 
circunstâncias.” (Título I, Capítulo I, Artigo 2º) 
 
“Para este fim o governo mandará publicar os 
convenientes programas; e poderá estabelecer 
mais de um prémio para cada um dos diversos 
compêndios.” (Título I, Capítulo I, Artigo 3º § 1º) 
 
“(…) Os actuais Professores de ensino mútuo 
receberão os ordenados, que lhes estão 
estabelecidos por Lei.” (Título I, Capítulo IV, 
Artigo 23º)  
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“A disposição do Artigo 
antecedente não é 
aplicável: Aos que 
mostrarem, que os 
meninos possuem já o 
necessário conhecimento 
dos objectos de primeiro 
grau da Instrução 
Primária.” (Título I, 
Capítulo V, Artigo 33º, 
1º) 

Regulamento do 
ensino primário 
(20/12/1850) 

 
Conde de Thomar 

  
 
 
 
 
“Quando os meninos se acharem suficientemente 
versados na leitura, e escrita, o professor os ensinará 
a escrever os algarismos, fazendo-lhes aprender o 
artifício da numeração. Passará em seguida a instruí-
los e exercitá-los praticamente nas operações 
ordinária – de somar – diminuir – multiplicar – e 
repartir – primeiro os números inteiros; depois os 
quebrados; conduzindo-os até à regra de três, e sua 
aplicação à regra de juros e companhia.” (Capítulo 
V, Artigo 26º) 

“Os professores, atendendo ao número de seus 
discípulos, e aos diferentes graus e estado de sua 
instrução, os distribuirão em classes, pelas quais 
dividirão o tempo das lições de maneira que 
satisfaçam a todos os objectos do ensino; sem que, 
por causa de um, fique o outro prejudicado; e 
terão especial cuidado e vigilância para que os 
meninos estejam constantemente ocupados nos 
exercícios da sua classe, ou ao menos atendendo 
aos de outra, em que já utilmente possam tomar 
parte. (Capítulo V, Artigo 30º) 
 
“Para melhor poderem conseguir estes fins, e 
promover uma honesta e proveitosa emulação, à 
semelhança do que se pratica nas aulas de ensino 
mútuo, os professores nomearão para cada classe, 
de entre os discípulos mais adiantados e idóneos, 
alguns que sirvam de Monitores e Decuriões, que 
possam auxiliá-los, e encarregar-se de algumas 
funções do ensino simultâneo, a que os 
professores não possam directamente satisfazer. 
(Capítulo V, § único) 
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Decreto 

 
(Ministério das 
Obras Públicas, 
Comércio e 
Indústria) 

 
(13/12/1852)66 

 
Duque de 
Saldanha 

 

  “É adoptado o metro legal de França como base 
do sistema legal de pesos e medidas no 
Continente do Reino e Ilhas adjacentes.” (Artigo 
1º) 
 
“É igualmente adoptada a nomenclatura do 
sistema métrico decimal, para designar as diversas 
unidades dos novos pesos e medidas, seus 
múltiplos e submúltiplos.” (Artigo 2º) 
 
“O novo sistema de pesos e medidas deverá estar 
em pleno vigor dez anos depois da publicação 
deste Decreto.” (Artigo 3º) 

 
Decreto 

 
(Ministério das 
Obras Públicas, 
Comércio e 
Indústria) 

 
(20/06/1859) 

 
Duque da 
Terceira 

 

  “Desde o 1º de Janeiro de 1860 fica em vigor em 
Lisboa, e desde o 1º de Março para as outras 
povoações do Reino e ilhas, o novo sistema de 
medidas, decretado em 13 de Dezembro de 1852, 
mas somente por enquanto para o uso da medida 
linear.” (Artigo 1º) 
 
“Desde a referida época ficam abolidas, e serão 
consideradas ilegais, as varas, os covados, e 
quaisquer outras medidas lineares, que todas serão 
substituídas pelo metro, seus múltiplos e 
divisores, dos quais somente será lícito usar.” 
(Artigo 2º) 

                                                 
66 Os decretos referidos nesta tabela, datados de 1852 e de 1859, apesar de não se referirem ao ensino primário, são importantes na medida em que permitem contextualizar  a 
introdução, em 1870, do sistema legal de pesos e medidas, enquanto objecto de estudo, no 1º grau da instrução primária. 



 220 

Reforma da 
instrução 
primária 

(16/08/1870) 
 

D. António da 
Costa 

“A instrução primária do 
1º grau é obrigatória para 
todos os portugueses de 
ambos os sexos, desde a 
idade de sete a quinze 
anos. (…)” (Capítulo IV, 
Artigo 29º) 
 
“A nenhum aluno se dá 
por cumprido o ensino 
obrigatório, enquanto não 
obtiver aprovação em 
exame público nas 
disciplinas do 1º grau, 
que os programas 
designarem.” (Capítulo 
IV, Artigo 40º) 

“A instrução primária divide-se em dois graus: 1º 
grau ou elementar; 2º grau ou complementar.” 
(Capítulo I, Artigo 1º)  
 
“O ensino do 1º grau para o sexo masculino 
compreende: (…) V. Operações aritméticas sobre 
números inteiros e decimais. VI. Sistema legal de 
pesos e medidas. (…)” (Capítulo I, Artigo 2º) 
 
“O ensino nas escolas rurais compreende pelo 
menos: (…) IV. Operações aritméticas sobre 
números inteiros. V. Sistema legal de pesos e 
medidas. (…)” (Capítulo I, Artigo 3º) 
 
O ensino do 1º grau para o sexo feminino, como 
refere o Artigo 5º, também compreende as 
disciplinas designadas anteriormente. 

“Os programas fixam as disciplinas de que deve 
constar o ensino instrumental ou real; a 
intensidade e extensão dele para cada grau e para 
cada sexo, segundo as conveniências locais.” 
(Capítulo I, Artigo 7º) 
 
“Inaugurando finalmente o novo e regenerador 
princípio do ensino chamado real, consegue pelos 
novos métodos intuitivos, que o aluno alcance em 
muito menos tempo maior soma de 
conhecimentos adaptados à sua inteligência.” 
(Preâmbulo) 
 
“São instituídas as conferências entre os 
professores para o aperfeiçoamento dos métodos e 
modos de ensino, divisão das classes, e maneira 
de resolver na escola as questões especiais de 
instrução.” (Capítulo VIII, Artigo 89º) 

Reforma do 
ensino primário 
(02/05/1878) 

 
António 
Rodrigues 
Sampaio 

 
 
“A instrução primária 
elementar é obrigatória 
desde a idade de seis até 
doze anos para todas as 
crianças de um e outro 
sexo (…)” (Capítulo II, 
Artigo 5º) 

  “A instrução primária para o sexo masculino e 
feminino divide-se em dois graus – elementar e 
complementar.” (Capítulo I, Artigo 1º) 
 
“O ensino primário elementar para o sexo masculino 
compreende: (…) quatro operações sobre números 
inteiros e fraccionários, (…) princípios do sistema 
métrico - decimal (…) O ensino elementar para o 
sexo feminino compreende as matérias mencionadas 
neste artigo (…)” (Capítulo I, Artigo 2º) 

 
“Haverá em cada concelho, anualmente, 
conferências de professores (…)” (Capítulo IX, 
Artigo 59º) 
 
“O objecto da conferência será o aperfeiçoamento 
dos métodos de ensino, os meios de os levar a 
efeito, e todos os assuntos que especialmente 
disserem respeito à instrução primária.” (Capítulo 
IX, Artigo 59º § 4º) 



 221 

Regulamento 
para execução das 
leis de 2 de Maio 
de 1878 e 11 de 
Junho de 1880 
(28/07/1881) 

 
António 
Rodrigues 
Sampaio 

 
 
 
 
 
“A idade de escola 
principia logo que as 
crianças perfaçam os seis 
anos e acaba quando 
completarem os doze.” 
(Título I, Capítulo I, 
Artigo 1º, § único) 

“As provas escritas dos exames do ensino elementar 
constam de: (…) Prática de uma operação de 
aritmética em números inteiros ou decimais, e 
solução de um problema simples de uso comum, em 
que o candidato possa mostrar que sabe aplicar as 
operações fundamentais de aritmética. (…)” (Título 
II, Capítulo IV, Artigo 78º b)) 
 
“As provas orais dos exames de ensino elementar 
(…) são públicas e compreendem exercícios 
práticos e interrogações.” (Título II, Capítulo V, 
Artigo 91º) 
 
“Os exercícios a que são obrigados os examinandos 
do ensino elementar constam em: (…) Escrever e ler 
números no quadro e efectuar operações fáceis de 
aritmética.” (Título II, Capítulo V, Artigo 92º d)) 

 
 
 
 
“Na sede dos círculos - escolares haverá todos os 
anos conferências pedagógicas, cujo objecto será 
o aperfeiçoamento dos métodos, modos e 
processos de ensino; a organização material e 
disciplinar das escolas; a estatística e todos os 
assuntos que especial e directamente disserem 
respeito ao desenvolvimento da instrução 
popular.” (Título V, Capítulo I, Artigo 236º) 

 
Decreto nº 1 
Instrução 
primária    

(22/12/1894) 
 

Ernesto Rodolpho 
Hintze Ribeiro  

 

“O ensino primário é 
elementar ou 
complementar.” (Artigo 
1º) 
 

“O ensino elementar 
divide-se em dois graus: 
a) O primeiro grau (…) é 
obrigatório para todas as 
crianças desde os seis aos 
doze anos (…) 
b) O segundo grau (…) é 
obrigatório para admissão 
nos institutos de instrução 
secundária ou especial 
(…)” (Artigo 2º) 

 
 
 
“(…) a) O primeiro grau (…) compreende: (…) 
Operações fundamentais de aritmética e noções do 
sistema legal de pesos e medidas; (…).” (Artigo 2º 
a) 3º) 
 
“O governo mandará proceder à codificação das 
disposições em vigor, relativas à instrução primária, 
e, ouvidas as estações competentes, decretará os 
regulamentos e programas para a execução deste 
decreto.” (Artigo 72º)   
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Regulamento 
geral do ensino 

primário 
(18/06/1896) 

 
João Ferreira 

Franco 
 

 
 
“A instrução primária 
elementar do primeiro 
grau é obrigatória para 
todas as crianças de um e 
outro sexo desde os seis 
aos doze anos (…)” 
(Parte I, Capítulo I, 
Artigo 1º) 
 
“ Nas escolas centrais há 
quatro classes 
ascendentes, que se 
denominarão 1ª, 2ª, 3ª e 
4ª, compreendendo, em 
regra, as três primeiras o 
ensino elementar do 
primeiro grau e a 4ª o do 
segundo.” (Parte I, 
Capítulo II, Artigo 39º) 

“Os comissários da instrução primária ou quem suas 
vezes fizer, mandarão fazer por uma comissão de 
professores de escolas centrais a divisão da matéria 
do programa pelas quatro classes.” (Parte I, Capítulo 
II, Artigo 41º) 
 
“Esta divisão poderá ser diferente segundo o 
número de professores que a escola tiver, mas será a 
mesma para as escolas de igual número de 
professores.” (Parte I, Capítulo II, Artigo 41º § 1º) 
 
“Os programas com estas indicações serão 
aprovados pelo comissário, impressos e distribuídos 
gratuitamente aos respectivos professores e 
regentes, e por eles se fará tanto o ensino de cada 
classe, como os respectivos exames de passagem.” 
(Parte I, Capítulo II, Artigo 41º § 2º) 
 
“Os programas que fazem parte deste regulamento 
são destinados a indicar simplesmente a ordem, a 
extensão e intensidade que se deve dar ao ensino de 
cada uma das disciplinas designadas no artigo 2.º do 
decreto de 22 de Dezembro de 1894; (…)” (Parte I, 
Capítulo II, Artigo 45º) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ (…) os modos, métodos e processos de ensino 
são, porém, da livre escolha e responsabilidade do 
professor, que deverá inspirar-se sempre nos 
princípios pedagógicos de mais alto valor prático 
e científico.” (Parte I, Capítulo II, Artigo 45º) 

Instrução 
primária 

(18/03/1897) 
 

José Luciano de 
Castro 

“O ensino primário é 
elementar ou 
complementar.” (Artigo 
1º) 
 
“O ensino elementar 
divide-se em dois graus: 
a) O primeiro grau (…) é 
obrigatório para todas as 

“(…) a) O primeiro grau (…) compreende: (…)  
Operações fundamentais de aritmética e noções do 
sistema legal de pesos e medidas; (…)” (Artigo 2º a) 
3º) 
 
“O governo mandará proceder à codificação das 
disposições em vigor, relativas à instrução primária, 
e, ouvidas as estações competentes, decretará os 
regulamentos e programas para a execução desta 
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crianças, desde os seis 
aos doze anos (…) 
b) O segundo grau (…) é 
obrigatório para admissão 
nos institutos de instrução 
secundária ou especial 
(…)” (Artigo 2º a)) 

lei.” (Artigo 72º) 

Decreto nº 8 
Ensino primário 

 
(24/12/1901) 

 
Ernesto Rodolpho 
Hintze Ribeiro 

“O ensino primário 
divide-se em dois graus.” 
(Capítulo I, Artigo 1º) 
 
“O ensino primário do 1.º 
grau é obrigatório para 
todas as crianças dos dois 
sexos, desde os seis até 
aos doze anos de idade 
completos. 
(…)”(Capítulo II, Artigo 
3º)  

 
“(…) na aritmética, cuja utilidade é tão real, 
encaminhamos o seu estudo de modo a facilitar a 
solução de simples problemas de uso comum, que é 
a aplicação vulgar dos números.” (Preâmbulo) 
 
“O ensino primário compreende: a) No 1º grau: (…) 
Operações fundamentais da aritmética e noções do 
sistema métrico decimal, com aplicação especial a 
pesagem e medições; (…)” (Capítulo I, Artigo 2º a) 
3º) 

 

Regulamento do 
Decreto nº 8 de 24 
de Dezembro de 

1901 
(19/09/1902) 

 
Ernesto Rodolpho 
Hintze Ribeiro 

 

 
 
 
“O ensino primário do 1º 
grau é obrigatório para 
todas as crianças de um e 
de outro sexo (…) desde 
os seis aos doze anos de 
idade.” (Capítulo I, 
Artigo 1º) 

 
 
 
 
 
“O ensino nas classes far-se-á em harmonia com os 
programas e respectiva divisão da matéria pelas 
quatro classes.” (Capítulo II, Artigo 76º) 

“As salas de aula terão uma superfície não inferior 
a um metro quadrado por cada aluno, e uma 
altura, entre o sobrado e o tecto, não inferior a 3 
metros.” (Capítulo II, Artigo 37º § 2º) 
 
“A mobília escolar para cada sala de aula compor-
se-á de bancos-mesas, com lugares em número 
suficiente para todos os alunos. Estes bancos-
mesas serão de proporções móveis ou fixas, 
devendo neste último caso haver cinco modelos 
diferentes, proporcionados à diversa estatura dos 
alunos. As carteiras serão devidamente inclinadas, 
e de preferência móveis para facilitar a passagem, 
e os bancos terão um encosto baixo, à altura do 
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vértice do ângulo inferior da omoplata dos alunos. 
Haverá além disto, para uso do professor, uma 
cadeira e uma mesa, colocadas sobre um estrado.” 
(Capítulo II, Artigo 37º § 6º) 
  
“O material de ensino compor-se-á, pelo menos, 
de um quadro negro de 1 metro de altura por 1,30 
m de largura, um ábaco, uma colecção de pesos e 
medidas, uma balança (…)” (Capítulo II, Artigo 
37º § 7º) 

 
Reforma do 

ensino primário 
(29/03/1911) 

 
Joaquim Teófilo 

Braga  
 

 
“Haverá duas categorias 
de ensino: infantil e 
primário.” (Parte I, 
Capítulo II, Artigo 3º) 
 
“O ensino primário 
abrange três graus: 
elementar, complementar 
e superior.” (Parte I, 
Capítulo II, Artigo 4º) 
 
“Neste grau de ensino 
[elementar], que durará 
três anos, nenhuma 
criança se poderá 
matricular com menos de 
sete anos de idade.” 
(Parte I, Capítulo II, § 
único) 
 
“O ensino primário 
elementar é obrigatório 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Constituem objecto do ensino primário elementar: 
(…) 
2º Operações fundamentais da aritmética; noções de 
sistema métrico decimal; geometria prática 
elementar; (…)” (Parte I, Capítulo II, Artigo 9º) 
 

“Todo o ensino primário deve ser essencialmente 
prático, utilitário e quanto possível intuitivo.” 
(Parte I, Capítulo III, Artigo 12º) 
 
“Os agentes deste ensino terão em vista que o fim 
da escola primária consiste em habilitar o homem 
para a luta da vida, ministrando uma educação que 
tenda substancialmente a esse fim.” (Parte I, 
Capítulo III, Artigo 13º) 
 
“Tanto no ensino elementar como no 
complementar deve dispensar-se o mais possível o 
livro, como texto de lições, especialmente para o 
estudo da aritmética, sistema métrico, geometria, 
desenho (…)” (Parte I, Capítulo III, Artigo 14º)  
 
“Todas as escolas de instrução primária, seja qual 
for o grau de ensino que nelas se professe, devem, 
em regra, ser instaladas em edifícios próprios; 
sendo também necessário que todas possuam o 
mobiliário e material didáctico indispensável, para 
bem corresponderem ao seu objectivo.” (Parte I, 
Capítulo IV, Artigo 36º) 
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para todas as crianças, de 
ambos os sexos, cuja 
idade esteja 
compreendida entre os 
sete e os catorze anos.” 
(Parte I, Capítulo V, 
Artigo 37º) 

 
“As escolas de todos os graus de ensino são 
organizadas pelo sistema de classes, em harmonia 
com a idade e desenvolvimento dos alunos, e 
serão definidas em regulamento.” (Parte I, 
Capítulo IV, Artigo 79º) 
 
“A passagem dos alunos, duma para outra classe, 
tem como critério a habilitação destes nas 
matérias dos respectivos programas, e o grau de 
desenvolvimento físico e mental, que devem 
possuir, de harmonia com a sua idade.” (Parte II, 
Capítulo IV, § único) 

Decreto nº 5787-A 
 

Reorganização do 
ensino primário 
(10/05/1919) 

 
Leonardo José 

Coimbra 

 
 
 
 
“O ensino primário 
abrange três graus: 
infantil, primário geral e 
primário superior.” 
(Capítulo I, Artigo 2º) 
 
“O ensino primário geral 
é obrigatório para todas 
as crianças de ambos os 
sexos, dos 7 aos 12 anos.” 
(Capítulo I, Artigo 7º) 

 
 
 
 
 
 
 
“Constituem objecto do ensino primário geral: (…)  
4º Cálculo, noções de geometria prática e elementar, 
sistema métrico.” (Capítulo I, Artigo 6º) 

“O ensino primário geral deve ser essencialmente 
activo, partindo sempre da convivência do aluno 
com as realidades físicas e sociais” (Capítulo I, 
Artigo 9º) 
 
“Serão dispensados, quanto possível, os livros, 
especialmente os destinados ao ensino do cálculo, 
da geometria, do sistema métrico, do desenho 
(…)” (Capítulo I, Artigo 9º §1º) 
 
“O ensino primário geral compreende cinco 
classes ascendentes.” (Capítulo I, Artigo 10º) 
 
“O Governo promoverá a realização de 
conferências pedagógicas, por períodos de quatro 
anos, em todos os círculos escolares, e a de um 
congresso pedagógico de cinco em cinco anos. O 
Governo fará publicar um boletim mensal, 
destinado a levar ao conhecimento dos 
professores primários as melhores notícias sobre 
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métodos e processos pedagógicos, trabalhos de 
cultura geral, sínteses do movimento económico e 
social e as grandes ideias directoras da 
civilização. Utilizará para isso trabalhos originais 
portugueses e boas traduções dos melhores 
trabalhos estrangeiros.” (Capítulo VII, Artigo 89º) 

Decreto nº 6137 
 

Regulamento 
para a execução 
do Decreto com 
força de lei nº 
5787-A que 
reorganiza os 
serviços de 
instrução 
primária 

(29/09/1919) 
 

 
Joaquim José de 

Oliveira 

 
 
 
 
“O ensino primário geral 
será obrigatório e gratuito 
para todas as crianças de 
um e outro sexo dos sete 
aos doze anos de idade.” 
(Parte II, Capítulo II, 
Artigo 33º) 
 
“O ensino primário geral 
compreenderá cinco 
classes ascendentes e 
cada classe corresponderá 
a um ano lectivo de 
frequência.” (Parte II, 
Capítulo II, Artigo 42º)   

 “As salas de aulas terão uma superfície não 
inferior a 1 metro quadrado, por aluno, uma altura 
entre o sobrado e o tecto não inferior a 3 metros, 
uma porta e pelo menos duas janelas, cuja 
superfície envidraçada não seja superior a um 
sexto da superfície da sala.” (Parte II, Capítulo I, 
Artigo 27º § 3) 
 
“Além das carteiras em número necessário para 
todos os alunos, haverá pelo menos em cada sala 
escolar uma mesa, uma cadeira para o professor, e 
armários para os cadernos e material escolar dos 
alunos, e ainda para um museu regional. (Parte II, 
Capítulo I, Artigo 30º). 
 
“O mínimo de material didáctico compor-se-á de 
um ou mais quadros negros, uma colecção de 
pesos e medidas, uma balança Roberval, uma 
balança decimal, uma craveira, uma colecção de 
sólidos geométricos (…)” (Parte II, Capítulo I, 
Artigo 31º) 
 
“Nas últimas três classes da Escola Primária Geral 
os alunos registarão em caderno especial todos os 
exercícios escolares.” (Parte II, Capítulo II, Artigo 
45º) 
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“Haverá também um caderno em que cada dia um 
dos alunos resolverá os exercícios dados.” (Parte 
II, Capítulo II, Artigo 46º) 
 
“Os cadernos servirão também para o inspector 
ajuizar do trabalho e orientação do professor.” 
(Parte II, Capítulo II, Artigo 47º) 
 
“O Governo promoverá a organização das 
conferências pedagógicas em todos os círculos 
escolares, por cada período de quatro anos.” 
(Parte II, Capítulo XIII, Artigo 182º) 
 
“As conferências pedagógicas durarão quatro 
dias.” (Parte II, Capítulo XIII, Artigo 182º § 9º)  

Decreto nº 13619 
(17/05/1927) 

 
António Óscar de 
Fragoso Carmona 

“O ensino primário 
considera-se dividido em 
três categorias: Ensino 
infantil (…) Ensino 
primário elementar, 
ministrado aos indivíduos 
de ambos os sexos, dos 7 
aos 11 anos de idade; (…) 
ensino primário 
complementar (…)” 
(Artigo 1º) 
 
“O ensino primário 
elementar é obrigatório 
para os indivíduos de 
ambos os sexos, podendo 
ser admitidos à sua 
frequência os alunos que 

 
 
 
 
 
“O ensino primário elementar é ministrado em 
quatro classes sucessivas e compreende (…) 
a) Desenho, geometria e trabalhos manuais; (…) 
c) Aritmética e sistema métrico (…)” (Artigo 4º) 
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excedam em dois anos a 
idade estabelecida como 
normal para a matrícula 
nas respectivas classes.” 
(Artigo 2º) 
 

Decreto nº 18140 
(22/03/1930) 

 
António Óscar de 
Fragoso Carmona 

 
 

“O ensino primário elementar, conquanto continue 
mantendo o regime das classes em vigor, é dividido 
em dois graus, compreendendo o primeiro as 
matérias das três primeiras classes e o segundo as 
que dizem respeito ao programa da 4ª classe.” 
(Artigo 1º) 
 
“Ao termo de cada grau corresponderá a competente 
prova de exame, sendo obrigatória a do 1.º grau e 
ficando dependente da respectiva aprovação o 
ingresso dos alunos na 4ª classe.” (Artigo 2º) 
 
“O exame do 2º grau substitui, para todos os efeitos, 
o actual exame da 4.ª classe, e a aprovação no 
exame do 1º grau constitui, desde a vigência deste 
decreto, a exigência estabelecida no artigo 2º do 
decreto nº 16282, de 1 de Maio de 1929.” (Artigo 
3º) 

 

Decreto nº 25305 
(09/05/1935) 

 
António Óscar de 
Fragoso Carmona 

  “É fixado o seguinte material didáctico mínimo 
(…): 
a) Quadro preto (…); 
b) Balança ordinária e colecção de pesos e 
medidas; 
c) Colecção de sólidos geométricos; (…)” (Artigo 
2º)  
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Lei nº 1969 
(20/05/1938) 

 
António Óscar de 
Fragoso Carmona 

“O ensino primário 
abrange dois graus de 
educação: elementar e 
complementar. O ensino 
elementar é uniforme 
para cada sexo e 
obrigatório para todos os 
portugueses, física e 
mentalmente sãos, entre 
os sete e os doze anos, e 
destina-se a habilitá-los a 
ler, escrever e contar, a 
compreender os factos 
mais simples da vida 
ambiente e a exercer as 
virtudes morais e cívicas, 
dentro de um vivo amor a 
Portugal. (…)” (Base II) 
 
“O ensino primário será 
ministrado, segundo 
programas oficialmente 
aprovados, em cinco 
classes anuais, 
correspondendo as 1ª, 2ª e 
3ª ao ensino elementar e 
as 4ª e 5ª ao 
complementar. (…)” 
(Base III) 
 
“O cumprimento da 
obrigação de adquirir o 
grau elementar será 
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comprovado ao fim da 3ª 
classe por meio de exame 
(…)” (Base III) 

Decreto-Lei nº 
40964 

(31/12/1956) 
 

Francisco Higino 
Craveiro Lopes 

“A partir de Outubro de 
1957 a instrução primária 
será obrigatória, até 
aprovação do exame de 4ª 
classe, para todos os 
menores do sexo 
masculino (…)” Artigo 
1º) 
 

  

Decreto-Lei nº 
42994 

(28/05/1960) 
 

Américo Deus 
Rodrigues Tomás 

 

“O ensino primário é 
constituído por quatro 
classes, formando um só 
ciclo, e termina com a 
aprovação do exame da 4ª 
classe.” (Artigo 1º) 
 
“A frequência do ensino 
primário é obrigatória, até 
aprovação no exame 
final, para os menores de 
ambos os sexos que 
tenham idade 
compreendida entre os 7 
e os 12 anos (…)” (Artigo 
2º) 

  

Despacho nº  
24-A/74 

02/09/1974 (?) 
 

  “A queda do regime fascista e o processo de 
democratização que se iniciou em Portugal 
em 25 de Abril tornaram inutilizáveis, na sua 
maior parte, os programas dos ensinos básico 
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Vitorino 
Magalhães 
Godinho 

e secundário. Na verdade, esses programas 
visaram, no seu conjunto a conformação com 
a ideologia do regime deposto, sofriam de 
graves distorções impostas por motivos 
políticos e estavam civados de um espírito 
anacrónico, em oposição flagrante muitas 
vezes com a atitude científica e a abertura da 
criação cultural ao mundo moderno. (…)  
As alterações que agora se apresentam 
vigorarão durante um ano, a título 
experimental. No termo dessa experiência 
procurar-se-á colher os respectivos frutos e 
repensá-los, atendendo às críticas e sugestões 
que entretanto surjam, de modo a dar um 
novo passo para uma reorganização mais de 
raiz de todo o sistema educacional 
português.” 
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ANEXO 2 - Programas do ensino primário publicados entre 1882 e 1974/1975 
 

 
Programas 

 

 
A área da Matemática nos 

programas 
(disciplinas) 

 
Outros aspectos relativos à 

Matemática  

 
Programas 

provisórios para 
ensino das 

disciplinas que 
constituem o 

primeiro grau da 
instrução primária 

1882 

 

 
 
 
- Aritmética e sistema 
métrico 

 
O programa de Aritmética e 
sistema métrico encontra-se 
dividido em Exercícios 
práticos e intuitivos e 
Exercícios teóricos e de 
aplicação. 
 

 
Programas do ensino 
elementar – 1º grau 

1896 

 
- Operações fundamentais de 
aritmética e noções do 
sistema legal de pesos e 
medidas 
 

 
- No final do programa 
surgem dois parágrafos com 
Observações. 

 
Programas das 
disciplinas que 

constituem o ensino 
primário em cada 
uma das diferentes 
classes – 1º grau 

1902 

 

 
 
- Aritmética (1ª, 2ª e 3ª 
classes) 
 
- Sistema métrico (2ª e 3ª 
classes)  

 

 
Programas do ensino 
primário elementar  

1º grau 
1906 

 

 
- Aritmética (1ª classe) 
 
- Aritmética e sistema 
métrico (2ª e 3ª classes) 

 

 
 
 
 
 
 
Programas do ensino 

primário geral 
1919 

 
 
 
 
 
- Geometria (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
classes) 
 
- Aritmética (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
classes) 
 

 
- Cálculo, noções de 
geometria prática e 
elementar, aritmética e 
sistema métrico é o título de 
um texto que antecede o 
programa de Geometria, 
deixando algumas 
considerações acerca da 
escola, do aluno e da relação 
entre a aritmética e a 
geometria. 
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- Anterior ao programa de 
Aritmética é apresentado um 
extenso texto com indicações 
metodológicas e didácticas.  
 

 
 
 
 
Programas do ensino 

primário geral 
1921 

 
- Aritmética (1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
classes) 
 
- Aritmética e sistema 
métrico (5ª classe) 
 
- Geometria conjugada com 
os trabalhos manuais e 
desenho (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
classes) 
 

 
 
 
 
 
- Os programas contêm 
Instruções. 

 
 
 
 
 
 
Programas do ensino 
primário elementar 

1927 

 
 
 
- Desenho, geometria e 
trabalhos manuais (1ª, 2ª, 3ª e 
4ª classes)  
 
- Aritmética (1ª classe) 
 
- Aritmética e sistema 
métrico (2ª, 3ª e 4ª classes) 

 
- O decreto que contém estes 
programas (Decreto nº 14417 
de 12 de Outubro de 1927) 
inclui o Relatório da 
comissão. 
 
- Através da portaria nº 5060 
de 18 de Outubro de 1927 são 
publicadas as Instruções 
pedagógicas para a execução 
dos programas de ensino 
primário elementar postos em 
vigor pelo decreto nº 14417, 
de 12 de Outubro de 1927. 
 

 
 
 
 

Programas 
1928 

 
 
- Aritmética (1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
classes)  
 
- Geometria (1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
classes)  
 

 
- O Decreto nº 16077 de 26 
de Outubro de 1928 que 
publica os programas contém 
o Relatório da comissão.  
 
- Os programas contêm 
Instruções. 
 

 
 
 
 

Programas 
1929 

 
 
- Aritmética (1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
classes)  
 
- Geometria (3ª e 4ª classes) 

 
- O Decreto nº 16730 de 13 
de Abril de 1929 que publica 
os programas inclui o 
Relatório. 
 
- Os programas contêm 
Instruções. 
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Ensino primário 

elementar: 
Programas 

1937 

 

 
- Aritmética (1ª, 2ª e 3ª 
classes) 
 
 

 
- O programa contém 
Observações. 

 
 
Programas do ensino 

primário 
1960 

 
- Aritmética (1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
classes)  
 
- Geometria (3ª e 4ª classes) 
 

 
 
- Os programas contêm 
Instruções.  

 
Programas do ciclo 
elementar do ensino 

primário 
1968 

 

 
- Aritmética (1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
classes)  
 
- Geometria (3ª e 4ª classes) 

 
 
- Os programas contêm 
Observações. 

 
Ensino primário: 
Programas para o 
ano lectivo 1974-

1975 

 

 
- Matemática (1ª classe) 
 
- Aritmética e Geometria (2ª, 
3ª e 4ª classes) 
 

 
- Os programas contêm 
Objectivos, Sugestões e 
Observações. 
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ANEXO 3 – Síntese dos conteúdos presentes nos programas relativos à numeração 

e às operações sobre números inteiros 
 

Programas Numeração Operações 

1882 - Leitura e escrita de 
números inteiros. 
 

- Prática das quatro operações. 

1896 - Série dos números 
inteiros. 

- As quatro operações aritméticas. 
- Tabuada da multiplicação. 
 

 

 

 

 

1902 

1ª classe: 
- Formação dos números 
até 100. 
 
 
 
2ª classe: 
- Formação de números 
compreendidos entre 
dezenas e centenas de mil, 
consecutivas.  
 
3ª classe: 
- Dezenas e centenas de 
bilião. 
 

1ª classe: 
- As quatro operações feitas com os números até 
100.  
- Tabuada da adição. 
- Tabuada da multiplicação. 
 
2ª classe: 
- As quatro operações feitas com números até 
900000. 
 
 
 
3ª classe: 
- Prática sobre as quatro operações. 

 

 

 

1906 

1ª classe: 
- Formação de números até 
100. 
 
2ª classe: 
- Dezenas e centenas de 
milhar. 
 
3ª classe: 
- Dezenas e centenas de 
bilião. 
 

1ª classe: 
As quatro operações feitas com números até 99. 
- A tabuada.  
 
2ª classe: 
- As quatro operações aritméticas feitas com 
números até 999999. 
 
3ª classe: 
- As quatro operações. 

 

 

 

 

1919 

1ª classe: 
- Formação de números até 
1000. 
 
2ª classe: 
- Leitura e escrita de 
qualquer número inteiro. 
 
3ª classe: 
-------------------------------- 
4ª classe: 
-------------------------------- 
5ª classe: 
-------------------------------- 

1ª classe: 
- As quatro operações. 
- Tabuada das quatro operações. 
 
2ª classe: 
As quatro operações. 
 
 
3ª classe: 
----------------------------------------------- 
4ª classe: 
----------------------------------------------- 
5ª classe: 
----------------------------------------------- 
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1921 

1ª classe: 
- Números concretizados 
até 100. 
 
2ª classe: 
- Números inteiros até ao 
máximo de seis 
algarismos. 
 
3ª classe: 
- Números inteiros. 
 
4ª classe: 
-------------------------------- 
 
5ª classe: 
-------------------------------- 

1ª classe: 
- As quatro operações concretizadas em objectos. 
 
 
2ª classe: 
- As quatro operações. 
 
 
 
3ª classe: 
----------------------------------------------- 
 
4ª classe: 
----------------------------------------------- 
 
5ª classe: 
----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

1927 

1ª classe: 
- Números inteiros 
inferiores a 1000. 
 
 
2ª classe: 
- Números inteiros 
inferiores a 10000000. 
 
3ª classe: 
- Os números inteiros: a 
numeração decimal. 
 
 
 
 
4ª classe: (Instruções) 
- Revisões.  
 

1ª classe (Instruções): 
- As quatro operações. 
- Tábua de somar e subtrair. 
- Tábua de multiplicar e dividir. 
 
2ª classe: 
- As quatro operações e as suas tábuas. 
 
 
3ª classe: 
- Representação e execução correcta das quatro 
operações. 
- Execução de divisões de números inteiros por 
inteiros inferiores a 1000. (Instruções) 
- As tábuas das operações. (Instruções) 
 
4ª classe: (Instruções) 
- Revisões.  

 

 

 

 

 

 

1928 

1ª classe: 
- Números inteiros até 
1000. 
 
 
 
 
2ª classe: 
- Números inteiros até ao 
máximo de seis 
algarismos. 
 
3ª classe: 
- Alargar-se-á o campo dos 
números inteiros. 
 
 
 
 

1ª classe: 
- As quatro operações com estes números. 
- Na multiplicação e na divisão sempre dígito o 
multiplicador e o divisor. (Instruções) 
- Tábuas das quatro operações: construção e uso 
delas. (Instruções) 
 
2ª classe: 
- As quatro operações.  
- Divisão dos inteiros conhecidos por inteiros de 
dois algarismos. (Instruções) 
 
3ª classe (Instruções): 
- Operações. 
- Multiplicações por inteiros de quatro ou mais 
algarismos. 
- Divisões em que o divisor tenha três ou mais 
algarismos. 
- Casos especiais: multiplicação e divisão por 
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4ª classe: (Instruções) 
- Revisões.  
 

números escritos com a unidade seguida de zeros 
ou outro algarismo também seguido de zeros; 
multiplicação e divisor com zeros intercalados 
entre algarismos significativos; número de 
produtos parciais determinado pelo número de 
algarismos significativos do multiplicador.  
 
4ª classe: (Instruções) 
- Revisões.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1929 

1ª classe: 
- Números concretizados 
até 100. 
 
 
2ª classe: 
- Números inteiros até ao 
máximo de seis 
algarismos. 
 
 
3ª classe: 
- Números inteiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ª classe: (Instruções) 
- Revisões.  

1ª classe: 
- As quatro operações concretizadas em objectos. 
- Tábuas das operações: construção e uso delas. 
(Instruções) 
 
2ª classe: 
- As quatro operações. 
- Obtenção do produto e do quociente da divisão de 
um número inteiro escrito por um número dígito. 
(Instruções) 
 
3ª classe: 
- Operações com números inteiros. (Instruções) 
- Multiplicações por inteiros de quatro ou mais 
algarismos. (Instruções) 
- Divisões em que o divisor tenha três ou mais 
algarismos. (Instruções) 
- Casos especiais: multiplicação e divisão por 
números escritos com a unidade seguida de zeros 
ou outro algarismo também seguido de zeros; 
multiplicador e divisor com zeros intercalados 
entre algarismos significativos; divisões em que 
apareçam zeros no quociente; divisões em que o 
número de algarismos do divisor é superior ao 
número de algarismos do dividendo; número de 
produtos parciais determinado pelo número de 
algarismos significativos do multiplicador. 
(Instruções) 
 
4ª classe: (Instruções) 
- Revisões.  

 

 

 

 

1937 

1ª classe: 
- Leitura e escrita de 
números até 99. 
 
2ª classe: 
- Números inteiros até seis 
algarismos.  
 
3ª classe: 
- Revisão da matéria da 
classe anterior. 
 

1ª classe: 
- As quatro operações. 
 
 
2ª classe: 
- As quatro operações. 
 
 
3ª classe: 
- As quatro operações com números inteiros. 
 
- Construção das tábuas da adição e da 
multiplicação. (Observações; não indicam a classe 
em que devem ser abordadas) 
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1960 e 

1968 

1ª classe: 
- Prosseguimento da 
contagem de objectos e da 
escrita e leitura dos 
números correspondentes, 
primeiro até 20 e depois 
até 50. 
- Composições e 
decomposições de 
números. 
 
2ª classe:  
- Prosseguimento da 
numeração dentro da 
classe dos milhares. 
 
 
 
 
 
3ª classe: 
- Prosseguimento da 
numeração até à classe dos 
milhões. 
 
4ª classe: 
- Revisão das matérias das 
classes anteriores. 
 

1ª classe: 
- Adições e subtracções. 
- Organização das tábuas de multiplicar até ao 
limite do multiplicador 5. Multiplicações orais e 
escritas de números até 10, pelos multiplicadores 2, 
3, 4 e 5. 
- Repartição de uma colecção de objectos em 
grupos iguais. Divisões orais e escritas de números 
até 10 pelos divisores 2, 3, 4 e 5. 
 
 
2ª classe: 
- Organização das tábuas de multiplicar desde o 
multiplicador 6 ao multiplicador 9. Introdução 
gradual de multiplicadores e divisores com dois 
algarismos. 
- Prática de operações, cujos dados e resultados 
não envolvam números com mais de cinco 
algarismos. 
 
3ª classe: 
- Introdução gradual de multiplicadores e divisores 
de três e, em casos especiais, de quatro algarismos. 
- Prática de operações. 
 
4ª classe: 
- Revisão das matérias das classes anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

1974/1975 

1ª classe: 
Programa A 
- Composição e 
decomposição de números. 
- Escrita e leitura dos 
números até 20 (limite que 
poderá ser alargado até 50, 
nos casos em que o 
desenvolvimento da 
criança o permita). 
Programa B 
- Prosseguimento do 
estudo dos números, pelo 
menos até vinte. 
- Decomposição de 
números. 
 
2ª classe: 
- Numeração até 999. 
 
 

 
 
 
 

 

1ª classe: 
Programa A 
- Adição, elaboração gradual das respectivas 
tabuadas e prática da operação. 
- Subtracção. 
- Iniciação da multiplicação, partindo da adição de 
parcelas iguais. 
 
 
 
Programa B 
- Iniciação à adição, à subtracção e à multiplicação. 
 
 
 
 
 
2ª classe: 
- Tabuadas de multiplicar até ao multiplicador 5. 
- Elaboração das restantes tábuas de multiplicar. 
- Introdução gradual da multiplicação com 
multiplicador de dois algarismos. 
- Prática de operações, cujos dados e resultados 
não envolvem números com mais de três 
algarismos. 
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3ª classe: 
- Prosseguimento da 
numeração dentro da 
classe dos milhares. 
 
4ª classe: 
- A classe dos milhões. 

3ª classe: 
- Introdução gradual da divisão com divisores de 
dois algarismos. 
- Prática de operações. 
 
4ª classe: 
---------------------------------------------------- 
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ANEXO 4 – Os materiais didácticos na Imprensa Pedagógica – Educação Nacional 
 

 
Nº e data de 
publicação do 

artigo 
 

 
 

Autor 

 
 

Material didáctico 
 

 
Nº 9 

3 Junho 1900 
 

  
Quadro preto, ardósias, conchas, cubos, paus, grãos de 
milho. 

 
Nº 13 

4 Novembro 
1900 

 
A. Justino 
Ferreira 

 
Esferas, cubos, feijões, conchas. 

 
Nº 34 

3 Novembro 
1901 

  
Dedos. 

 
Nº 375 

29 Novembro 
1903 

  
Livros, botões, quadro negro, lousas, estampas. 
 
 
 

 
Nº 380 

3 Janeiro 1904 

  
Nível. 
 
 

 
Nº 409 

17 Julho 1904 

 
 
 
 

 
Ábaco, dedos das mãos, feijões, grãos de milho, quadro 
negro. 

 
Nº 530 

11 Novembro 
1906 

  
Lápis, livros, tinteiros. 
 
 
 

 
Nº 532 

25 Novembro 
1906 

  
Caixa dividida em dez compartimentos, dez cartões, 
tremoços, feijões, pedrinhas, botões, lousas. 

 
Nº 536 

23 Dezembro 
1906 

  
Contador mecânico, dedos. 
 
 
 

 
Nº 538 

6 Janeiro 1907 

  
Contador mecânico. 
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Nº 540 

20 Janeiro 
1907 

  
Tinteiros, contador. 
 
 
 

 
Nº 542 

3 Fevereiro 
1907 

  
Contador. 
 
 
 

 
Nº 544 

17 Fevereiro 
1907 

  
Contador. 

 
Nº 546 

3 Março 1907 
 

  
Contador. 

 
Nº 548 

17 Março 1907 
 

  
Contador. 

 
Nº 551 

7 Abril 1907 
 

  
Lápis. 

 
Nº 553 

21 Abril 1907 
 

  
Contador. 

 
Nº 557 

19 Maio 1907 
 

  
Quadro preto. 

 
Nº 563 

30 Junho 1907 
 

  
Pedra, papel, lápis, tinteiros, dedos. 

 
 

Nº 27 
14 Julho 1912 

  
Esferas do contador, tiras de papel de cores e tamanhos 
diferentes (as tiras já terão na face visível escrito o 
respectivo algarismo), quadro negro, palitos, lápis, 
penas, canetas, cadernos, livros, copo. 
 

 
Nº 27 

1 Abril 1917 

 
Eusébio de 
Queirós 

 
Fita métrica, duplo decâmetro, bandeirolas, cadeia 
métrica, metro articulado.  
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Nº 47 

22 Janeiro 
1928 

  
Colecções de objectos (não especifica quais). 
 
 

 
Nº 48 

29 Janeiro 
1928 

  
Colecções de objectos (não especifica quais). 
 
 

 
Nº 51 

19 Fevereiro 
1928 

  
Objectos (não especifica quais). 

 
Nº 52 

26 Fevereiro 
1928 

  
Contador mecânico. 

 
Nº 53 

4 Março 1928 

  
Contador. 

 
Nº 54 

11 Março 1928 

  
Contador. 

  
Nº 56 

25 Março 1928 

  
Contador. 

 
Nº 149 

5 Janeiro 1930 

  
Dedos das mãos. 
 
 

 
Nº 158 

9 Março 1930 

  
Contador mecânico, relógio. 
 
 

Nº 43 
18 Dezembro 

1932 

  
Lápis, penas, livros, tinteiros, quadro preto, dedos das 
mãos, cartões numerados, cadernos. 
 

 
Nº 46 

8 Janeiro 1933 

  
Dedos, penas, lápis, cadernos, livros, chapéus, lousa, 
quadro preto. 
 

 
Nº 48 

22 Janeiro 
1933 

 

 
Dâmaso 
Romão 
Carreiro 

 
Dedos, quadro preto. 
 
 

 
Nº 48 

22 Janeiro 
1933 

  
Livros de leitura, quadro preto, botões, dedos, feijões, 
fósforos, caixas, penas, aparos, cadernos. 
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Nº 49 

29 Janeiro 
1933 

 
Domingos 
Evangelista 

 
Botões. 
 
 

 
Nº 49 

29 Janeiro 
1933 

  
Dedos, livros, carteiras, feijões, caixas, quadros. 

 
Nº 50 

5 Fevereiro 
1933 

 
Dâmaso 
Romão 
Carreiro 

 
 
Dedos, livros, carteiras, meninos, botões. 
 

 
Nº 50 

5 Fevereiro 
1933 

  
Livros, copos, chapéus, quadro preto, dedos, penas, 
bonés, lousas.  

 
Nº 51 

12 Fevereiro 
1933 

 
Dâmaso 
Romão 
Carreiro 

 
Objectos. 
 

 
Nº 52 

19 Fevereiro 
1933 

 
Dâmaso 
Romão 
Carreiro 

 
Objectos. 

 
Nº 2 

5 Março 1933 

  
Objectos. 
 

 
Nº 2 

5 Março 1933 

  
Caixas de fósforos, dedos, canetas, penas de lousa, 
cadernos, alunos, lápis, livros, quadro preto. 

 
Nº 4 

19 Março 1933 

 
Dâmaso R. 
Carreiro 

 
Objectos. 

 
 

Nº 5 
26 Março 1933 

 
 

Domingos 
Evangelista 

 
Esfera de metal, globo geográfico, esfera da caixa 
métrica, laranja, bola, bolas de sabão, esfera de barro, de  
cera ou de plasticina, hastes de arame, faca, moedas, 
discos de gramofone, quadro preto, compasso. 
 

 
Nº 9 

23 Abril 1933 

  
Objectos. 

 
Nº 11 

7 Maio 1933 

  
Objectos. 
 

 
Nº 13 

21 Maio 1933 

 
Dâmaso 
Romão 
Carreiro 

 

 
Folhas de papel, folha de cartão ou cartolina. 
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Nº 19 

2 Julho 1933 

 
Dâmaso 
Romão 
Carreiro 

 

 
Objectos, pequenas esferas (bugalhos pintados com 
purpurina prateada ou dourada). 

 
Nº 22 

23 Julho 1933 
 

 
Dâmaso 
Romão 
Carreiro 

 
Objectos. 

 
Nº 32 

1 Outubro 
1933 

 
Dâmaso R. 
Carreiro 

 

 
Objectos. 

 
Nº 39 

19 Novembro 
1933 

 
Dâmaso 
Romão 
Carreiro 

 
Objectos. 

 
Nº 41 

3 Dezembro 
1933 

 
Dâmaso 
Romão 
Carreiro 

 
Objectos. 

 
Nº 48 

21 Janeiro 
1933 

 
Dâmaso R. 
Carreiro 

 

 
Bandeiras (confeccionadas pelos alunos na lição de 
trabalhos manuais). 

 
Nº 50 

4 Fevereiro 
1934 

  
Objectos. 

 
Nº 1 

4 Março 1934 

 
Dâmaso R. 
Carreiro 

 
Objectos. 

 
Nº 8 

22 Abril 1934 

 
Dâmaso 
Romão 
Carreiro 

 
Objectos. 

 
Nº 39 

24 Novembro 
1935 

  
Botões, ganchos, seixinhos, gravuras, tremoços, caderno 
quadriculado. 

 
Nº 19 

5 Julho 1936 

  
Tremoços. 

 
Nº 20 

12 Julho 1936 
 

  
Dez réguas iguais, cujo formato é, aproximadamente, de 
60 x 3 x 0,8 cm; linhol. 

 
Nº 23 

2 Agosto 1936 

  
Réguas, linhol, quadro preto. 
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Nº 43 

19 Dezembro 
1937 

  
Maçãs, avelórios, bonecos, palitos, fósforos, fichas por 
animais domésticos, animais selvagens, crianças. 
 

 
Nº 45 

2 Janeiro 1938 

 
M. Comas 

 
Planta, quadro preto, giz, régua, esquadro, transferidor, 
cartão. 

 
 
 
 

Nº 46 
9 Janeiro 1938 

 
 
 
 
 

M. Comas 

 
Jogos. 
Fichas (de preferência com duas faces diferentes), 
pauzinhos, moedas, botões, contas ou avelórios, para 
enfiar e, se for possível, as barras da Dr.ª Montessori (de 
1 dm a 1 m, divididas em dm pintadas de cores 
diferentes) e os cartões e quadros. 
Livros que estão em cima da mesa, vidros da janela, 
meninos sentados num banco, moedas que se têm na 
mão. 
Barras do sistema Montessori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 49 
30 Janeiro 

1938 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Comas 

 
Favas, fichas ou outros quaisquer objectos para 
representar os alunos. 
Material aconselhado por Miss Mackinder: uns cartões a 
que estão cosidos avelórios ou contas do mesmo 
tamanho, com grandes algarismos impressos, um 
indicador ou quadro mural dividido em seis partes, 
contendo cada uma um algarismo e o número 
correspondente de pequenos círculos, ambos de cor 
determinada e diferente nos demais, e também dois 
tabuleiros contando com os algarismos e o outro o 
número correspondente de circulozinhos, havendo 
debaixo duns e doutros espaços vazios para colocar uns 
cartões que se guardam numa bolsa pendurada dos ditos 
tabuleiros (que podem ser cartões). 
Feijões, botões. 
Cartões da primeira série de Winnetka que apresentam 
numa das faces um grupo de animais e na outra o 
algarismo correspondente. A cada número 
correspondem três cartõezinhos, representando três 
combinações possíveis. 
Caixa com numerosos papelinhos com os algarismos de 
0 a 9, de preferência vermelhos, cortados das folhas de 
calendários (os papelinhos devem estar dobrados 
cuidadosamente), cubos, fichas. 
Palitos, fichas, moedas, dedos da mão, botões do fato. 

 
Nº 51 

13 Fevereiro 
1938 

 
 

M. Comas 

 
Cartões com operações indicadas, fichas ou avelórios. 
Palitos, elástico, fichas, saquinha. 
 

 
 

 
 

 
Palitos, folhas de calendário, caixa, avelórios, lousa, 
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Nº 52 
20 Fevereiro 

1938 

 
 
 
 
 
 

M. Comas 

arame, cartões. 
Uma mesa, um quarto de papel, palitos (de preferência 
de dois tamanhos) e fichas de duas cores ou tamanhos. 
Botões, lápis. 
Quadro (modelo mural), giz. 
Material autodidáctico de Miss Mackinder com uma 
série de quatro tabuleiros e uma caixa que servem para a 
criança praticar na tábua de multiplicação. 
Lousa, feijões. 
Jogo do relógio (mostrador de relógio com numeração 
árabe, no centro do qual se escreve a giz um algarismo 
cujo produto pelo número que exprime a hora indicada 
pelo professor, deve ser dado rapidamente pelos 
alunos). 
Tábuas com 12 operações indicadas em cada uma, 
cadernos, caixa de soluções.  

 
 
 
 
 

Nº 5  
27 Março 1938 

 
 
 
 
 
 

M. Comas  

 
Nozes, uma maçã, um pão pequeno (alguns partidos ao 
meio), uma laranja dividida em três partes, outra em 
quatro; metro dividido em decímetros e meios 
decímetros, duplo decímetro ou uma régua dividida em 
centímetros e meios centímetros; feijões, grãos de bico, 
avelórios, fichas, palitos, um mostrador de relógio de 
cartão com ponteiros móveis; balança e alguns pesos, 
medidas de litro, meio litro, duplo litro, novelos de fio e 
de fita; quartos de papel em abundância, lousas 
individuais e papel quadriculado. 
Caderno, feijões, bocados de fitas ou quartos de papel. 

 
 

Nº 11 
8 Maio 1938  

 
 

M. Comas 

 
Um quarto de papel, cartões com operações indicadas, 
palitos, tiras de papel, feijões, rectângulos, quadrados, 
fitas, avelórios, feijões, grãos, favas. 
 

Nº 12 
15 Maio 1938 

 
M. Comas 

 
Mostrador de relógio, tira de papel. 
 

 
Nº 18 

26 Junho 1938 

 
 
M. Comas 

 
Papel quadriculado, mostrador de relógio. 
Frutos diversos (nozes, pinhas, castanhas, avelãs), 
sementes, seixos, caixinhas, copo, garrafa. 

 
 
 
 
 

Nº 21 
17 Julho 1938 

 
 
 
 
 
M. Comas 

 
Balança rudimentar feita pelos próprios alunos, 
pedrinhas, frutos secos, sementes, balança, craveira 
dividida em metros, decímetros, centímetros e meios 
centímetros. 
Barras, encaixes, sólidos da Drª Montessori. 
Um metro rígido e outro articulado, tiras de um metro 
de comprimento, de 10 metros; duplo decímetro 
dividido em centímetros; litro, meio litro, decilitro, 
duplo decilitro; garrafas de litro, copos de um decilitro, 
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de dois decilitros, proveta graduada, balança de 
Roberval e as balanças rudimentares feitas pelos alunos; 
quilograma, duplo quilograma, meio quilograma, 
decagrama, duplo decagrama, hectograma, grama. 

 
 
 

 
Nº 22 

24 Julho 1938 

 
 
 
 
 
M. Comas 

 
Moedas. 
Calendário, relógio, ampulheta, mostradores de cartão 
com ponteiros móveis. 
Cubo de madeira, uma lata de bolacha, cubo de cartão, 
cartolina, papel, lápis pretos e de cores, cola e um duplo 
decímetro.  
Barro, plasticina, régua, fio-de-prumo rudimentar, papel 
quadriculado, tiras de cartão, percevejos, quadro. 
Quatro tiras de madeira ou de cartão, metro articulado, 
papel quadriculado. 

 
 
 
 

Nº 30 
18 Setembro 

1938 

 
 
 
 
 
M. Comas 

 
Caixas rectangulares, metro, tiras de cartão ou de 
madeira, papel quadriculado. 
Duplo decímetro articulado, tiras de cartão, percevejos, 
quartos de papel em quantidade, um leque, transferidor 
improvisado, quadro. 
Cartolina, papel, cola, lápis, um modelo das pirâmides 
do Egipto (se possível), plasticina, barro, cristal de 
quartzo, octaedro feito de sabão ou de batata, cordel, 
tiras de cartão ou de madeira. 

 
 

Nº 31 
25 Setembro 

1938 

 
 
 

M. Comas 

 
Triângulos, duplo decímetro, papel transparente, papel 
forte. 
Postais ou gravuras com moinhos, moinho rudimentar 
feito de cartão, compasso, percevejos, fio, papel. 
Um coador de café, uma rede de apanhar borboletas, um 
funil, cartolina, um quarto de papel. 

 
Nº 32 

2 Outubro 
1938 

 
 

M. Comas 

 
Compasso; fio preso por uma extremidade a um 
percevejo que se fixa e servirá de centro, e tendo na 
outra uma laçada por onde passa um lápis. 
Quadro, papel. 
Cordel, régua, alfinetes, papel, fio-de-prumo, esquadro. 

 
 

Nº 34 
16 Outubro 

1938  

 
 
 

M. Comas 

 
Quartos de papel, quadro, giz, cordel, alfinetes, duplo 
decímetro, percevejos, estaca. 
Duplo decímetro articulado, ângulo de lados articulados 
feito com duas tiras de cartão ou de madeira, quartos de 
papel, folha de papel transparente, cartões, lousa. 

 
 

Nº 36 
30 Outubro 

1938 

 
 
 

M. Comas 

 
Um ângulo de papel, ângulo articulado (rudimentar 
transferidor de papel). 
Cartão de visita utilizado como transferidor. 
Percevejo, cartão, transferidor semicircular, leque, 
relógio, rosa-dos-ventos. 
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Nº 37 

6 Novembro 
1938 

 
 

M. Comas 

 
 
Lente, quadro. 

 
Nº 38 

13 Novembro 
1938 

 
 

M. Comas 

 
Quadro, alfinetes, percevejos, fio branco, tinta, papel, 
triângulo de cartão ou madeira, tiras de cartão ou 
cartolina, transferidor. 

 
Nº 46 

8 Janeiro 1939 

 
M. Comas 

 
Transferidor, esquadro, gnómon, papel. 
 

 
Nº 48 

22 Janeiro 
1939 

 
 

M. Comas 

 
 
Esquadro, folha de papel, cartolina, papel quadriculado. 
 

 
Nº 6 

1 Junho 1941 

 
João de 
Almeida 

 
Maçã, laranja. 
 

 
 

Nº 33 
4 Outubro 

1954 

 
 

 
Pequenos discos de madeira (ou cortiça) com cerca de 
três centímetros de diâmetro e não mais de meio 
centímetro de espessura. Os discos de que o professor se 
serve para expor a lição terão o dobro do diâmetro a fim 
de serem bem vistos pelos alunos. 
Lousas, cadernos, quadro.  

 
 

Nº 34 
11 Outubro 

1954 

  
Palitos fosfóricos já servidos formando 9 pequeninos 
macetes de dezena; mais de um cento de palitos soltos. 
Uma pequena linha para atar os macetes e uma tesoura. 
Algarismos móveis, ardósias, quadro. 

 
 
 

Nº 35 
18 Outubro 

1954 

  
Três discos de madeira com cerca de um decímetro de 
diâmetro; um deles encontra-se dividido em 10 sectores 
iguais e um destes sectores dividido em outros 10 
sectores mais pequenos. Estes sectores podem prender-
se com um pequeno grampo de arame ou com um fio. 
Macetes de palitos fosfóricos. Duas pequenas hastes de 
cortiça. 
Canivete, cadernos, lousas, quadro preto. 

 
Nº 36 

25 Outubro 
1954 

  
Metro articulado, giz, dois quadrados de cartão ou 
madeira fina: um de dm2 de superfície e outro de cm2. 
Cadernos, lousas, quadro. 

 
Nº 37 

1 Novembro 
1954 

  
Palitos fosfóricos, lápis, favas secas, moedas ou 
pequenos discos de cartão. 
Quadro preto, ardósias, cadernos. 

 
Nº 38 

8 Novembro 

  
Cartões com as sete letras da numeração romana. 
Relógios (ou suas gravuras) com as horas em romanos, 
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1954 livros com os capítulos em letra romana. 
Lousas, quadro. 

 
Nº 39 

15 Novembro 
1954 

  
Relógios, o mostrador de cartão ou madeira, o globo 
terrestre, uma lâmpada ou candeeiro. 
Cadernos, ardósias. 

 
Nº 41 

29 Novembro 
1954 

  
Discos divididos sectorialmente em meios, terços, 
quartos, quintos… décimos e undécimos, sendo os 
sectores diversamente coloridos. 

 
Nº 42 

6 Dezembro 
1954 

  
Discos de cortiça ou madeira, palitos, palitos fosfóricos 
já queimados, lápis, penas de lousa, favas secas, 
números móveis, lápis, ardósias, quadro preto. 

 
Nº 43 

13 Dezembro 
1954 

  
Séries de algarismos móveis em cartão ou madeira e a 
quatro cores: branca, verde, amarela e vermelha. 
Quadro, ardósias. 

 
 

Nº 47 
10 Janeiro 

1955 

  
Pedaços de cartão, arame, retrós, cabelo, corda de viola, 
vários sólidos geométricos em madeira, pequenas 
sementes (couve, etc.), grão de areia, alfinetes, barro, 
plasticina, caixa de fósforos, cadernos, ardósias, quadro. 

 
Nº 48 

17 Janeiro 
1955 

  
Medidas práticas de capacidade, caixas em forma de 
dm3 e cm3, litro (em folha de Flandres), balança 
ordinária, areia, pesos em latão e ferro, água, papel, 
cartolina, plasticina ou barro, cubo, quadro preto. 

 
Nº 49 

24 Janeiro 
1955 

  
Cartões com algarismos e os sinais + e - . Botões, lápis, 
favas secas e outros objectos de fácil manuseamento 
para a contagem. 
Macinhos das dezenas (palitos, lápis, etc.). 
Ardósia, quadro. 

 
 
 

Nº 50 
31 Janeiro 

1955 

  
Uma colecção de réguas em cartão ou madeira e de 
igual comprimento, largura e espessura; essas réguas 
deverão estar divididas em meios, terços, quartos… 
nonos, e os segmentos alternadamente coloridos a duas 
cores para que a vista rapidamente note as divisões. 
Algumas fitas de papel, iguais, com cerca de três 
decímetros de comprimento. 
Quadro preto, caderno. 

 
Nº 52 

14 Fevereiro 
1955 

  
Fitas de papel de tamanhos diferentes, pedaços de corda, 
metro articulado, fita métrica, régua de madeira 
medindo um metro, diversos pedaços de serpentina. 
Quadro preto, cadernos, ardósias. 
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Nº 2 

28 Fevereiro 
1955 

  
Feijões, favas, fósforos queimados e outras colecções de 
pequenos objectos facilmente contáveis e manuseáveis. 
Quadro preto. 

 
 

Nº 4 
14 Março 1955 

  
Palitos fosfóricos já servidos, soltos e emaçados em 
grupos de 10; feijões; algarismos móveis em cartão ou 
madeira. 
Jogos do rapa para a soma dos dígitos. 
Quadro preto, ardósias. 

 
Nº 7 

4 Abril 1955 

  
Cerca de meia dúzia de moedas de cada espécie, sendo 
em maior número as de menor valor. 
Quadro, ardósias. 

 
 

Nº 9 
18 Abril 1955 

  
Balanças de pratos iguais, a série de pesos efectivos (em 
latão e ferro) existentes nas caixas métricas vulgares, 
pequenas pedras, objectos diversos que sirvam para 
pesar e cerca de três litros de feijão. 
Quadro preto, ardósias, pedras, livros, lousas. 

 
Nº 10 

25 Abril 1955 

  
Favas, feijões, grãos de arroz em pequeninas caixas. 
Papel branco, quadro preto. 

 
Nº 12 

9 Maio 1955 

  
Palitos fosfóricos já servidos, favas, borrachas, feijões. 
Quadro. 

 
Nº 15 

30 Maio 1955 

  
Lousas e penas ou sebentas e lápis. 
Uma maçã e uma faca.  
Dinheiro e vários objectos.  
Quadro preto. 

 
Nº 17 

13 Junho 1955 

  
Lousas ou penas ou sebentas e lápis. 
Um pedaço de fita (serpentina ou pano). 

 
Nº 18 

20 Junho 1955 

  
Uma folha de papel (ou caderno escolar) e caneta, lápis 
e papel de sebenta ou lousa e pena. 

 
Nº 21 

11 Julho 1956 

  
Papel e lápis ou caneta, lousa e pena. 

 
Nº 23 

25 Julho 1955 

  
Ardósias e penas ou sebentas e lápis. 
 

 
Nº 43 

12 Dezembro 
1955 

  
Moedas, lápis, canetas, lousa. 
 
 

 
Nº 13 

14 Maio 1956 

  
Lousa. 
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Nº 41 

26 Novembro 
1956 

  
Favas, fichas, aparos, lápis, livros, ardósia, dedos. 
 
 

 
Nº 21 

8 Julho 1957 

  
Balança de pratos. 
 

 
Nº 22 

15 Julho 1957 

  
Púcaro, água. 
 

 
Nº 6 

23 Março 1964 

  
Botões, moedas. 
 

 
Nº 9 

13 Abril 1964 

  
Caderno, decímetro. 
 

 
 

Nº 10 
20 Abril 1964 

 

  
Barro, plasticina, faca, cubo e paralelepípedo de 
madeira, cubos, paralelepípedos e outros sólidos de 
diverso tamanho, em cartão, madeira, cortiça, etc. 
Papel, pano, quadro preto. 

 
Nº 15 

25 Maio 1964 

  
Transferidor, régua graduada. 

 
 

Nº 49 
18 Janeiro 

1965 

 
José Maria 
de Madre 
de Deus 
Morgado 

 
 
Material de Cuisenaire. 
 

 
 

Nº 52 
8 Fevereiro 

1965 

 
José Maria 
de Madre 
de Deus 
Morgado 

 
 
Material de Cuisenaire. 
 

 
 

Nº 3 
1 Março 1965  

 
José Maria 
de Madre 
de Deus 
Morgado 

 
 
Material de Cuisenaire. 
 

 
 

Nº 8 
5 Abril 1965 

 
José Maria 
de Madre 
de Deus 
Morgado 

 
 
Material de Cuisenaire. 

 
 

Nº 11 
26 Abril 1965 

 
José Maria 
de Madre 
de Deus 
Morgado 

 

 
 
Material de Cuisenaire. 
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Nº 15 
24 Maio 1965 

 
José Maria 
de Madre 
de Deus 
Morgado 

 
 
Material Cuisenaire. 
Quadro preto, cadernos, caderno de classe, lápis. 
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ANEXO 5 – Os materiais didácticos na Imprensa Pedagógica – Escola Portuguesa 
 

 
 
 
 
 

Nº 4 
1 Novembro 

1934 

 
 

 
 
 

Jónatas 
Matoso 

 
Diversos objectos de que se possa lançar mão. 
Tremoços, hastezinhas de palitos, pequenas fichas de 
cartolina, cartões com objectos e algarismos 
desenhados, quadro. 
Folha de papel onde se colam os algarismos de 1 a 9 e 
uma colecção de cartões soltos com os mesmos 
algarismos, cartões que têm de sobrepor-se aos 
algarismos colados na folha. 
Figuras de Lay, materializadas em pequenos discos de 
duas cores, com uma face azul e outra vermelha. 
Caixas de fósforos, saquinhos, feijões, figuras 
numéricas. 
 

 
Nº 85 

29 Maio 
1936 

 
Alda Beatriz 

Moreno 

 
Lápis, pena, mesa, tremoços, feijões, aparos, 
conchinhas, botões, pedrinhas, contador mecânico. 
 

 
Nº 104 

15 Outubro 
1936 

 
 

José Moreira 

 
Preguinhos, botões, pequenas hastes de madeira, 
feijões, grãos de milho, palitos de fósforos, caixas de 
fósforos, quadro preto, papel quadriculado, 
rectângulos soltos de papel ou cartão (com 
algarismos), cordel, papel e lápis, lousa, tremoços. 

 
 
 
 

Nº 115 
3 Dezembro 

1936 

 
 
 
 

Clotilde 
Eugénia 

Borges Filipe 

 
Favas, feijões, lápis, cadernos, lousas, canetas, livros, 
quadro preto, saquinhos de papel contendo rodelas de 
cartão colorido, loto (cartões com desenhos de grupos 
de andorinhas separadas pelo sinal +, pequeninos 
cartões onde estão representadas numericamente as 
somas e as respectivas parcelas que a criança colocará 
por baixo dos desenhos a que pertencem), nozes, 
pedrinhas, alfinetes, quadradinhos de cartão colorido, 
moedas, palitos, botões, avelãs, pinhões, figuras 
recortadas.  

 
 
 

Nº 118 
21 Janeiro 

1937 

 
 
 

Maria Amélia 
da Costa Prata 

 
Papel, cartão, madeira, cortiça, arame, lousa. 
Fio-de-prumo (construído pelos alunos com um botão 
um pouco pesado e um barbante).  
Vasilha com água, palhinha, tubo de comprimidos. 
Folha de papel. 
Papel e cartão (para construção dos sólidos 
geométricos). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Lousinhas, lápis de ardósias, quadro preto, caixa do 
sistema métrico, ábaco (de bolas de madeira enfiadas 
e alinhadas num quadro). 
Colecções de pedrinhas, bolotas, tremoços secos, 



 254 

 
 
 
 

Nº 159 
11 Novembro 

1937 

 
 
 
 
 

Áurea Amaral 

pinhões, bagas secas, bugalhos, caramujos, contas, 
sementes, etc. 
Palitos metidos em anilina de qualquer cor (laranja, 
vermelho, etc.), ou caroços de cerejas igualmente 
pintados. 
Jogos (copiando do mundo real plantas ou animais, 
utensílios da vida familiar, figuras geométricas). 
Outros estímulos, que se encontram dentro do próprio 
edifício escolar, como as flores das jarras, as 
estampas, cartazes, o próprio mobiliário e até os 
vidros das janelas. 

 
 
 
 

Nº 161 
25 Novembro 

1937 

 
 
 
 
 

Áurea Amaral 

 
Fotografias, gravuras e bilhetes ilustrados, lousas, 
papel. 
Bilhetes postais (na falta destes utilizar gravuras de 
revistas coladas sobre papel forte ou cartolina), para a 
elaboração de puzzles, representando o Monumento 
dos Restauradores ou a praça desse nome, a casa de D. 
Antão de Almada ou a cena representando D. Filipa 
de Vilhena com os seus filhos. 
Papel quadriculado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 164 
16 Dezembro 

1937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áurea Amaral 

 
Sementes, conchas, saquinhos de pano, caixas 
(papelão grosso, madeira fina, folheta). 
Caixas de papelão (do calçado), caixas de produtos 
farmacêuticos (de injecções, tubos de comprimidos, 
etc.), caixas de fósforos que se revestem de papel 
brilhante, sacos de papel. 
Cartão, cartolina ou papel forte. 
Dominó (feito a partir de rectângulos de cartão ou 
cartolina de 3 cm x 6 cm, as pintas podem ser 
desenhadas com tinta ou então colando pequenos 
círculos de papel de cor, servindo os dos confetti 
miudinhos). 
Fichas com figuras de frutos, animais, etc. 
Cartões algarismados. 
Algarismos móveis feitos a partir de blocos de folhas 
de calendários e colados em cartão ou papel forte.  
Fichas com as figuras numéricas do Dr. Lay. 
Tremoços, botões, bolotas, feijões, tremoços, maço de 
palitos (anteriormente metidos em anilinas de cores), 
cadernos, livros, fio de vela, bugalhos, carrinhos de 
linha, contas de vidro ou de pau, canutilhos, agulhas 
das utilizadas para malhas, com uma extremidade em 
forma de disco ou de bola. 
Figos secos, amêndoas, contas, caixas de fósforos, 
grãos de trigo, arroz, saquinho de papel contendo 
algarismos móveis. 
Caderno, lousa, dedo, lápis, caneta, barro, plasticina, 
areia fina, conchas pequenas, fios de lã ou de algodão. 
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Jogos (feitos a partir de cartões com imagens), jogo do 
dominó. 

 
 

Nº 165 
23 Dezembro 

1937 

 
 
 

Áurea Amaral 

 
Tremoços, feijões, botões. 
Três caixinhas de fósforos, uma com aparos de 
escrever, outra com botões, outra vazia. 
Carrinhos de fio de algodão (bobinas vazias) enfiados 
num baraço de fio de vela (fio do norte), cordel, 
bugalhos, pinhões, tremoços, palitos. 

 
Nº 168 

13 Janeiro 
1938 

 
J.R. Costa 
Júnior 

 
Fita métrica (para o professor), caderno escolar, lápis, 
terreno rectangular em que vão ser ou se supõe 
poderem ser plantadas couves. 

 
 

Nº 170 
27 Janeiro 

1938 

 
 
 

Áurea Amaral 

 
Bugalhos, castanhas, botões, bolotas, figos, lápis, 
folhas de livros, folhas de um ramo ou galho de 
arbusto, caixinhas, bicos de escrever, tremoços, 
feijões, números móveis, giz, dedo. 
Frutos (laranja, maçã), pão, figuras geométricas de 
papel (círculo, quadrado, rectângulo). 

 
Nº 172 

10 Fevereiro 
1938 

 
Áurea Amaral 

 
Colecções de material, objectos existentes na sala de 
aula, gravuras, desenhos. 
 

 
Nº 175 
3 Março 
1938 

 
 

Áurea Amaral 

 
Quadro preto, rectângulos de cartão (quadros) ou 
fichas, algarismos móveis. 
Tremoços, botões, lápis, dedo, lousas. 

 
Nº 177 

17 Março 
1938 

 
 

Áurea Amaral 

 
Colecções de caramujos, tremoços, botões, grãos de 
milho contidos numa caixa. 
Cartões ou cartazes com gravuras. 

 
 
 
 

Nº 180 
7 Abril 1938 

 
 
 
 
 

Áurea Amaral 

 
Jogos de azar com os pinhões que escondem nas mãos 
fechadas, perguntando depois: “Par ou pernão?” 
Tremoços, botões, bicos de escrever, lápis. 
Cartazes com desenhos de objectos e os preços 
respectivos indicados. Para tal podem servir de 
auxiliar recortes de catálogos de figurinos, que se 
colam convenientemente, formando cartazes. 
Colocar fichas com os preços atribuídos junto dos 
objectos existentes na aula. 

 
 
 

Nº 182 
21 Abril 
1938 

  
Retrato de Salazar (fotogravura em bilhete postal 
ilustrado). 
Tremoços, caixas, botões. 
Gravuras de qualquer dos navios novos (de revistas, 
jornais ou dos livros). 
Rectângulos de papel forte ou cartolina, com silhuetas 
de navios coladas, e fichas com dísticos de nomes das 
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unidades navais. 
 
 

Nº 186 
19 Maio 
1938 

 
 
 

Áurea Amaral 

 
Maçã, quadrilátero de papel quadriculado, metro 
articulado. 
Lápis, folha do caderno, fita de nastro. 
Discos de cartão ou de papel. 
Decímetro cúbico (contido nas caixas métricas).  

 
 
 
 

Nº 206 
6 Outubro 

1938 

 
 
 
 
 

Áurea Amaral 

 
Búzios, conchas, bagos de arbustos, glandes com o 
seu característico invólucro, caixa dos auxiliares 
didácticos do sistema métrico. 
Lápis de ardósia, lousas. 
Algarismos móveis de cartão ou de madeira (sistema 
Montessori), hastezinha de madeira, lápis de 
plombagina brando, giz, quadro preto, barro ou 
plasticina, areia fina, caixas de cartão ou saquinhos, 
grãos de trigo, lentilhas, outras sementes. 

 
 

Nº 215 
8 Dezembro 

1938 

 
 
 

Áurea Amaral 

 
Calendário, relógio. 
Clepsidra, pêndulo. 
Simulacros de quadrantes de relógio (relógios de 
cartão). 
Agendas de bolso. 

 
Nº 216 

15 Dezembro 
1938 

 
 

Áurea Amaral 

 
Laranja (Terra); luz de uma vela (Sol), agulha de meia 
ou malhas (eixo).  
Globo terrestre. 

 
Nº 218 

29 Dezembro 
1938 

 
 

Áurea Amaral 

 
Pião. 
Calendários (blocos de folhas diárias destacadas ou 
blocos de folhas mensais ou trimestrais). 

 
 
 

Nº 231 
30 Março 

1939 

 
 
 
 

Áurea Amaral 

 
Caixa métrica contendo as colecções de pesos e 
medidas. 
Régua de madeira, metro articulado, fita métrica, 
cadeia do agrimensor. 
Meio metro, decímetro, duplo centímetro (feitos de 
madeira ou de metal). 
Metro de fita de nastro, bobina vazia, cartão forte. 
Craveira métrica. 

Nº 234 
20 Abril 
1939 

 
Áurea Amaral 

 
Cartões em forma rectangular. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vidros das janelas, quadro preto, paredes, jarras das 
flores, ponteiro do quadro, copos, colheres, mesa, 
pratos, guardanapos, laranjas, rolo de doce, 
paralelepípedos de açúcar. 
Colecções de sólidos geométricos e de figuras planas 
de madeira, figuras contornadas de arame, réguas e 
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Nº 239 
25 Maio 
1939 

 
 
 
 
 
 
 
 

Áurea Amaral 

esquadros (de madeira ou metal). São produtos 
industriais fornecidos pelo mercado. Encontram-se 
geralmente nas escolas, pois, pelo menos os sólidos 
geométricos de madeira fazem parte das colecções da 
Caixa Métrica. 
Material feito pelos alunos (trabalhos manuais) 
utilizando barro, cartão, arame (volumes, figuras 
planas, contornos de figuras, esquadros de cartão 
hidráulico, etc.). 
Jogos educativos (colecções de material fabricado 
industrialmente). Mas de iniciativa individual 
(sobretudo com as figuras planas) utilizando cartolina, 
papéis brilhantes, diferentemente coloridos, várias 
realizações se podem fazer com pouco dispêndio. 
Colecções de objectos, caixas de fósforos, tubozinho 
de vidro dos produtos farmacêuticos (de aspirina, por 
exemplo). 
 

 
 

Nº 259 
12 Outubro 

1939 

 
 

Janeiro 
Acabado 

 
Rodelas de cartão (de diâmetro igual ao das buchas 
usadas pelos caçadores), paralelepípedos de madeira 
de pequenas dimensões que facilmente se guardam em 
caixinhas.  
Contador mecânico, quadro preto, ardósias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 260 
19 Outubro 

1939 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áurea Amaral 

 
Algarismos móveis de cartão ou madeira, hastezinha 
de madeira, lápis de plombagina macio, lápis de 
ardósia, modelação de algarismos com barro, 
plasticina ou pasta de papel, areia fina (guardada em 
saquinhos ou caixas), lousas, pastas de papelão, grãos 
de trigo, lentilhas, sementes, dedo indicador, lápis. 
Colecções de objectos (caramujos, pedrinhas, bolotas, 
tremoços secos, pinhões, bugalhos, bagas secas, 
sementes, contas, botões).   
Hastes de fósforos inutilizados, ou palitos metidos em 
anilina de qualquer cor, ou caroços de cerejas 
previamente lavados e metidos igualmente em anilina 
ou pintados a «Ripolin»; bobinas de carrinhos de 
algodão. 
Jogos educativos, quer de fabrico industrial, quer 
realizados pelos agentes de ensino (conforme a sua 
imaginação e gosto, com desenhos tirados do mundo 
real, como plantas, animais, utensílios da vida 
familiar, etc., ou ainda figuras geométricas). 
Quaisquer outros estímulos, podendo ser tirados do 
ambiente escolar, como as flores das jarras, as 
estampas, cartazes, o próprio mobiliário, os vidros dos 
armários e das janelas.                          
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Nº 262 
2 Novembro 

1939 

 
 
 
 
 

Áurea Amaral 

 
Figuras numéricas. 
Saquinhos ou caixas com botões, grãos de milho… 
Pedrinhas, tremoços. 
Hastes de madeira diversamente coloridas (podem ser 
palitos ou hastes de fósforos já utilizados), juncos 
partidos em diferentes tamanhos. 
Páginas dum livro de leitura, carteiras da aula, vidros 
das janelas, quadros das paredes. 
Fio de vela ou algodão forte, carrinhos de linhas, 
bugalhos, contas de vidro ou de madeira. 

 
 

Nº 264 
16 Novembro 

1939 

 
 
 

Áurea Amaral 

 
Bloco do calendário do mês de Novembro, tremoços. 
Conchinhas, pedrinhas, cordel, bugalhos, caixa de 
fósforos, fósforos, rectângulos de cartão ou papel, 
bicos de escrever, borracha, pinhões, botões. 

 
 
 

Nº 266 
30 Novembro 

1939 

 
 
 
 

Áurea Amaral 

 
Tremoços secos, botões, feijões, figuras numéricas, 
cartões com desenhos apropriados e correspondentes 
símbolos (algarismos e números), algarismos móveis, 
aparos de escrever, lápis, borrachas, carteiras, 
conchinhas, fichas numéricas, contas de vidro, quadro, 
lousa, caixinhas vazias, bugalhos, conchas, folhas do 
livro. 

 
 

Nº 275 
1 Fevereiro 

1940 

 
 
 

Áurea Amaral 

 
Godos pequenos, grãos de milho, tremoços, alfinetes 
de cabeça preta pregados em almofadinhas, molhos de 
palitos, fósforos, lápis, fichas ou cartões com 
desenhos, grãos de milho ou de trigo, caixinha, bicos 
de escrever. 

 
 
 
 

Nº 282 
21 Março 

1940 

 
 
 
 
 

Áurea Amaral 

 
Algarismos móveis (de madeira, cartão ou desenhados 
em fichas). 
Fichas (cartões fortes ou cartolina) ou quadros com 99 
furos dispostos em filas verticais, bolas de lã (de cor, 
sendo conveniente haver 10 de cada cor) ou de croché, 
pondo-se em cada uma um alfinete dobrado em 
gancho, ou um arame pequeno e fino dobrado da 
mesma forma em gancho. 
Lousitas, bicos de escrever, tremoços, godos 
pequenos, palitos, caixas, conchinhas. 

 
Nº 320 

12 Dezembro 
1940 

 
António José 
Escarameia 

 
Quadro preto, ponteiro, ardósias, discos de cortiça 
feitos de uma rolha (Figuras de Lay). 
 

 
Nº 325 

16 Janeiro 
1941 

 
António José 
Escarameia 

 
Contador mecânico, quadro preto, ponteiro, pedaço de 
cartão ou folha de papel, discos de cortiça pintados de 
cores diversas. 
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N.º 328 

6 Fevereiro 
1941 

 
António José 
Escarameia 

 
Quadro. 

 
Nº 330 

20 Fevereiro 
1941 

 
António José 
Escarameia 

 
Dedos, bolinhas. 

 
Nº 331 

27 Fevereiro 
1941 

 
António José 
Escarameia 

 
Objectos (não especifica quais). 

 
Nº 347 
19 Junho 
1941 

 
António José 
Escarameia 

 
Jogo do relógio (pedaço de cartão com forma circular, 
tubo de folha ou de cana, haste de madeira, ponteiros). 

 
N.º 385 
12 Março 

1942 

 
J. Nunes de 

Brito 

 
Laranjas, maçãs, bolos, pães, papel quadriculado, 
pequenos rectângulos ou quadrados de cartão ou de 
madeira, discos da mesma substância, quadro preto. 

 
 

Nº 440 
1 Abril 1943 

 
António 
Carlos de 
Magalhães 
Mateus 

 
Maçã, tiras de papel, hastes delgadas de madeira, pão, 
quadro preto. 

 
Nº 469 

221 Outubro 
1943 

 
António 
Carlos de 
Magalhães 
Mateus 

 
Maçãs, peras ou outros frutos. 

 
Nº 471 

4 Novembro 
1943 

 
Leonor L. 
Cardoso 

 
Medidas de litro, decilitro, centilitro e mililitro, água. 
Pesos de Kg, hg, dag, g. 
 

 
Nº 477 

16 Dezembro 
1943 

 
 

Leonor L. 
Cardoso 

 
Tapete de retalhos, blusa de xadrez de uma aluna, bibe 
de riscado, azulejos do edifício escolar, mosaico do 
chão, quadriculado do papel, vidros das janelas. 
Água, areia, balança. 

 
 

Nº 503 
15 Junho 
1944 

 
 

Margarida 
Francisca das 

Dores 

 
Frutos, bolos, tiras de papel, segmentos de recta, 
quadrados ou discos (inteiros ou divididos em sectores 
iguais e coloridos). 
Quadrados de cartão ou papel com um metro de lado, 
um decímetro, um centímetro. 

 
Nº 522 

26 Outubro 
1944 

 
António 
Coelho 

 
Círculos de cartolina, brancos e de cor, ou botões 
pregados num cartão recoberto de papel amarelo. 
Duas réguas de madeira subdivididas em 19 espaços 
iguais, sendo os espaços marcados com algarismos. 
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Nº 540 
1 Março 
1945 

 
António 
Coelho 

 
Triângulos de papel. 

 
Nº 550 
10 Maio 
1945 

 
António 
Coelho 

 
Trapézio isósceles de cartolina ou de papel 
consistente, quadro preto, caderno, trapézio 
rectângulo. 
 

Nº 552 
24 Maio 
1945 

 
António 
Coelho 

 
Rectângulos de papel. 

 
Nº 557 
28 Junho 
1945 

 
José Dias 
Urbano de 
Mendonça 

 
Papéis com os algarismos 1, 2 e 3; papéis com o 1. 
Quadro preto, chaves, lápis, botões. 
 

 
Nº 585 

10 Janeiro 
1946 

 
Silvestre de 
Figueiredo 

 
Papel, lápis, caneta, lousas, quadro preto.  

 
Nº 587 

22 Janeiro 
1946 

 
Silvestre de 
Figueiredo 

 
Palitos, tremoços, pedras, quadro preto, dedo 
indicador, lápis, vara, lousa, tampo da carteira, argila, 
caderno. 

 
Nº 587 

22 Janeiro 
1946 

 
José dias 
Urbano de 
Mendonça 

 
Rectângulos de papel com os algarismos 1, 2, 3, 4; 
botões, lápis. 
 

 
Nº 588 

31 Janeiro 
1946 

 
José Dias 
Urbano de 
Mendonça  

 
Ovos (podem ser de madeira), uma gravura com 5 
ovos, quadro, livro da 1ª classe. 

 
Nº 588 

31 Janeiro 
1946 

 
António José 

Mateus 

 
Feijões, castanhas, rodelas de cortiça, ardósias, 
caderno.  

 
Nº 590 

14 Fevereiro 
1946 

 
Silvestre de 
Figueiredo 

 
Ovo, folhas elípticas, caixas de forma redonda, relógio 
de bolso, compasso. 

 
Nº 595 

21 Março 
1946 

 
José Dias 
Urbano de 
Mendonça 

 
Ovos, rectângulos de papel, livro da 1.ª classe, 
ardósias.                                                                    

 
Nº 604 
23 Maio 
1946 

 
António 
Carlos de 
Magalhães 
Mateus 

 
Vários frutos (pêra, maçã), tira de papel e outros 
objectos fraccionários. 
Lápis, disco. 
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Nº 613 
25 Julho 
1946 

 
Alfredo 

Martins dos 
Reis 

 
Folhas de papel, pequenas tiras de papel de lustro, 
quadro preto. 

 
Nº 621 

19 Setembro 
1946 

 
Luís Chaves 

 
Jogos infantis. 

 
 
 
 
 

Nº 626 
24 Outubro 

1946 

 
 
 
 
 

Alfredo 
Martins dos 

Reis 

 
Recipiente de boca bastante larga, de forma que se 
vejam bem os objectos que dentro dele se coloquem. 
Água. 
Móveis da sala de aula, paredes, portas, objectos 
diferentes limitados por superfícies curvas e planas. 
Quadro preto. 
Vaso, copo de vidro liso. 
Superfície superior da secretária, cartão com a forma 
de meia-lua. 
Transferidor. 
Figuras de arame, metro articulado, compasso. 
Fita métrica, régua graduada. 

 
Nº 633 

12 Dezembro 
1946 

 
Alfredo 

Martins dos 
Reis 

 
Livro da 1.ª classe. 
Dedos da mão, cabeça, pés, lápis, giz. 
Quadro preto, papel. 

 
Nº 642 

13 Fevereiro 
1947 

 
Alfredo 

Martins dos 
Reis 

 
Papel de desenho, papel de cor, tesouras, réguas, papel 
de lustro de duas cores, cola. 
Régua graduada, transferidor, compasso, esquadro. 
Prisma hexagonal, fita métrica. 

 
Nº 654 

8 Maio 1947 

 
Alfredo 

Martins dos 
Reis 

 
Ponteiro, quadro preto, dedos. 

 
Nº 656 
22 Maio 
1947 

 
Alfredo 

Martins dos 
Reis 

 
Quadro preto. 
Jogo de rectângulos de cartão com dimensões 
aproximadamente iguais às pedras do dominó. 

 
Nº 686 

18 Dezembro 
1947 

 
Silvestre de 
Figueiredo 

 
Quadro preto. 
Compêndios de aritmética e geometria. 

 
N.º 717 
22 Julho 
1948 

 
Alfredo 

Martins dos 
Reis 

 
Tira de papel. 

 
Nº 768 
14 Julho 
1949 

 
António 
Carlos de 
Magalhães 

 
Aparelho para ensinar a contar e a escrever os 
números até 99 (construído com cartão, madeira e 
cortiça). 
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Mateus Colecção de rodelas de madeira delgada e pintadas a 
diferentes cores, de tal sorte que a primeira dezena 
tenha cor diferente da segunda, esta diferente da 
terceira e assim sucessivamente. 
 

Nº 810 
10 Maio 
1950 

Alberto 
Eugénio Vaz 

Pires 

Tiras de papel e desenhos apropriados. 
Quadro, lousa. 
 
 

 
Nº 852 

25 Março 
1951 

 
Alfredo 

Martins dos 
Reis 

Caixinhas contendo buchas de cartão coloridas, 
daquelas que se encontram à venda para carregar os 
cartuchos das espingardas; cartão rectangular com um 
risco ao centro. 

 
 
 
 
 
 

Nº 853 
2 Abril 1951 

 
 
 
 
 
 

Maria José 
Peres Matoso 

 
Cartões com objectos e algarismos desenhados. 
Rodelas de cartolina com duas faces, uma azul e outra 
amarela. 
Dedos, ardósia provida de um pequeno contador 
mecânico de bolas diversamente coloridas. 
Tremoços, feijões, caixas de fósforos, saquinhos, 
molhos de palitos. 
Quadro e giz. 
Contador original: uma série de botões de madeira 
enfiados num fio, preso nas extremidades às réguas do 
quadro. 
Bolas, botões, figuras numéricas. 

 
 
 

N.º 855 
17 Abril 
1951 

 
 
 
 

Manuel 
Pestana 

 
Jogos (jogo dos frutos, jogo de serviço de mesa, jogo 
dos pequenos objectos, jogo das patas, jogo da 
divisão, jogo da adição, jogo da subtracção, quadro de 
Jackson, relógio aritmético). 
Frutos, sementes, pedras, dedos das mãos, palitos e 
fósforos, botões, bolinhas de vidro ou de madeira. 
Contador ou tabuleiro russo. 
Caixas aritméticas. 
Livro da 1ª classe. 

 
Nº 887 

17 Dezembro 
1951 

 
Gomes dos 

Santos 

 
Rodelas, pauzinhos pedrinhas, sementes. 

 
Nº 901 

2 Abril 1952 

 
Alberto 

Eugénio Vaz 
Pires  

 
Tiras de papel representando a unidade e suas partes 
decimais, umas soltas e outras somente marcadas. 

 
Nº 911 
17 Junho 
1952 

 
 

 
José Maria 
Gaspar 

 
Moedas. 
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Nº 913 

2 Julho 1952 

 
Júlio Filipe 

 
Botões, cartões, palitos, borrachas, lápis, bolinhas. 

 
Nº 918 

10 Agosto 
1952 

 
José Maria 
Gaspar 

 
Bonecos recortados em cartão representando as 
figuras dos sete anões, rodelas de cartão, número 8 
recortado em lixa e em papel de cor berrante, quadro 
preto, dedos das mãos. 

 
Nº 919 

17 Agosto 
1952 

 
José Maria 
Gaspar 

 
Pequenas réguas de cartolina. 
Litro, meio litro, quarto de litro. 
Areia. 

 
Nº 920 

25 Agosto 
1952 

 
Alfredo 
António 
Alves 

 
Tremoços, hastezinhas, palitos, pequenas fichas de 
cartolina. 
Lápis, cartão, pequenas fichas de cartão, uma caixa, 
giz de cores, desenhos, lousas, cadernos. 

 
Nº 985 
2 Janeiro 
1954 

 
José Maria 
Gaspar 

 
Moedas várias e gravuras de notas (papel moeda). 

 
Nº 1072 

25 Outubro 
1955 

 
António José 
Escarameia 

 
Livro único da 1.ª classe, feijões, seixos, discos de 
cartão ou de cortiça, jogo do relógio, colecção de 
cartões, pedaço de cartão, tira de papel. 

 
Nº 1073 

2 Novembro 
1955 

 
António José 
Escarameia 

 
Fichas (cartões), decímetro cúbico das caixas 
métricas, metro. 

 
Nº 1077 

2 Dezembro 
1955 

 
António José 
Escarameia 

 
Livro único, caixinhas, feijões, metro, sala de aula, 
secretária do professor, tampos das carteiras, quadro, 
tira de papel. 

 
Nº 1083 
17 Janeiro 

1956 

 
António José 
Escarameia 

 
Livro único, rectângulo de cartolina, ardósias, discos. 

 
Nº 1088 

25 Fevereiro 
1956 

 
António José 
Escarameia 

 
Rectângulo de cartolina, discos. 

 
Nº 1094 
10 Abril 
1956 

  
Quadrado de papel, rectângulo de papel de lustro de 
cor, cartões rectangulares de cartolina branca. 

 
Nº 1234 
25 Abril 
1960 

 

 
J. Baptista 
Martins 

 
Material Cuisenaire. 
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Nº 1235 
25 Maio 
1960 

 
J. Baptista 
Martins 

 
Material Cuisenaire. 

 
Nº 1243 
Janeiro de 

1961 

 
J. Baptista 
Martins 

 
Favas, botões, discos, lápis, alunos, caderno, folhas de 
papel barato, pedaços de papel colorido ou papelinhos 
de «confeti» ou de fitas de serpentinas. 

 
Nº 1255 

Janeiro 1962 

 
Manuel Inácio 

Pestana 

 
Metro articulado de madeira ou de metal, 2 tiras de 
cartão ou cartolina com a medida exacta de um metro, 
outras tiras de cartão com vários comprimentos. 

 
Nº 1259 

Maio 1962 

 
Maria Emília 
Seabra Dias 

 
Dez cubos feitos de cartolina branca com 10 cm de 
aresta. 

 
 

Nº 1260 
Junho 1962 

 
  

 
 

Gabriel A. M. 
Gonçalves 

 
Uma barra de 1 metro dividida, a cores, em 
decímetros; idem de 1 dm; idem, idem, em cm; idem 
de 1 cm; um metro articulado; ripas de madeira (ou, 
na sua falta, fitas de serpentina), fitas de serpentina 
com um metro de comprimento. 

 
Nº 1263 
Setembro 

1962 

 
Francisco 
Alberto 
Queirós 

 
Quadro, papel, régua, esquadro, transferidor, 
compasso. 

 
 

Nº 1266 
Dezembro 

1962 

 
 

Francisco 
Alberto 
Queirós 

 
Sólidos geométricos da caixa métrica e em cartolina 
(de várias cores e tamanhos). 
Balão, vasos de diferentes tamanhos, água, pedra, 
corpos sólidos (carteiras, mesas, livros, pessoas, etc.). 
Material Cuisenaire, ripa com 1 cm2 de base (para 
construir umas dezenas de cubos com 1 cm de aresta). 

 
Nº 1268 
Fevereiro 

1963 

 
Gabriel 

Gonçalves 

 
Metro, litro, quilograma. 

 
 
 
 
 

 
Nº 1271 
Maio de 
1963 

 
 
 

 
 
 

Gabriel 
António 
Manuel 

Gonçalves 

 
MATERIAL OBJECTIVO 
a) DOCENTE 
Rodelas com 0,6 cm de grossura e 4 cm de diâmetro 
(podem obter-se de qualquer pau cilíndrico, até de um 
cabo de vassoura e pintam-se a cores); pauzinhos 
(varinhas) com 15 cm de comprimento por 0,6 cm de 
diâmetro (obtêm-se facilmente de vimes esfolados e 
pintados); contas; botões, cápsulas de garrafa de 
cerveja; conchas de tamanho aproximadamente igual; 
seixos do mar ou do rio seleccionados por tamanhos e 
cores; frutos secos não comestíveis (bolotas, pinhas, 
bugalhos, favas; ábaco; réguas montessorianas 
(conjunto de réguas, com comprimentos de 1 a 10 
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cm); tabuleiro mackinderiano; material 
morfocromático de cuisenaire (conjunto de pedras em 
que a intuição numérica é dada pela forma (grandeza) 
e pela cor). 
b) DISCENTE 
Caixas com grãos (tremoços, milho, feijão, etc.), 
discos, seixinhos, conchinhas, palitos, botões, etc; 
ábaco (redução); material Cuisenaire, etc. 
 
MATERIAL IDEOGRÁFICO 
Figuras numéricas (podem ser pintadas ou recortadas 
em lixa e coladas sobre cartões); algarismos móveis 
(podem obter-se facilmente das folhas dos 
calendários); sinais das quatro operações (móveis); a 
colecção de algarismos e de sinais deve estar colada 
sobre tampas de caixas de fósforos; jogos da adição, 
da subtracção, da multiplicação; tudo o que cerca a 
criança (as próprias crianças, os seus órgãos externos, 
as carteiras, as janelas, os vidros, o material da caixa 
escolar, as árvores e tudo quanto exista à volta da 
escola). 
 

 
 
 

Nº 1272 
Junho 1963 

 
 

Gabriel 
António 
Manuel 

Gonçalves  

 
Discos grandes, a classe, discos pequenos, grãos ou 
qualquer outro material, algarismos móveis (os do 
professor devem estar colados em tampas de caixas de 
fósforos, para se segurarem de pé, junto ao respectivo 
número, bem visíveis da classe), figuras numéricas em 
lixa, réguas montessorianas, material Cuisenaire. 
 

 
 
 

Nº 1275 
Setembro de 

1963 

 
 
 

Gabriel A. M. 
Gonçalves 

Nível de bolha de ar (construído pelos alunos com 
tubos ou frasquinhos de remédios, garrafas, etc, um 
vidro, de formas cilíndricas). 
Fio-de-prumo (construído pelos alunos com qualquer 
pequena massa suspensa de um fio). 
Nível de pedreiro (construído pelos alunos com 
cartão, fio e uma pequena massa). 
Transferidores individuais (construídos pelos alunos a 
partir de uma folha de cartolina). 

 
Nº 1284 

Junho 1964 

 
Gabriel 

Gonçalves 

 
Tremoços, 3 atados de dezena, seis lápis soltos. 

 
 
 

Nº 1314 
Dezembro 

1966 

 
 
 

Silvestre de 
Figueiredo 

 
Quadro preto, metro articulado (de cartolina ou 
cartão), transferidor (de cartolina ou cartão), fio-de-
prumo (feito a partir de um pião que pode ser de 
barro, com um fio que nada custa), nível de bolha de 
ar (feito a partir de um tubo de comprimidos), sólidos 
geométricos e figuras geométricas em cartolina.  
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Nº 1326 
Dezembro 

1967 

 
João do 

Monte Lindo 

 
Livro, caderno, lápis, lousa, borracha, tabuada. 

 
Nº 1341 

Março 1969 

 
Maria 

Angelina 
Alves Ramos 
dos Santos 

 
Blocos lógicos, blocos multibase. 

 
Nº 1341 

Março 1969 

 
Moreirinhas 
Pinheiro 

 
Material Cuisenaire. 

 
Nº 1342 

Abril 1969 

 
João do 

Monte Lindo 

 
Sólidos geométricos (contidos na caixa métrica). 

 
 

Nº 1387 
Janeiro 1973 

 
 

António 
Alexandre 
Botelho 

 
Material para aprendizagem à base dos conjuntos: os 
próprios alunos, os objectos escolares, peças de 
mobiliário, o quadro (autêntico livro aberto), o giz de 
diversas cores.  

 
Nº 1387 

Janeiro 1973 

 
Honorata de 

Matos 
Cardoso 

 
Livros, borrachas, caixas, réguas, carteiras, etc. 

 
 
 
 

Nº 1388 
Fevereiro de 

1973 

 
 
 
 

Maria do Céu 
Gonçalves 
Séneca 

 
Fichas de auto-aprendizagem, de aplicação, de 
revisão. 
Material a construir pelas crianças: 
Metro de cartolina ou de nastro para dividir em 
centímetros e em milímetros; sólidos geométricos 
(basta cortar e colar os que há à venda e são baratos); 
recortar algarismos e colar o papel aderente ao 
flanelógrafo; desenhar o relógio, e por contorno, 
desenhar e pintar as placas para a iniciação numérica; 
juntar pauzinhos de gelados de diversas cores, 
conchinhas, tampas das garrafas.  

 
Nº 1389 
Março de 

1973 

 
Maria Celeste 

Artiaga 
Barreiros 

 
Placas de Herbinière-Lebert (construídas em cartolina 
azul com pequenos círculos brancos). 

 
Nº 1401 
Março de 

1974 

 
Maria 

Francisca 
Teresa Clode 

 
Envelope contendo respectivamente, quadrados, 
rectângulos, triângulos e círculos (material 
confeccionado em cartolina «istrex», com adaptação 
ao flanelógrafo e em quatro cores diferentes). 
Flanelógrafo, retroprojector, acetatos coloridos, 
quadro magnético. 
 

 
 


