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1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

ESPAÇO À MATEMÁTICA 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das competências do século XXI, preconizadas pelo Perfil dos Alunos À Saída da Escolaridade Obrigatória, bem 

como a necessidade de tornar a Escola verdadeiramente inclusiva, impõem a necessidade de repensar os processos de ensino e de 

aprendizagem e torná-los mais atrativos para os discentes, colocando-os no centro de tais processos e permitindo-lhes serem 

construtores dos seus saberes. 

 Atualmente, o novo enquadramento legal previsto pela Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, permite aos Agrupamentos elaborarem Planos 

de Inovação que assentem no reconhecimento da necessidade de promover um ensino de qualidade, promotor de aprendizagens significativas e 

capaz de dar resposta aos desafios que o mundo de hoje coloca. 

 Deslocalizar o processo de ensino e de aprendizagem de metodologias mais tradicionais é fundamental. É indispensável contemplar, e de modo 

sistemático, vertentes mais pró-ativas e práticas do trabalho académico, apostando num modelo de desenvolvimento de competências que 

mobilize o conhecimento e que o relacione com a vida quotidiana. Propõe-se dar destaque a metodologias ativas, nomeadamente a metodologia 

de projeto, assim como atividades de caráter prático: “aprender fazendo”. 

 No âmbito do Plano de Inovação aprovado foi criada esta nova disciplina, em que os saberes teóricos e práticos do currículo estão 

mais profundamente inter-relacionados, propondo uma vertente de trabalho mais prática e centrada no aluno, em articulação entre 

o 1.º e 2.º ciclos. 
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ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS 

ALUNOS COM MAIOR INCIDÊNCIA 
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OPERAÇÕES COGNITIVAS E POSSÍVEIS 

OPERACIONALIZAÇÕES 
O aluno desenvolve competências de: 

Utilizar com proficiência diferentes linguagens e símbolos associados às línguas (materna 

e línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes, às tecnologias, à matemática e à 

ciência. 

Aplicar estas linguagens adequadamente aos diversos contextos comunicativos tanto em 

ambientes analógicos quanto digitais. 

Compreender e expressar-se nas modalidades oral, escrita e visual. 

 

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações 

- Reconhecer os significados contidos nos diversos produtos linguísticos, literários, 

musicais, artísticos, tecnológicos, matemáticos e científicos e gerar novos sentidos.  

- Usar linguagens verbais e não-verbais para significar e comunicar para construir 

conhecimento. 

- Compreender, interpretar e expressar factos, opiniões, conceitos, pensamentos e 

sentimentos, quer oralmente, quer por escrito, quer através de outras codificações. 
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OPERAÇÕES COGNITIVAS E POSSÍVEIS 

OPERACIONALIZAÇÕES 
O aluno desenvolve as competências de: 

Pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação de forma crítica e autônoma, 

utilizando diversidade de instrumentos e verificando diferentes fontes documentais e sua 

credibilidade. 

Transformar a informação em conhecimento. 

Utilizar ferramentas analógicas e digitais de forma segura tendo em conta as regras de 

cada ambiente de informação e comunicação. 

 

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações 

- Selecionar as ferramentas mais adequadas a cada tipo de projeto. 

- Organizar informação de acordo com um plano, de forma crítica e autónoma. 

- Selecionar, analisar, pesquisar informação para produzir e divulgar produtos, 

experiências e conhecimentos, em diferentes formatos pelo cruzamento de diversas fontes. 

- Avaliar e validar a informação recolhida. 

- Promover o trabalho em equipa, apresentando e explicando conceitos entre si e/ou a 

diferentes. 
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OPERAÇÕES COGNITIVAS E POSSÍVEIS 

OPERACIONALIZAÇÕES 

O aluno desenvolve as competências de: 

Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas. 

Gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas. 

Desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando 

recursos diversificados. 
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Operações cognitivas e possíveis operacionalizações 

- Identificar problemas. 

- Aceder à informação. 

- Responder a novas situações. 

- Investigar questões: colocá-las, analisá-las, distinguir o que se sabe do que se quer saber, 

definir estratégias adequadas, aplicar as estratégias definidas, criticar a solução encontrada, 

reformular a estratégia. 

- Mobilizar conhecimento para: tomar decisões, construir estratégias, usar estratégias, formular 

novas questões, Interpretar experiências. 

-Testar a robustez do modelo analisando diferentes referenciais e condicionantes. 

- Criar produtos para representar situações reais ou hipotéticas 

- Avaliar produtos, em contextos significativos, em termos de: qualidade, utilidade. 

- Produzir conhecimento: 

- generalizar conclusões de uma pesquisa, 

- criar modelos para representar situações reais ou 

hipotéticas, 

- usar modelos para: explicar um sistema, estudar 

efeitos de variáveis, fazer previsões do comportamento do sistema em 

estudo. 

 

OPERAÇÕES COGNITIVAS E POSSÍVEIS 

OPERACIONALIZAÇÕES 
O aluno desenvolve as competências de: 

Tomar posições fundamentadas através da observação e análise de informação, 

experiências ou ideias, argumentos com recurso a critérios implícitos ou explícitos, de modo 

a pensar de modo abrangente e profundo. 

Pensar criticamente convocando diferentes conhecimentos, de matriz científica e 

humanística, utilizando diferentes metodologias e ferramentas. 

Prever e avaliar o impacto das suas decisões. 

Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado 

da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a 

diferentes contextos e áreas de aprendizagem. 
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Operações cognitivas e possíveis operacionalizações 

Pensamento Crítico 

- No que se refere à informação, às experiências e às ideias, os alunos devem: observar, 

identificar, analisar, argumentar a partir de diferentes premissas e variáveis. 

 - Desenhar algoritmos e cenários que considerem várias opções: - estabelecer critérios 

de análise para tirar conclusões fundamentadas;  

-proceder à avaliação dos resultados;  

-rever o cenário desenhado se necessário com base em evidências. 

 

Pensamento Criativo 

- Identificar soluções alternativas e estabelecer novos cenários. 

- Recorrer à imaginação e inventividade, desenvoltura e flexibilidade para desenvolver 

ideias e projetos criativos. 

- Abordar as situações a partir de diferentes perspetivas. 

- Gerar e aplicar novas ideias em contextos específicos. 

- Promover a criatividade e a inovação. 
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MATEMÁTICA 
ORGANIZADOR 

Domínio 
AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
O aluno deve ser capaz de: 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO 
ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS 
(Exemplos de ações a desenvolver na disciplina) 

 
1- Números e 

Operações 
 

- Números naturais 
- Adição e subtração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Reconhecer e memorizar factos básicos da adição e da 
subtração e calcular com os números inteiros não 

negativos até 100, recorrendo à representação horizontal 
do cálculo, em diferentes situações e usando diversas 
estratégias que mobilizem relações numéricas e 

propriedades das operações.   
 

● Comparar e ordenar números, e realizar estimativas 

plausíveis de quantidades e de somas e diferenças, com 
e sem recurso a material concreto.  

 
● Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 

com números naturais, em contextos matemáticos e não 

matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados.   
 

● Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e 
explicar raciocínios, procedimentos e conclusões.  
 

 
 
 

  
 

 

 

• Utilizar factos básicos das operações em situações 
de cálculo. 

 
• Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem uma 

aprendizagem matemática com sentido (dos 
conceitos, propriedades, operações, e 
procedimentos matemáticos).  

 
 • Utilizar materiais manipuláveis estruturados e não 

estruturados e outros recursos na resolução de 
problemas e em outras tarefas de aprendizagem. 
 

 • Utilizar números naturais em situações variadas e 
com diferentes significados (de quantidade, ordem, 

localização, designação).  
 
• Resolver problemas que requeiram a aplicação de 

conhecimentos já aprendidos e apoiem a 
aprendizagem de novos conhecimentos. 
 

 
 

 
• Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem uma 
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2- Geometria e 
Medida 
 
- Localização e 
orientação no espaço 
 
-Figuras geométricas 
 
-Medida: o 
Comprimento e Área; 
o Dinheiro; o Tempo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Identificar, interpretar e descrever relações espaciais, 
situando-se no espaço em relação aos outros e aos 

objetos.  
 

● Descrever figuras planas, identificando as suas 

propriedades, e representá-las a partir de atributos 
especificados. 
 

● Reconhecer e relacionar entre si o valor das moedas e 
notas da Zona Euro, e usá-las em contextos diversos. 

 
● Comparar e ordenar objetos de acordo com diferentes 

grandezas (áreas) identificando e utilizando unidades de 

medida convencionais e não convencionais.   
 

● Reconhecer e relacionar entre si intervalos de tempo 
(hora, dia, semana, mês e ano). 
 

 
 
 

 
 

●  Recolher, organizar e representar dados qualitativos e 
quantitativos discretos utilizando diferentes 
representações e interpretar a informação representada. 

aprendizagem matemática com sentido dos 
conceitos matemáticos. 

 
• Realizar tarefas de natureza diversificada 
(projetos, explorações, investigações, resolução de 

problemas, exercícios, jogos).  
 
• Descrever figuras bi e tridimensionais, 

identificando as suas propriedades (no caso das 
figuras planas, incluindo a identificação das suas 

simetrias). 
 
• Utilizar unidades de medida convencionais do SI e 

instrumentos de medida, em contextos diversos. 
 

• Utilizar materiais manipuláveis estruturados e não 
estruturados e instrumentos variados, incluindo os 
de tecnologia digital. 

 
 
 

• Resolver e formular problemas, analisar 
estratégias variadas de resolução, e apreciar os 

resultados obtidos.  
 
• Utilizar gráficos circulares, gráficos de barras e 

diagramas de caule e folhas na organização e 
representação de dados.  

 
• Resolver problemas recorrendo à recolha de dados 
e à sua organização e representação 
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3- Organização e 
tratamento de 

dados 
 

- Representação e 

tratamento de dados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Comunicar utilizando linguagem matemática, 

oralmente e por escrito, para descrever e explicar 
raciocínios, procedimentos e conclusões. 
 

• Analisar o próprio trabalho para identificar 
progressos, lacunas e dificuldades na sua 
aprendizagem. 

 

 

 



APRENDIZAGENS ESSENCIAIS           ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS                                                                   1.º CICLO       ESPAÇO À MATEMÁTICA                                             

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

A implementação do presente documento não dispensa o cumprimento das Aprendizagens Essenciais definidas para o ciclo(s)/ nível de ensino a que reporta 

e que estejam previstas na matriz curricular-base, pelo que o cumprimento do mesmo implica uma constante articulação com a titular da turma. 

  

  

  

  

  

  

  

A Equipa Pedagógica do Plano de Inovação 


