MATERIAL “PROMETEU” DE MATEMÁTICA, A UTILIZAR NO
PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO.
INTRODUÇÃO
É surpreendente a persistência das dificuldades e dos insucessos na aprendizagem da
Matemática, disciplina de importância fundamental em todos os domínios da ciência e da
tecnologia. Esta persistência conduz à conclusão de que a cura é complexa e tudo deve ser
discutido: os programas, a didáctica, o livro escolar de matemática, a formação dos
professores. Põe-se, assim, o problema: por onde , como e quando começar o seu ensino.
Neste primeiro passo, porém, apresentamos apenas um material escolar acompanhado de
sugestões didácticas da sua utilização na sala de aula. O presente artigo é visível em
http://www.formacaodeprofessores.pt/wp/
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MATERIAL “PROMETEU” DE MATEMÁTICA A UTILIZAR NO
PERÍODO OPERATÓRIO CONCRETO.
1. A CONTAGEM COM CARTÕES NUMÉRICOS
Usaram-se cartões numéricos, que as crianças do pré-escolar espontaneamente dispõem
por ordem como mostra a figura. Começa-se estabelecer a correspondência entre os cartões
(de 1 a 6) e objectos, como feijões, bastonetes, botões, etc.

No 1º ano, por ocasião da contagem, fez-se uso simultâneo do ábaco horizontal e de
três conjuntos de cartões numéricos, de 1 a 9, de 10 a 90 e de 100 a 900:

Neste novo jogo, a construção dos números a partir da dezena faz-se por sobreposição, como
se indica na figura. Por exemplo, o número 324 constrói-se sobrepondo a 300 20 e 4:

Esta configuração simbólica é introduzida com o ábaco horizontal, como se vê abaixo, com
o auxílio dos bastonetes, pelo método do enfeixamento e a noção do valor de posição. Com
o uso dos cartões a criança apercebe-se de que os algarismos das dezenas e das centenas estão
sempre acompanhados de zeros à sua direita.
2. BASTONETES E MÉTODO DO ENFEIXAMENTO
O método do enfeixamento de palitos ou bastonetes é certamente o mais adequado e
sugestivo para apreensão do sentido do número e dos valores de posição, conceito-chave para
a compreensão do Sistema de Numeração Decimal (SND). Usámos inicialmente simples
palhinhas de sorver líquidos cortadas ao meio e enfeixadas com elásticos pelas crianças.
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Como pode observar-se na figura, as crianças empenham-se com entusiasmo na formação dos
feixes, etapa indispensável à compreensão do número, pois, a partir das configurações de
pequenos números, fundadas nas percepções por correspondência intuitiva (Piaget VII, p.
106), o feixe de 10 bastonetes e, eventualmente, das sucessivas dezenas até ao feixe de 10
feixes que representa o número 100, os números só podem ser percepcional ou mentalmente
apreendidos através das suas designações, tais como 200, 1000, 103, etc.
A criança começa por lançar bastonetes na caixa das unidades; A contagem oral
acompanha a manipulação. Os números até 20 são designados por uma única palavra que as
crianças têm de fixar «um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez; a partir de onze
(do lat. undece), o nome deriva da junção de dez com os sucessivos dígitos; doze (do lat.
duodecim, doze), etc.
um

dois

três

quatro

cinco

seis

sete

oito

nove

dez

onze

doze

treze

catorze
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Repare-se que é a partir de trinta que se inicia a repetição da norma de construção das
designações verbais dos números; é, pois, até aqui que o professor deve ter o cuidado de
iniciar a representação oral dos números, pelo menos até cem. A construção faz-se
acrescentando às dezenas as unidades até nove, sendo então fácil derivar o nome da dezena:
quatro dá quarenta, cinco dá cinquenta, ..., nove dá noventa.
A partir de vinte, a manipulação não é seguida, devendo fazer-se dezena a dezena,
interrogando os alunos sobre antecessores e sucessores, de forma a evitar os «perigos do
empirismo», passando rapidamente do concreto ao símbolo abstracto, da manipulação à
oralidade e desta à escrita simbólica; começando por adicionar maçãs, peras etc., de forma a
não trabalhar com percepções mas unicamente com a memória (Bergson, 56 ss).
Por adição ou subtracção de dezenas podem fazer-se rápidos interrogatórios do tipo:
P — Soma dez a 35, quanto obténs? Subtrai duas dezenas, junta cinco, etc.
Nesta fase, as sabatinas são oportunas e incitam a criança a pensar e criar por si novas
situações; a inovar e a despertar a sua criatividade.
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Bastonetes, (Universidade da Flórida. Bundle sticks of counting)
3. A ADIÇÃO COM CARTÕES NUMÉRICOS
Depois de a criança se familiarizar livremente com a representação figurada na
contagem, a utilização dos cartões estende-se às operações de adição e subtracção, de muita
utilidade na adição com transporte e no método do empréstimo, que devem fazer-se sempre
com dados concretos, não com números puros, mas com peras, maçãs, etc.

Na operação com transporte, representada pela adição dos cartões
e
, que se
adicionam à medida que se acompanha pela linguagem oral e/ou mental: oito e cinco treze,
e vai um (uma dezena que se adiciona às 7 dezenas), oito e três onze e vai um (a centena que
se adiciona às centenas): quatro e um cinco e dois sete. O professor diz oralmente à medida
que efectua, repete e manda repetir por diversos alunos, após o que todos repetem em coro,
enquanto aponta com um ponteiro estas operações e os alunos manipulam os cartões.
Convém realizar primeiro a operação com o ábaco horizontal, efectuando diversas
adições, de modo a ter a certeza de que todos os alunos entenderam a operação de transporte.
É nestas insistências iniciais, assegurando a plena compreensão das operações, que se
solidificam as bases e evitam futuros insucessos na aprendizagem, criando resistências
cognitivas e afectivas, difíceis ou impossíveis de ultrapassar.
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4. A SUBTRACÇÃO COM CARTÕES NUMÉRICOS
Com o algoritmo usual da subtracção podem usar-se dois métodos: o método do
empréstimo e o método aditivo.

No método I, é emprestada uma dezena às 3 unidades do aditivo; a operação diz-se à medida
que se efectua mentalmente: “sete para treze seis, e vai um (escreve-se o 6 no resto e subtrai-se
a 4 dezenas a dezena que se adicionou a às 3 unidades)”; quatro menos um três, menos dois,
um, que se escreve nas dezenas do resto, 16. O professor diz oralmente à medida que efectua,
repete e manda repetir por diversos alunos, após o que todos repetem em coro, enquanto
aponta com um ponteiro estas operações. A execução acompanhada da linguagem deve
dizer-se lentamente, apontando com um ponteiro ou um laser, repetir diversas vezes e
assegurar-se que todos entenderam. É essencial dar diversos exercícios para resolver na aula
e em casa. No método II ou aditivo, em vez de subtrair uma unidade às 4 dezenas, adiciona-se
a dezena às duas do subtractivo, que se subtrai para 4. Compreendemos a dificuldade de
compreensão destas técnicas, que começam por ser decoradas; a explicação deve surgir após
a memorização, com insistência e muitos exemplos.
5. O ÁBACO HORIZONTAL
O ábaco horizontal é uma caixa dividida em três gavetas — das unidades, das dezenas
e das centenas — , como se vê na gravura da esquerda. O ábaco funciona com um conjunto
de bastonetes e um conjunto de cartões numéricos, de 1 a 999. Distribui-se por cada criança
um ábaco com bastonetes e elásticos, e um envelope com um conjunto de cartões numéricos,
inicialmente de 1 a 10. Este ábaco deve introduzir-se após uma breve iniciação da contagem
com os cartões numéricos, pois facilita a introdução aos valores de posição.
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Iniciação à contagem conjugando o ábaco com os cartões numéricos, Cova da Moura, 2015-2016.

A criança vai introduzindo, um a um, os bastonetes na caixa das unidades e, à frente, os
correspondentes cartões numéricos. O professor orienta, acompanha e verifica a progressão
simultânea da numeração até 10.
Depois de lançados os bastonetes ou as palhinhas na caixa das unidades, atingidas 10
unidades, coloca-se à turma o problema “Como representar nas caixas o número dez se só há
algarismos até 9?”. Discute-se o nome «dezena» atribuído às dez unidades, aceitam-se
sugestões, e questiona-se a função dos elásticos distribuídos com os ábacos; surgirá
eventualmente, sem que a solução seja adiantada pelo professor, o enfeixamento e a colocação
do feixe na casa das dezenas.

Põe-se a questão «Será necessário colocar nas dezenas o feixe ou apenas um
bastonete?». Compete ao professor, de acordo com as capacidades dos alunos, escolher a
melhor estratégia, sempre ciente de que aprender é uma acção pessoal.
O método combinado do enfeixamento com o ábaco horizontal reúne dois aspectos
muito importantes da aprendizagem dos números: o enfeixamento antecipa de maneira
concreta a relativização dos conceitos abstractos de unidade e de multiplicidade; o feixe de 10
bastonetes representa ao mesmo tempo dez unidades e uma dezena. O ábaco horizontal
combina os valores de posição com o sentido de os feixes serem mais tarde substituídos por
«unidades simples», isto é, um só bastonete nas dezenas. Pensa-se com os presentes métodos
contribuir concretamente para uma aprendizagem de sucesso da iniciação matemática.
6. CARTÕES DE SUZANNE HERBINIÈRE
Os cartões pontilhados foram concebidos por Suzanne Herbinière nos anos 1930 e o
seu uso é preconizado actualmente nos programas oficiais franceses para o ensino pré-escolar.
O professor pode construir facilmente este material para os alunos da sua turma, recortando
os gabaritos em cartolina branca e dispondo os tentos pretos autocolantes, bastante
económicos e adquiridos pela escola.
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Fornece-se a cada aluno um envelope com um ou dois conjuntos de cartões e uma folha A4
com o traçado dos gabaritos a preencher com os cartões pontilhados. Depois de os alunos
manusearem livremente o material, o professor dá alguns exemplos mostrando uma placa:

1. Quantos tentos tem esta placa?
2. Decompõe nos gabaritos a placa noutras duas.
3. De quantas maneiras podes decompor esta placa noutras duas?
Outros problemas: o professor mostra brevemente uma placa e interroga, empregando os
termos «Quanto falta?», «Quanto tem a mais?», «Quanto excede? ...», Etc.
1 Decompõe o total em duas outras placas.
2. Qual é o sucessor?
3. Qual é o antecessor? Etc.
O cálculo mental deve igualmente exercitar-se: mostra-se uma placa e pede-se qual a
que deve acrescentar-se para obter outra que se exibe. Estes exercícios devem ser propostos
pelos próprios alunos em grupos de dois. Treinam-se assim as tabuadas.

Para avaliar o valor cardinal de uma colecção de objectos, Piaget apresenta à criança
conjuntos de objectos homogéneos como os apresentados na figura. Aos 5/6 anos, as crianças
estabelecem a correspondência quantitativa dos objectos com os tentos que possuem e os
algarismos verbais, bem como estabelecendo a correspondência qualitativa e numérica das
colecções correspondentes, com conservação das quantidades (A Génese do Número na Criança,
p. 100) .
7. RÉGUAS DUPLAS
Régua em cartão ou plástico, formada por duas séries de números em que os da série
superior se podem dobrar em torno de uma charneira fixando-se atrás com pastilhas de
velcro.

7

Crianças do pré-escolar de S. João do Estoril constroem e exibem os números pares e ímpares, 2005.

1- Cálculo de somas e diferenças com réguas duplas. Tabuadas .
A) O professor começa por pôr à turma o problema:
P — Como fazer para adicionar ou somar 3 maçãs com 2 maçãs com a régua dupla?
Questiona individualmente e põe em discussão as soluções encontradas por um ou outro
aluno. Na resposta recorda o nome dos dados (parcelas) resultado (soma ou total); propõe
então novas adições, generalizando o enunciado das acções a todos os alunos.
Com uma única régua, proposta a soma das parcelas 3 maçãs + 2 maçãs pelo método
da sobrecontagem, inicia-se a contagem das unidades da segunda parcela baixando as pestanas
da régua a partir da primeira; a soma é o último número baixado. Diríamos: «três maçãs mais
uma maçã são quatro, mais uma cinco». A parcela 3 maçãs é o dado de partida, e a segunda
parcela, como dado operatório, permite, baixando as pestanas 4 e 5, encontrar a solução ou
soma do problema proposto, 3 maçãs + 2 maçãs = 5 maçãs.

B) Com duas réguas, sobrepõe-se o zero da régua B à primeira parcela na régua A, como se
indica na figura; a soma é indicada na régua A, sobre a segunda parcela, onde se desenhou a
seta. Esta disposição mostra a tabuada dos 4:

É preciso dar tempo ao aluno para pensar e repensar a sua resposta (Aebli, 44 ss). O
esboço inicial e as sucessivas reconstruções da resposta final correcta, encontrar a palavra ou
palavras-chave que auxiliem essa reconstrução, sem dar soluções, requer tempo e é a tarefa
fundamental do professor; « mais do que poupar tempo, importa saber gastá-lo». O enunciado
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oral das propriedades deve ser transcrito nos cadernos. Nunca esquecer que as expressões
linguísticas da criança partem de um esboço ou noção prévia que resulta da observação dos
objectos ou da evocação das acções realizadas e da sua reconstrução à medida que são
presentes na memória, primeiro como esboço sincrético, depois analisado e finalmente
apresentado em síntese. Síncrese, análise e síntese são os momentos indispensáveis da
elaboração do pensamento.
2 - Pares e ímpares.
As percepções espaciais, especialmente transmitidas através dos movimentos das mãos,
do tacto activo e das sensações quinestésicas conjugadas com as percepções visuais, alternam
os pares e os ímpares, criando um conjunto rico de conhecimentos e relações. O háptico
(sensível ao tacto) avantaja-se muitas vezes sobre o óptico. O factor quinestésico, que diz
respeito ao movimento, revela-se facilmente pelos movimento musculares e dos movimentos
das articulações.

Separação de pares e ímpares, escrita no caderno e em papel de cenário. Bairro do Fim do Mundo, 1996-2000.

Os alunos, de 5 anos, já fixaram os algarismos das unidades dos pares (0,2,4,6,8) e dos ímpares
(1,3, 5, 7, 9).

3. Cálculo do menor múltiplo comum de 2 e de 3.
Os múltiplos de 2 coincidem com os números pares.
Múltiplos de 3:
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Se sobrepusermos as duas réguas dos pares e dos ímpares, revelam-se os buracos comuns, isto é, que
correspondem aos números simultaneamente múltiplos de 2 e de 3:

4 - Cálculo do máximo divisor comum;
DIVISORES DE 12:

DIVISORES DE 18:

MÁXIMO DIVISOR COMUM ENTRE 12 E 18:

Se sobrepusermos as duas réguas, revelam-se os buracos comuns, isto é, que correspondem aos
números simultaneamente divisores de 12 e de 18:
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Após manusear o material de cada uma das acções conducentes à intuição das relações, é
necessário, como sempre, aprender a correspondente formulação linguística, desde as
sucessivas vivências da construção inicial e subsequentes reconstruções, à expressão frásica.
final correcta.
8. MÚLTIPLOS E CLASSES DE RESTO.

Talvez a melhor forma de comunicar aos alunos o conceito de múltiplo seja a
construção em cartolina forte de prismas regulares de base triangular, quadrangular e
pentagonal; onde as crianças fixam, por colagem em cada base, um nastro que é enrolado à
volta do prisma, onde se inscrevem os números inteiros.
Depois de manipulados e escritos os múltiplos de 2,3 4 e 5, o professor manda escrever
os múltiplos de 4 e questiona:
P — Qual o algarismo das unidades que se repete?
A prática do enrolar, já ensaiada no método do enfeixamento, é motivo de grande
prazer pela criança, aqui de particular interesse pelas suas consequências geométricas, que o
professor deve explorar numa introdução aos prismas e suas aplicações, principalmente na
arquitectura. Enfeixar representa um movimento elíptico no plano e helicoidal no espaço,
ensaiando e prefigurando novas relações geométricas. Estas iniciações têm importantes
consequências futuras na aprendizagem da Geometria de Euclides, considerada hoje
indispensável na formação da mente. De facto, é principalmente através da manipulação que
a criança constrói os seus esquemas sensório-motores (Piaget, IV, 80 ss) produto de dois
movimentos, rotativo e linear.
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9. BARRAS COLORIDAS

Cada barra corresponde a um número, de 1 a 10. Procede-se como habitualmente; no
primeiro dia distribuem-se os dois conjuntos e deixa-se os alunos brincar ou jogar com eles
livremente. O material Cuisenaire, fornecido em madeira ou plástico foi aqui substituído por
barras de cartolina que representam no plano um material semelhante, que pode ser distribuído
em envelopes com as quantidades indispensáveis aos assuntos a tratar. A vantagem didáctica
é evidente.
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Distribuído por todos os países, foi adoptado pelos serviços educativos da UE. O livro
Cuisenaire de Espanha, da autoria de Madeleine Goutard, contém preciosas instruções sobre o
seu uso. A imagem mostra os exercícios de uma criança de 6 anos.

Crianças do pré-escolar do agrupamento de São João do Estoril, em 2005

As barras coloridas permitem inúmeras demonstrações concretas, matemáticas e geométricas,
que facilitam a compreensão e muitas vezes a sua utilidade na resolução de problemas e na
investigação de propriedades, apresentando-se à criança como um jogo aceite pelo seu natural
ludismo.
10. CÁLCULO COMBINATÓRIO
Propõe-se ordenar no flanelógrafo duas barras de cor diferente, em linha ou coluna. Passa-se
em seguida para 3 barras e para 4 barras ordenadas 3 a 3 (Piaget IV, 80). O quadro mostra duas
fases da construção do quadro cartesiano de arranjos de 4 3 a 3, mostrando que é o produto
das combinações de 4, 3 a 3 por permutações de 3. Estas operações são próprias da fase dos
12 a 15 anos.

11. DECOMPOSIÇÃO
A decomposição, operação que se propõe à criança de seis anos, é um importante
exercício que se coaduna com a sua natural curiosidade. Decompor bonecas, carrinhos,
brinquedos, para ver como são por dentro e como funcionam, não é negativo; é um estímulo
à criatividade, para saber como se faz, que partes tem, como se articulam; um trabalho de
análise de um espírito rico que os pais, mesmo sabendo que a criança vai estragar o brinquedo,
não devem interromper ou desincentivar. Outra coisa é destruir sem finalidade, vício que se
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deve procurar corrigir com amor e moderação. A criança que destrói fá-lo por motivos que
aconselham acompanhamento.

Construção da tabuada dos 2. Bairro do Fim do Mundo,

12. ADIÇÃO E SUAS PROPRIEDADES.
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13. SUBTRACÇÃO E SUAS PROPRIEDADES.

14. MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO.

15. SOMA DOS NÚMEROS ÍMPARES
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16. O TRIÂNGULO RECTÂNGULO E O TEOREMA DE PITÁGORAS
É proposta a construção no flanelógrafo dos quadrados com as barras verde-claro, rosa
e amarela. Após a construção, o professor põe o problema: Será possível cobrir o quadrado
de 5 com os quadrados de 3 e de 4?

O exemplo de Nicolas Mélikof, apresentado por Madeleine Goutard, mostra-nos a
possibilidade de introduzir aqui a notação de potência.
Seguem-se as tentativas, nem sempre conseguidas, de efectuar a cobertura e tirar a
conclusão: o quadrado de 3 mais o quadrado de 4 é igual ao quadrado de 5.

Esta relação esteve na origem do célebre Teorema de Fermat. Aproveitamos este caso
particular para uma demonstração do Teorema e Pitágoras, aplicado aqui aos quadrados de 3,
4 e 5. Constrói-se no flanelógrafo um triângulo rectângulo com as réguas verde-claro, rosa e
amarela.

Assim se demonstra, num caso muito particular, que o quadrado da hipotenusas é igual à som
16

dos quadrados dos catetos.
O ÁBACO VERTICAL
A iniciação começa-se, como sempre, introduzindo argolas na haste das unidades;
dispõem-se os cartões numéricos em correspondência e traduzem-se as acções em linguagem
oral e escrita. Atingidas dez argolas, substituem-se por uma só na haste das dezenas. A criança
dirá: «retiro dez argolas da haste das unidades e coloco só uma na haste das dezenas».
Consolida assim a noção do valor de posição. O professor pergunta:
P — Tens só uma argola na haste das dezenas; como sabes que vale 10 unidades?
C — Vale dez porque está numa posição diferente. Se a argola estivesse na haste das centena
valia cem unidades.

Crianças do pré-escolar do agrupamento de São João do Estoril, em 2005

É agora possível efectuar adições e subtracções movimentando as argolas. Os alunos podem
em pequenos grupos exercitar novas operações.
A CORDA DE DOZE NÓS
Uma corda de doze nós permite construir um triângulo rectângulo, um triângulo
equilátero, um triângulo escaleno, um rectângulo 4x3, um quadrado 4x3, dois hexágonos
regulares, etc. Era com uma corda de doze nós que os habitantes do delta do Nilo
reconstruíam as suas propriedades após as cheias deste grande rio submergirem com as lamas
carreadas pelas inundações anuais os marcos que as delimitavam.
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