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ATIVIDADE “SUPERMERCADO NA SALA” - PRÉ-ESCOLAR 

 

Bloco Temático: Números e Operações (NO);  

Geometria e Medida (GM);  

Interesse e Curiosidade pela matemática (ICM).  

 

Conteúdos/Objetivos:  

- Identificar quantidades através de diferentes formas de representação (contagens) – NO 

- Resolver problemas do quotidiano, que envolvam pequenas quantidades – NO 

- Compreender que os objetos têm atributos mensuráveis que permitem compará-los e ordená-los – GM 

- Escolher e usar unidades de medida para responder a necessidades e questões do quotidiano – GM 

- Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua importância e utilidade – ICM 

- Sentir-se competente para lidar com noções matemáticas e resolver problemas – ICM 

 

Regras/Procedimentos: 

- À vez, cada criança deve retirar aleatoriamente um cartão dos “recados do supermercado”;  

- O educador deve ler a indicação do recado. Ex.: “Traz do supermercado o pão mais pesado”; 

- A criança deve dirigir-se ao “supermercado” e efetuar a sua escolha; 

- Sempre após a escolha de um determinado produto, o educador deve mediar um breve momento de reflexão de grupo, 

onde será averiguado se a escolha foi correta ou errada e as crianças serão estimuladas no sentido de explorar de forma 

mais clara e intencional os conteúdos matemáticos 

 

 

 

 

  

 

 

 

Material:  

- Objetos diversos para o supermercado; 

- Cesto de supermercado; 

- “Recados” do supermercado. 
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ATIVIDADE “BINGO EM EQUIPAS” – PRÉ-ESCOLAR 

 

Bloco Temático: 

- Números e Operações (NO); 

- Interesse e Curiosidade pela matemática (ICM). 

 

Conteúdos/Objetivos:  

- Identificar quantidades através de diferentes formas de representação (contagens) – NO 

- Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua importância e utilidade – ICM 

- Sentir-se competente para lidar com noções matemáticas e resolver problemas – ICM 

 

Regras/Procedimentos: 

1)  Dividir a turma em grupos (aconselham-se 4 elementos), de forma a que possam ajudar-se na identificação 
dos números; 
2) Distribuir um cartão do bingo e 10 fichas do bingo (para marcar os números que vão saindo) por cada grupo; 

3) O educador deve tirar à sorte cartões numerados de 1 a 10 e ler em voz alta o nº que retirado; 

4) As crianças devem marcar nos seus cartões do bingo os números que vão saindo com as fichas. Por 
exemplo: se o educador pronunciar “nº1!”, espera-se que as crianças coloquem as fichas no nº1; 

5) O jogo termina quando as crianças tiverem preenchido na totalidade os seus cartões do bingo.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Material:  

- Cartelas do bingo; 

- Cartões com os números; 

- Peças para marcar os números. 
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ATIVIDADE “À PESCA DAS FORMAS” – PRÉ-ESCOLAR 

 

Bloco Temático:  

Geometria e Medida (GM);  

Interesse e Curiosidade pela matemática (ICM).  

 

Conteúdos/Objetivos:  

- Reconhecer e operar com formas geométricas e figuras, descobrindo e referindo propriedades - GM 

- Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua importância e utilidade – ICM 

 

Regras/Procedimentos: 

1) Colocar 2 arcos no chão, com figuras geométricas diversas no seu interior (as figuras geométricas devem ter 
um pouco de velcro que permita que sejam agarradas pelas canas de pesca); 

2) À vez, devem ser escolhidas duas crianças para realizar o jogo e a cada uma deve ser entregue uma cana 
de pesca (que também devem conter velcro na extremidade dos fios de pesca); 

3) Cada criança deve “pescar” uma figura geométrica e posteriormente indicar o seu nome; 

4) Sempre após a escolha de uma determinada figura geométrica, o educador deve mediar um breve momento 
de reflexão de grupo, onde será averiguado se a criança a nomeia corretamente e reconhece algumas das suas 
propriedades, sendo que as crianças serão estimuladas no sentido de explorar de forma mais clara e 
intencional os conteúdos matemáticos subjacentes. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Material:  

- 2 Arcos; 

- 2 Canas de pesca. 

- Formas geométricas de cartolina. 
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ATIVIDADE “ARCOS DOS NÚMEROS” – PRÉ-ESCOLAR 

 

Bloco Temático:  

Números e Operações (NO);  

Interesse e Curiosidade pela matemática (ICM).  

 

Conteúdos/Objetivos:  

- Identificar quantidades através de diferentes formas de representação (contagens) – NO 

- Resolver problemas do quotidiano, que envolvam pequenas quantidades – NO 

- Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua importância e utilidade – ICM 

- Sentir-se competente para lidar com noções matemáticas e resolver problemas – ICM 

 

Regras/Procedimentos: 

1) Distribuir arcos pelo espaço e colocar um nº de 1 a 10 no interior dos arcos; 

2) Indicar às crianças que se desloquem de diferentes formas pelo espaço (a correr, a andar, aos saltos; etc.); 

3) O educador deve efetuar um sinal sonoro chamativo (bater palmas, assobiar, etc.) e indicar às crianças um 
determinado nº. Ou seja, se o educador pronunciar “nº 1!”, as crianças devem-se deslocar para os arcos onde 
esteja o nº 1, e assim sucessivamente. 

Adaptações: o educador pode indicar tarefas distintas, tais como: pedir que se formem grupos de crianças por 
arcos (exemplo: 2 crianças por arco), pode pedir que toquem nos arcos com diferentes partes do corpo; entre 
outras; incluir operações, de modo a dificultar a atividade (exemplo: “2+2”, o que significa que as crianças se 
devem dirigir para os arcos com o número 4). 
 

 

 

  

 

 

 

 

Material:  

- Arcos; 

- Números de cartolina de 1 a 10. 
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ATIVIDADE “ESTENDAL DAS FORMAS E PADRÕES” – PRÉ-ESCOLAR 

 

Bloco Temático:  

Geometria e Medida (GM);  

Interesse e Curiosidade pela matemática (ICM).  

 

Conteúdos/Objetivos:  

- Reconhecer e operar com formas geométricas, descobrindo e referindo propriedades e identificando padrões  

- Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua importância e utilidade – ICM 

 

Regras/Procedimentos: 

1) O educador deve dividir a turma em grupos (aconselham-se 4 elementos);  

2) O educador deve pendurar cordas na sala de aula, que serão os estendais (ou utilizar pequenos estendais  
já feitos), onde se irá desenvolver o jogo dos padrões. Deve haver um estendal por grupo. Também deve 
colocar no centro do espaço do jogo um cesto com diversas formas geométricas, de diferentes cores e outro 
cesto com molas; 

3) Ao mesmo tempo, a cada grupo é atribuído, aleatoriamente, um cartão dos padrões. Os grupos devem 
reproduzir, nos estendais (do início ao fim da corda), o padrão que lhes calhou. Para tal, devem recorrer às 
formas e às molas que estão nos cestos; 

4) Os membros do grupo devem auxiliar-se na criação dos padrões; 

5) Quando todos os grupos terminam, o educador deve mediar um momento de reflexão entre toda a turma,  
no sentido de observar os diferentes padrões e averiguar quais os grupos que os representaram corretamente, 
ou não. 

 

 

  

 

 

 

 

Material:  

- Arcos; 

- Números de cartolina de 1 a 10. 
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ATIVIDADE “CAMPEONATO DOS LEGOS” – 1º CICLO 

 

Bloco Temático:  

Números e Operações (NO). 

 

 

Conteúdos/Objetivos:  

- Adição e subtração de números racionais não negativos representados por frações com o mesmo  
denominador – NO 

 

Regras/Procedimentos: 

1) O professor deve dividir a turma em grupos (aconselham-se 4 elementos); 

2) Distribuir o enunciado dos cálculos a efetuar e os legos pelos grupos; 

3) Após indicação do professor, os grupos devem começar a realizar o primeiro cálculo. Devem representar o 
processo e o resultado por escrito e ainda figuradamente, recorrendo às peças de lego; 

4) O tempo de resolução de cada cálculo e os pontos a atribuir devem ser definidos pelo professor, consoante o 
grau de dificuldade inerente; 

5) Terminado o tempo de resolução termina, o grupo deve eleger um elemento para resolver o cálculo no 
quadro da sala. É muito importante que os restantes elementos fiquem atentos a este processo e auxiliem o 
colega de grupo, sempre que necessário; 

6) Quando todos os grupos terminam a resolução no quadro da sala, o professor deve mediar um momento de 
reflexão em que são corrigidos os exercícios, discutidas as diferentes resoluções e atribuídos os pontos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Material:  

- Enunciado dos exercícios; 

- Legos. 
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ATIVIDADE “CAMPEONATO DOS EXAMES DE MATEMÁTICA” – 1º CICLO 

 

Bloco Temático:  

Números e Operações (NO);  

Geometria e Medida (GM);  

Organização e Tratamento de Dados (OTD). 

 

Conteúdos/Objetivos:  

- Resolução de problemas. 

 

Regras/Procedimentos: 

1) O professor deve dividir a turma em grupos (aconselham-se 4 elementos); 

2) Distribuir o enunciado dos cálculos a efetuar pelos grupos. De realçar que todos os exercícios e problemas 
devem ser retirados de provas e exames nacionais; 

3) Após indicação do professor, os grupos devem começar a realizar o primeiro cálculo. Todos devem 
representar o processo de resolução e o resultado; 

4) O tempo de resolução de cada cálculo e os pontos a atribuir devem ser definidos pelo professor, consoante o 
grau de dificuldade inerente; 

5) Terminado o tempo de resolução termina, o grupo deve eleger um elemento para resolver o cálculo no 
quadro da sala. É muito importante que os restantes elementos fiquem atentos a este processo e auxiliem o 
colega de grupo, sempre que necessário; 

6) Quando todos os grupos terminam a resolução no quadro da sala, o professor deve mediar um momento de 
reflexão em que são corrigidos os exercícios, discutidos as diferentes resoluções e atribuídos os pontos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Material:  

- Enunciado dos exercícios provenientes  

de Exames Nacionais de Matemática. 
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ATIVIDADE “ARCOS DOS POLÍGONOS” – 1º CICLO 

 
 

Bloco Temático:  

Geometria e Medida (GM2 e GM3). 

 

 

Conteúdos/Objetivos:  

- Polígonos – GM2 

- Círculo e circunferência – GM3 

 

Regras/Procedimentos: 

1) Distribuir arcos pelo espaço e colocar polígonos, círculos e circunferências no interior dos arcos; 

2) O professor deve dividir a turma em grupos (aconselham-se 4 elementos) e indicar que se desloquem de 
diferentes formas pelo espaço (a correr, a andar, aos saltos; etc.); 

3) O professor deve efetuar um sinal sonoro chamativo (bater palmas, assobiar, etc.) e indicar às crianças uma 
determinada forma. Ou seja, se o professor pronunciar “quadrilátero!”, as crianças devem-se deslocar para os 
arcos onde estejam os quadriláteros, e assim sucessivamente. 

Adaptações: o professor pode indicar tarefas distintas, tais como: pedir que se formem subgrupos de crianças 
(exemplo: 2 crianças por arco), pode pedir que toquem nos arcos com diferentes partes do corpo; entre outras. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Material:  

- Arcos; 

- Polígonos, círculos e circunferências 
 de cartolina. 
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ATIVIDADE “PROBLEMAS COM CAPACIDADES” – 1º CICLO 

 
 

Bloco Temático:  

Geometria e Medida (GM). 

 

 

Conteúdos/Objetivos:  

- Medir capacidades utilizando as unidades do sistema métrico. 

 

Regras/Procedimentos: 

1) O professor deve dividir a turma em grupos (aconselham-se 4 elementos); 

2) A cada ronda, distribuir o enunciado do exercício a realizar pelos grupos, bem como um conjunto de objetos 
com volumes diversos, água e um medidor de capacidades. De realçar que todos os grupos terão acesso ao 
mesmo enunciado. Por exemplo: “indica o objeto com maior capacidade”; 

3) Após indicação do professor, os grupos devem utilizar a água e o medidor para efetuar as medições, se 
necessário (nos casos em que os objetos não têm indicação dos volumes); 

4) O tempo de resolução de cada exercício e os pontos a atribuir devem ser definidos pelo professor, consoante 
o grau de dificuldade inerente; 

5) Terminado o tempo de resolução termina, o grupo deve eleger um elemento para escrever e desenhar a 
resposta no quadro. É muito importante que os restantes elementos fiquem atentos a este processo e auxiliem 
o colega de grupo, sempre que necessário; 

6) Quando todos os grupos terminam a resposta no quadro da sala, o professor deve mediar um momento de 
reflexão em que são corrigidos os exercícios, discutidos os modos de resolução e atribuídos os pontos  

 

 

  

 

 

 

 

Material:  

- Objetos com diferentes volumes; 

- Água e medidor de volumes; 

- Enunciado das tarefas a realizar; 
 


