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RESUMO 
 

O presente estudo debruça-se sobre a Interdisciplinaridade entre a Matemática e a 

Educação Física. Para tal foi realizada uma investigação/ação, no âmbito das unidades 

curriculares referentes à Prática Profissional, do Mestrado em Educação Pré-escolar e 

Ensino do 1ºciclo do Ensino Básico. Nele é apresentada uma proposta de conexão entre a 

Matemática e a Educação Física, nos contextos de Educação Pré-Escolar e 1ºciclo do 

Ensino Básico, com recurso a propostas pedagógicas.  

Esta investigação teve como objetivo geral analisar a importância da Interdisciplinaridade 

entre a Matemática e a Educação Física, e a sua relevância no processo de aprendizagem 

destas duas áreas. Os objetivos específicos, definidos neste trabalho, foram verificar se 

essa conexão potencia o aumento de interesse dos alunos e explorar os conteúdos através 

de atividades práticas e de fácil comparação, e associação, ao quotidiano. Para alcançar 

esses propósitos foi implementada uma metodologia de investigação-ação, apresentando 

tarefas interessantes, tendo em vista o desenvolvimento de aprendizagens significativas, e 

úteis, para as crianças.  

A investigação possibilitou constatar que a Interdisciplinaridade entre a Matemática e a 

Educação Física, permite o desenvolvimento de diversos conteúdos e noções matemáticas 

ao mesmo tempo que são desenvolvidas capacidades e habilidades motoras. Desta forma é 

possível afirmar que a adoção de uma metodologia interdisciplinar poderá ser vantajosa 

para os alunos.  

 

 

 
 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Matemática; Educação Física; Pré-Escolar; 

1ºCiclo do Ensino Básico 



iii 
 

ABSTRACT 

The present study focuses on the Interdisciplinarity between Mathematics and Physical 

Education. To this end, an investigation/action was carried out, within the scope of the 

curricular units referring to Professional Practice, of the Master's in Pre-school Education 

and Teaching of the 1st cycle of Basic Education. It presents a proposal for a connection 

between Mathematics and Physical Education, in the contexts of Pre-School Education and 

1st cycle of Basic Education, using pedagogical proposals. 

This investigation aimed to analyze the importance of Interdisciplinarity between 

Mathematics and Physical Education, and its relevance in the learning process of these two 

areas. The specific objectives, defined in this work, were to verify if this connection 

increases the students' interest and explore the contents through practical activities that are 

easy to compare and associate with everyday life. To achieve these purposes, an action-

research methodology was implemented, presenting interesting tasks, with a view to the 

development of meaningful and useful learning for children. 

The investigation made it possible to verify that the Interdisciplinarity between 

Mathematics and Physical Education allows the development of different contents and 

mathematical notions at the same time that skills and motor skills are developed. In this 

way it is possible to affirm that the adoption of an interdisciplinary methodology can be 

advantageous for the students. 

 
 

 

 

 

 

 

Keywords: Interdisciplinarity; Math; Physical Education; Preschool; 1st Cycle of Basic 
Education 
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INTRODUÇÃO 
 

Com o avançar dos tempos, a escola e a educação debatem-se com cenários cada vez mais 

desafiantes. Imbuir-se de uma postura pedagógica mais atenta às necessidades dos alunos 

requer, do docente, antes de tudo, reflexões sobre o mundo, a sociedade e a realidade em 

que atua. “O ensino reflexivo implica assim uma preocupação ativa com objetivos e 

consequências, bem como com significados e eficiência técnica. Ele combina a capacidade 

de questionar com atitudes de espírito aberto e os professores terão de ser continuamente 

monitores, avaliadores e reverem com frequência a sua prática” (Alarcão, 2013,p.57).  

Com vista a tentar promover uma melhoria nas aprendizagens das crianças, e acreditando 

na potencialidade da ligação entre estas áreas de conteúdo, surgiu a questão chave que 

despoletou este estudo:”Será que a Interdisciplinaridade entre a Matemática e a Educação 

Física pode contribuir para as aprendizagens das crianças na Educação Pré-Escolar e no 

1ºciclo do Ensino Básico?”. É necessário demonstrar que essa relação é possível e deve ser 

explorada, tentando retirar as maiores vantagens de um mundo de possibilidades e 

experiências, que não devem ser vividas por fragmentos, mas sim como um todo. “O 

recurso à interdisciplinaridade aparece assim como forma de compensar, ou mesmo 

superar, os efeitos perversos da especialização e fragmentação dos saberes na consciência 

dos alunos.” (Pombo, 2004,p.121).  

Este trabalho tem como objetivo geral, analisar a importância da Interdisciplinaridade entre 

a Matemática e a Educação Física, e como objetivos específicos verificar se essa conexão 

potencia o aumento de interesse dos alunos e explorar os conteúdos da Matemática e da 

Educação Física através de atividades práticas e de fácil comparação, e associação, ao 

quotidiano.  

O relatório encontra-se dividido em três partes principais. Na primeira é apresentada a 

Revisão da Literatura, que contempla as áreas da Matemática e da Educação Física, no 

contexto de Educação Pré-Escolar e 1ºciclo do Ensino Básico, explana a 

Interdisciplinaridade como estratégia e retrata a Interdisciplinaridade entre a Matemática e 

a Educação Física. Na segunda parte procede-se ao Estudo Empírico, da problemática em 

estudo e a sua contextualização, questões e objetivos da investigação, instrumentos de 

recolha de dados, procedimentos e a caracterização dos participantes. A terceira parte 
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baseia-se na Intervenção realizada, nos contextos de Educação Pré-Escolar e 1ºciclo do 

Ensino Básico, apresentando as atividades realizadas, e uma análise reflexiva sobre as 

mesmas. Como parte conclusiva deste estudo, reuniram-se algumas Considerações Finais 

com o intuito de ressalvar aspetos importantes e indicar alguns constrangimentos ou 

aspetos a melhorar em futuros estudos.  

 

Parte I – Revisão da Literatura 

 
1. Educação Pré-Escolar 

Está definido na Lei-Quadro (Lei nº5-97, de 10 de Fevereiro) que a Educação Pré-Escolar 

é a primeira etapa da educação básica da vida da criança. Deve ser complementar com a 

ação educativa da família, e que exista uma boa cooperação, de forma a favorecer a 

formação e desenvolvimento saudável da criança para que a sua inserção na sociedade seja 

plena. Destina-se a crianças com idades entre os três anos e a idade de acesso ao Ensino 

Básico.  

1.1 A Matemática na Educação Pré-Escolar 
 

A Matemática ocupa um lugar muito importante na estruturação do pensamento da criança 

e, por isso, é fundamental que faça parte da sua vida desde o Pré-Escolar. Os conceitos 

matemáticos alcançados, desde cedo, vão influenciar positivamente as aprendizagens 

seguintes (Silva et al, 2016). 

Na educação pré-escolar é fulcral que haja uma preocupação e atenção constantes perante 

os interesses das crianças, conseguindo dar resposta, promovendo a exploração de 

conteúdos com propostas variadas e materiais diversos. É na infância que se começa a 

adquirir conhecimento, demonstrar curiosidade e compor o pensamento. As 

NacionalCouncilofTeachersofMathematics (2007, p.85) referem “uma aprendizagem de 

elevada qualidade resulta de experiências formais e informais durante os anos 

correspondentes ao Pré-escolar”. Muitas vezes são as experiências informais, baseadas nas 

brincadeiras e relacionadas com o quotidiano das crianças, que vão despoletar situações 

ideais de aprendizagem. Cabe ao educador a responsabilidade de fomentar a construção de 

noções matemáticas, ao inquirir, incentivar o espírito crítico e a troca de ideias entre 
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crianças. Muitas dessas noções são desenvolvidas intuitivamente, desde muito cedo, 

através da classificação, seriação, ordenação e consequentemente desenvolvimento do 

raciocínio e resolução de problemas (Silva et al, 2016). 

Os primeiros anos de vida devem ser aproveitados da melhor forma, dando extrema 

atenção a atividades com base no jogo e brincar da criança. O educador deve alertar para 

conteúdos matemáticos, levando à reflexão, invenção e resolução de problemas. Deve 

mostrar-se interessado e cooperante, instigando confiança na criança assim como nas suas 

conquistas e aprendizagens. O apoio intencional e consistente, do educador, levará ao 

aprofundamento e desenvolvimento de novos conhecimentos (Silva et al, 2016).  

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (Silva et al, 2016, p.76), referem 

“O envolvimento das crianças em situações matemáticas contribui não só para a sua 

aprendizagem, como também para desenvolver o seu interesse e curiosidade pela 

matemática”. O mesmo documento considera quatro componentes na abordagem à 

matemática: Números e Operações; Organização e Tratamento de Dados; Geometria e 

Medida; Interesse e Curiosidade para a Matemática.  

As crianças começam a ter um sentido aritmético bastante cedo, conseguem entender que a 

junção de um elemento a um conjunto levará a uma quantidade maior de elementos, e 

podem aprender a dizer a sequência numérica sem deterem o verdadeiro sentido do número 

(Silva et al, 2016). As diferentes explorações e estímulos levarão a criança a progredir e 

entender os números associando a experiências do seu dia a dia. Castro e Rodrigues (2008, 

p.12), afirmam “Os números devem, portanto, desempenhar um papel desafiante e com 

significado, sendo a criança estimulada e encorajada a compreender os aspetos numéricos 

do mundo em que vive e a discuti-los com os outros”.  

Com o desenvolvimento numérico surge a necessidade de organizar e tratar os dados 

recolhidos utilizando a classificação, contagem e comparação. Estas operações são muito 

usuais em Pré-escolar, partindo sobretudo de questões e curiosidades feitas pelas próprias 

crianças (Silva et al, 2016).  

A Geometria é um dos conteúdos matemáticos mais precoces. Enquanto são bebés ocorre 

uma exploração do espaço envolvente, através do olhar e toque, que possibilita a criação de 

ideias sobre as formas e o espaço destacando pontos de referência. Desenvolvem conceitos 

geométricos ainda antes de chegarem à escola, reunindo todas as condições necessárias 

para aprimorar e expandir os seus conhecimentos (NCTM, 2007). Também os padrões são 
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iniciados cedo, muitas vezes através de brincadeiras com materiais como legos, 

construindo de acordo com a sua imaginação e criatividade. 

Através das experiências vividas com os pares e em situações de necessidade de 

comparação surge a curiosidade pela Medida. As Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-escolar (Silva et al, 2016, p.82), sugerem “Medir implica que, a partir das 

suas experiências e de situações propostas pelo/a educador/a (…) as crianças comecem a 

identificar os atributos mensuráveis dos objetos”.  

O interesse e curiosidade, da criança, precisam ser suscitados levando-a a querer aprender 

mais sobre a matemática e entender melhor como usá-la. Para que isso aconteça é 

importante aliar as aquisições matemáticas à praticabilidade das mesmas no quotidiano. 

“O/A educador/a tem um papel fundamental na criação desse interesse e curiosidade, ao 

chamar à atenção da criança para a presença da matemática no mundo que a rodeia, (…)” 

(Silva et al, 2016, p.83). 

A Matemática faz parte da vida da criança, está presente no mundo que a rodeia. Cabe ao 

educador não só permitir a exploração e aprendizagem de noções matemáticas, mas 

também incentivá-la a querer saber mais e melhor, questionar os outros e a si mesma 

chegando a conclusões (Silva et al, 2016). 

 

1.2 Educação Física 

Numa ótica de estruturação articulada do saber, a Educação Física, permite um 

crescimento progressivo da perceção e conhecimento do corpo da criança e a qualidade do 

movimento, consigo mesma e com os outros, em diferentes espaços envolventes e com 

recurso a variados materiais. O corpo estabelece um vínculo de relação com o mundo, 

albergando o alicerce do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança (Silva et 

al, 2016). 

A Educação Física permite um desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades 

motoras, através do conhecimento gradual do corpo. É essencial que a Educação Pré-

escolar garanta experiências e situações ricas em momentos onde a criança ganhe a 

possibilidade de explorar-se e aos outros, apropriando-se do espaço envolvente e dos 

materiais. As Orientações para a Educação Pré-escolar (Silva et al, 2016, p.43), 

mencionam “A Educação Física, no jardim de infância, deverá proporcionar experiências e 
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oportunidades desafiantes e diversificadas, em que a criança aprende: a conhecer e a usar 

melhor o seu corpo, criando uma imagem favorável de si mesma; a participar em formas de 

cooperação e competição saudável; a seguir regras para agir em conjunto; a organizar-se 

para atingir um fim comum aceitando e ultrapassando as dificuldades e os insucessos”. 

Para a prática de Educação Física podem ser utilizados determinados materiais, próprios 

para o efeito, ou simplesmente materiais existentes na sala ou espaço exterior. O mais 

importante é a exploração e oportunidade de dar primazia ao brincar, através do qual as 

crianças desenvolvem as suas capacidades motoras e de expressão. Gallahue (2010,p.49) 

menciona que “Negar às crianças a oportunidade de colher os muitos benefícios de uma 

atividade física vigorosa e regular é negar-lhes a oportunidade de experimentarem a alegria 

do movimento eficiente, os efeitos saudáveis do movimento e uma vida inteira como seres 

móveis competentes e confiantes”.  

O jogo, e a sua componente lúdica, devem estar presentes nesta área uma vez que vão ao 

encontro das motivações, interesses e satisfação da criança. Os jogos com regras que 

aumentam de complexidade possibilitam o desenvolvimento da coordenação motora, 

promovem oportunidade de socializar e, ainda, aprender a respeitar regras através dum 

momento agradável (Silva et al, 2016). 

As Orientações para a Educação Pré-escolar (2016,p.45) organizam o processo de 

aprendizagem da Educação Física em três tópicos relacionados entre si: “Ação da criança 

sobre si própria e sobre o seu corpo em movimento – Deslocamentos e Equilíbrios; Ação 

da criança sobre os objetos – Perícias e Manipulações e O desenvolvimento da criança nas 

relações sociais em atividades com os seus parceiros – Jogos”. O primeiro ponto remete-

nos à evolução de aquisições motoras já alcançadas, como andar ou manipular objetos, 

tendo como objetivo o controlo voluntário do movimento e a tomada de consciência 

gradual sobre os segmentos do corpo e as suas capacidades e limitações. O segundo tema 

refere a exploração de objetos proporcionando situações onde a criança vai ganhando 

controlo ao utilizar o seu corpo. Ao mesmo tempo que isso ocorre, existe um aumento do 

seu conjunto de movimentos pensados dando resposta a desafios cada vez mais complexos. 

O terceiro, e último, tópico fala da importância dos Jogos. Ao jogar a criança não 

desenvolve apenas competências e habilidades motoras, também ganha oportunidades de 

exploração ao nível da relação com os outros. São momentos onde a inclusão, sentido de 
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entreajuda, cooperação e compreensão devem ser explorados. “Cabe ao educador/a não 

permitir situações de exclusão e dialogar com as crianças sobre as competências motoras 

de cada uma, (…) tirando partido de situações que contribuem para a aceitação da 

diferença e cooperação entre crianças” (Silva et al, 2016,p.45).  

A Educação Física é muito importante e o gosto, por esta área, deve ser cultivado desde 

tenra idade, com o intuito de dar continuidade à atividade física ao longo da vida. 

Condessa (2012,p.106) defende que “ a «educação» e o «movimento» caminham lado a 

lado nas primeiras idades das crianças. O estudo do movimento humano e das suas formas 

de utilização educativa é fruto de uma evolução dos domínios de conhecimento científico 

da educação física”. É necessário que a atividade física seja encarada como algo positivo e 

prazeroso. Fernandes e Pereira (2006, p.39) indicam que “a noção de que a atividade física 

regular assume papel relevante na promoção de um estilo de vida saudável e de que níveis 

elevados de atividade física durante a infância e juventude aumentam a probabilidade de 

uma participação similar quando adultos são consensuais”. 

Para isso é necessário que as atividades sejam pensadas com vista à exploração, em 

ambientes agradáveis em que a criança se sinta segura e confortável. Condessa (2009, 

p.39) sugere que as atividades sejam planificadas “num ambiente potenciador de 

desenvolvimento da motricidade num contexto mais livre e lúdico, “semi-estruturado”, que 

privilegia a natureza da cultura do brincar e da cultura regional”. Esta disciplina tem 

inúmeras finalidades e não fornece apenas ferramentas para o cultivo de hábitos e atitudes 

saudáveis para o corpo mas também para a mente. É, também, através das vivências com o 

outro e a brincar que se desenvolve a comunicação, criatividade, autonomia e 

sensibilidade. 

 

2. Primeiro ciclo do Ensino Básico 

Está estabelecido pela Lei nº46/86 – Diário da República nº237/1986, Lei de Bases do 

Sistema Educativo, que o Primeiro Ciclo é para todos. É universal, obrigatório, gratuito e 

deve ter a duração de nove anos. Chegar a um patamar onde todas as crianças vejam 

garantido o direito à aprendizagem e ao sucesso esperado é um dos grandes objetivos a 

alcançar. Cabe ao Primeiro ciclo capacitar os alunos para o futuro incerto que os espera, 
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desenvolvendo competências para questionar, integrar conhecimentos emergentes, saber 

comunicar e resolver problemas.  

2.1 A Matemática no 1ºciclo do Ensino Básico 

Nesta fase da vida da criança, a Matemática deve ser explorada progressivamente 

começando por aquilo que é mais concreto, e prático, para chegar ao conceito mais 

abstrato. “Respeitando os princípios de equidade e qualidade, o ensino da Matemática, ao 

nível da escolaridade básica, deve visar aprendizagens matemáticas relevantes e 

sustentáveis para todos os alunos” (DGE, 2018, p.1). 

O Programa e Metas Curriculares de Matemática para o Ensino Básico (Bivar et al, 2013) 

constituem um documento com uma estrutura curricular sequencial, encarando que a 

aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de algumas capacidades está dependente 

de outros previamente aprendidos. Esta aprendizagem deve ser progressiva e partir do 

concreto para chegar, mais tarde e gradualmente, ao abstrato.  

Manifesta três grandes finalidades: a estruturação do pensamento (que visa apreender e 

conseguir estruturar os conceitos matemáticos, tornando a criança capaz de elaborar 

análises e, assim, melhorar a capacidade de debater e justificar uma posição); a análise do 

mundo natural (onde se perspetiva observar e compreender a Matemática como parte 

fundamental do mundo e a sua usabilidade no quotidiano) e a interpretação da sociedade 

(encarar a Matemática como parte essencial para diversas áreas de atividade humana). “O 

Ensino da Matemática contribui assim para o exercício de uma cidadania plena, informada 

e responsável” (Bivar et al, p.2). 

As Metas Curriculares, articuladas ao Programa, traduzem a intenção de que a Matemática 

seja apreendida, aprendida e entendida não pela metade mas sim pelo seu todo alcançando 

o exponente máximo das suas competências. É importante que o gosto por esta área evolua 

à medida que progridam as aprendizagens.  

Com vista a alcançar as finalidades, anteriormente referidas, foram estabelecidos objetivos. 

O Programa e Metas Curriculares de Matemática para o Ensino Básico (Bivar et al, 

2013,p.3) referem quatro desempenhos requeridos para o 1ºciclo: 
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“ (1) Identificar/designar: O aluno deve utilizar corretamente a designação referida, não se 

exigindo que enuncie formalmente as definições indicadas (salvo nas situações mais 

simples), mas antes que reconheça os diferentes objetos e conceitos em exemplos 

concretos, desenhos, etc. (2) Estender: O aluno deve utilizar corretamente a designação 

referida, reconhecendo que se trata de uma generalização. (3) Reconhecer: O aluno deve 

reconhecer intuitivamente a veracidade do enunciado em causa em exemplos concretos. 

Em casos muito simples, poderá apresentar argumentos que envolvam outros resultados já 

estudados e que expliquem a validade do enunciado. (4) Saber: O aluno deve conhecer o 

resultado, mas sem que lhe seja exigida qualquer justificação ou verificação concreta.” 

É fulcral que a Matemática seja desenvolvida de forma adequada e sistemática, de modo a 

alcançar uma noção de factos e procederes; alcançar um raciocínio matemático; explorar a 

capacidade de interpretar e transmitir ideias e resolver problemas. As Aprendizagens 

Essenciais indicam “O gosto e a autoconfiança são ambos fatores essenciais que interferem 

positivamente com a predisposição para a aprendizagem, pelo que o seu desenvolvimento 

deve ser estrategicamente cuidado, de forma continuada, no desenrolar do processo de 

ensino da Matemática.” (DGE, 2021, p.3). 

Quanto aos conteúdos, para 1ºciclo, são elencados três domínios: Números e Operações 

(NO); Geometria e Medida (ME) e Organização e Tratamento de Dados (OTD).  

Números e Operações é o domínio onde se desenvolve o progresso do sentido do número 

(DGE, 2018). Introduzem-se as quatro operações referentes aos números naturais e 

racionais não negativos. São construídas e solidificadas as bases do cálculo mental e 

escrito e a capacidade de resolver problemas, aplicando os conhecimentos previamente 

aprendidos, com alguma facilidade e agilidade. O início das frações é a temática mais 

assinalada, neste ciclo, e encarrega os professores da responsabilidade acrescida de 

transmitir a importância na aprendizagem da mesma (Bivar et al, 2013). 

As noções de Geometria surgem a partir da localização e orientação no espaço 

(apresentando várias relações espaciais; construção de noções da representação de figuras 

planas e sólidos geométricos), através do reconhecimento e compreensão das propriedades 

das figuras geométricas. A consciência de ângulo também é cultivada “intuitivamente, 

sendo introduzidos diversos tipos de ângulos em polígonos (reto, agudo, obtuso, raso) ” 

(DGE, 2018,p.5). A Medida inclui e apresenta os conhecimentos das grandezas 
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comprimento, tempo, volume, capacidade, massa, dinheiro e os processos de medição 

associados. São também explorados problemas. 

Por último, a Organização e Tratamento de Dados permite ampliar a aptidão de 

compreender informação estatística apresentada de diferentes formas. As Aprendizagens 

Essenciais referem, “Neste ciclo os alunos lêem e interpretam dados organizados na forma 

de tabelas, gráficos e diagramas, e realizam estudos em que recolhem dados de natureza 

variada – qualitativos e quantitativos discretos, e organizam e representam a informação 

recolhida” (DGE, 2018,p.5). É a evolução de representar conjuntos e dados progredindo 

para o tratamento dos mesmos. “No domínio Organização e Tratamento de Dados é dada 

ênfase a diversos processos que permitem repertoriar e interpretar informação recolhida em 

contextos variados, aproveitando-se para fornecer algum vocabulário básico da Teoria dos 

Conjuntos, necessário à compreensão dos procedimentos efetuados” (Bivar et al, 

2013,p.6). 

A importância da Matemática não se cinge meramente aos conhecimentos e contextos 

matemáticos, mas também, aos âmbitos não matemáticos. “ (…) a capacidade de raciocinar 

matematicamente e interpretar e usar a Matemática na resolução de problemas de contextos 

diversos do mundo real, é crucial para que cada pessoa possa viver e atuar socialmente de 

modo informado, contributivo, autónomo e responsável” (DGE, 2021, p.2). Deve ser uma 

ferramenta para formar os alunos desenvolvendo o seu lado pessoal e social, criando 

pessoas críticas capazes de argumentar e comunicar, dando uso ao raciocínio lógico e 

matemático. Propiciar o uso de instrumentos na aprendizagem de outras áreas, ao longo do 

percurso académico, para que compreendam os procedimentos, conceitos e propriedades 

matemáticas e saibam utilizá-los numa tentativa de analisar e interpretar situações e 

desenvolver a capacidade de resolver problemas. E servir, também, de apoio para a 

atividade profissional futura, uma vez que a Matemática ocupa um papel tão importante e 

ativo na nossa sociedade e no quotidiano comum. As Aprendizagens Essenciais (DGE, 

2018) referem, como um dos objetivos do primeiro ciclo, que os alunos “desenvolvam a 

capacidade de reconhecer e valorizar a Matemática como elemento do património cultural 

da humanidade”.  
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2.2 Educação Física 

A Educação Física é uma área que explora aprendizagens basilares relacionadas com a 

psicomotricidade (capacidade de executar ações motoras aliadas a funções cognitivas 

progressivamente mais complexas); a própria evolução da vertente cognitiva (ao introduzir 

conhecimentos novos sobre aspetos importantes do desenvolvimento e aprendizagem) e a 

parte social e afetiva (relações interpessoais, interação com o outro, sentido de equipa e 

entreajuda) (DGE, 2018). Desta forma torna-se essencial que a escola enriqueça os seus 

alunos, não só de capacidades e habilidades próprias de cada área de conteúdo, mas 

também, de competências ao nível pessoal e social. Condessa (2009,p.37) afirma “ Assim 

sendo realçamos, que a escola, enquanto instituição por onde passam obrigatoriamente 

todas as crianças, terá um papel cada vez mais decisivo na educação infanto-juvenil”. 

A escola integra um papel fulcral ao longo da vida da criança e é essencial que a atividade 

física e a sua importância sejam cultivadas desde cedo. Ganhar gosto pelas disciplinas 

associadas a esta atividade e entender que a sua utilidade transpõe o sentido académico 

chegando aos hábitos saudáveis que devem ser adotados no quotidiano. Condessa 

(2008,p.350) refere que “a Educação Física no 1ºCiclo joga um papel crucial. De fato, 

neste período o desenvolvimento das qualidades físicas e das aprendizagens motoras 

fundamentais deve ser garantido em harmonia, numa perspetiva de educação global e 

específica da criança, potencializando a sua capacidade de adaptação, valorizando as suas 

expetativas e privilegiando a formação de hábitos e atitudes”. 

 A saúde da criança é um dos fatores mais importantes a ter em atenção e com uma 

atividade física regular poderão ser encontrados, resolvidos ou, até mesmo, prevenidas 

situações e problemas de risco. Silva (2012,p.47) refere “ (…) na medida em que os níveis 

de atividade física decrescem, aumentam os índices de obesidade infantil e o aumento de 

ocupação de tempos livres de caráter sedentário”. É necessário que exista uma boa 

promoção da saúde e bem estar e que sejam feitas mudanças nas atitudes e hábitos. 

Condessa (2015,p.277), menciona “não só o aspeto corporal reflete estas mudanças, como 

a própria saúde física e psíquica o deixam transparecer logo desde a infância”. Vivemos 

numa era, cada vez mais, digital e tecnológica e alguns hábitos e costumes mais dinâmicos 

podem ser facilmente substituídos pelo sedentarismo. É preciso contrariar essa tendência e 

encontrar um equilíbrio saudável.  
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“Do ponto de vista das necessidades de desenvolvimento multilateral das crianças, a 

principal exigência que o currículo real dos alunos deve satisfazer é a continuidade e a 

regularidade de atividade física adequada, pedagogicamente orientada pelo seu professor” 

(M.E., 2004,p.36). A Organização Curricular e Programas para o 1ºciclo do Ensino Básico 

é um documento que serve de referência para os professores, apostando no 

desenvolvimento pessoal através de atividades com determinados objetivos adjacentes. Os 

conceitos são cultivados de forma harmoniosa, progressiva e flexível dando possibilidade 

de adquirir as competências com ritmos de aprendizagem diferentes, chegando a todas as 

crianças. As suas grandes finalidades, ou objetivos gerais são: “1.Elevar o nível funcional 

das capacidades condicionais e coordenativas; 2. Cooperar com os companheiros nos jogos 

e exercícios, compreendendo e aplicando as regras combinadas na turma, bem como os 

princípios de cordialidade e respeito na relação com os colegas e professor; 3.Participar, 

com empenho, no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes tipos de atividades, 

procurando realizar as ações adequadas com correção e oportunidade.” (M.E., 2004,p.39) 

São, ainda, apresentados objetivos mais específicos, distribuídos pelos oito blocos que 

integram o programa, a saber: Perícia e Manipulação (realizar ações motoras básicas com 

recurso a materiais próprios para o efeito); Deslocamentos e Equilíbrios (efetuar ações 

motoras de deslocamento no solo e em aparelhos); Ginástica (elaborar habilidades 

gímnicas em esquema ou sequência no solo ou em aparelhos); Jogos (participar em jogos 

explorando habilidades básicas e ações técnico-tácticas); Patinagem (patinar com 

equilíbrio e em segurança, conseguindo orientar a sua deslocação e fazer vários percursos); 

Atividades Rítmicas Expressivas (Dança) (aliar deslocamentos, movimentos e equilíbrios 

com determinado ritmo e composição musical); Percursos na Natureza (realizar 

habilidades motoras em concordância com as características do percurso a efetuar, 

respeitar as regras e defender a preservação do ambiente) e Natação (aprender a controlar, 

coordenar e combinar a respiração, flutuar, mergulhar, saltar para a água de diversas 

formas e posições/apoios, aprender a nadar nos vários estilos e determinadas distâncias. 

Este último bloco é opcional e apresenta três níveis de dificuldade/complexidade 

progressivos - introdutório, elementar e avançado). 

Cabe ao professor incentivar os alunos a gostar da atividade física e fazê-los entender que a 

Educação Física abriga muito mais do que os domínios que explora e a sua importância 

não deve ser descurada. “A falta de atividade apropriada traduz-se em carências 
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irremediáveis. Por outro lado, o desenvolvimento físico da criança atinge estádios 

qualitativos que precedem o desenvolvimento cognitivo e social.” (M.E., 2004). 

Depreende-se ainda que abranja inúmeros conhecimentos relativos ao corpo e ao 

movimento, através de atividades lúdicas que vão desenvolver a parte psicomotora e ainda 

possibilitar a gestão de emoções, atenção, memória, socialização e autocontrolo. Pode-se 

ainda concluir que é uma área indispensável no currículo de qualquer aluno do primeiro 

ciclo. Centrada, não só, nas atividades físicas e desportivas como também na formação 

moral e social, é necessário que a importância desta área seja ressalvada, uma vez que 

“procura o desenvolvimento das faculdades motoras imanentes no indivíduo, através da 

experiência e da autodescoberta” (Sérgio, 2000,p.155). 

3. Interdisciplinaridade como estratégia 

A interdisciplinaridade não tem como objetivo anular disciplinas, mas sim criar uma 

ligação e associação entre elas, com o intuito de melhorar a experiência educativa e 

aprimorar as aprendizagens. “ (…) O que se faz é derrubar as barreiras entre as disciplinas 

e evidenciar a complexidade, a globalidade e o caráter fortemente imbricado da maioria 

dos problemas concretos a resolver. Isto é, dá uma visão mais clara da unidade do mundo, 

da vida e das ciências” (Vaideanu, 2006,p.169). Não existe um conceito definido e 

imutável da interdisciplinaridade. É um termo polissémico que se mostra, por vezes, difícil 

de entender e explicar (Neto, 2013).  

São muitas as opiniões ou formas de ver, e empregar, esta estratégia. Segundo Pombo 

(2004,p.20) “A interdisciplinaridade surge assim como algo que se situa algures entre um 

projeto voluntarista, algo que nós queremos fazer, que temos vontade de fazer e, ao mesmo 

tempo, qualquer coisa que, independentemente da nossa vontade, se está inexoravelmente a 

fazer, quer queiramos quer não”. Estamos perante uma metodologia de ensino que pretende 

a integração de duas ou mais áreas com o objetivo de impulsionar uma melhor 

aprendizagem de cada uma delas (Cone et al, 2009). Por sua vez, Beane (2005,p.39) 

entende que o conceito “parte de uma ideia de aprendizagem como a integração contínua 

de conhecimentos e experiências novas, para assim aprofundar e ampliar o conhecimento”. 

A interdisciplinaridade possibilita uma comunicação entre disciplinas, assim como entre os 

intervenientes do processo de ensino e aprendizagem, com vista a alcançar uma melhor 

compreensão da realidade através de diferentes práticas pedagógicas. Santos (2010,p.8) 

refere que “ao conhecer o que significa interdisciplinaridade a sala de aula deixa de ser um 
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espaço fechado restrito à transmissão de conteúdos e, sim, um espaço aberto à troca de 

ideias entre professores e alunos, alunos e alunos e por que não, entre professores e 

professores”.  

De acordo com Carlos (2007,p.3), “na interdisciplinaridade há cooperação e diálogo entre 

as disciplinas do conhecimento”. Uma abordagem interdisciplinar é importante e 

possibilita uma exploração, não só, da razão e intelecto, mas também das emoções e 

sensações. Admite e incentiva a criatividade, a complementaridade dos processos e o 

diálogo, fomentando uma atitude crítica e reflexiva que rompa com o pensamento 

fragmentado (Thiesen, 2008). A interdisciplinaridade deve ser trabalhada de forma 

contextualizada, a partir do conhecimento do aluno, com o intuito de desenvolver 

competências que amplifiquem o seu conhecimento inicial. “A interdisciplinaridade 

traduz-se na constante emergência de novas disciplinas que não são mais do que a 

estabilização institucional e epistemológica de rotinas de cruzamento de disciplinas. Este 

fenómeno não apenas torna mais articulado o conjunto dos diversos «ramos» do saber (…), 

como o fazem dilatar, constituindo mesmo novos espaços de investigação, surpreendentes 

campos de visibilidade (Pombo, 2004,p.75). Esta nova aprendizagem mostrará, ao aluno, 

que as disciplinas estão integradas e podem, e devem, ser exploradas de forma integrada e 

cooperativa. Fazenda (1994, in Santos, 2010,p.24) opina sobre o assunto, afirmando que 

“organizar as áreas de conhecimento de uma maneira que garanta a interdisciplinaridade é 

romper com a visão estanque, fragmentada, de que a criança vai entender o mundo abrindo 

gavetinhas”.  

A interdisciplinaridade consegue, desta forma, grande relevância ao acarretar inúmeras 

vantagens, uma vez que, “tende a buscar um conhecimento unitário, onde a integração de 

todas as disciplinas e a ligação delas com a realidade do aluno tornam o conhecimento real 

e atrativo” (Barros, Conceição & Vieira, 2010,p.2). O mesmo autor ainda refere que a 

“interdisciplinaridade não visa apenas a integração de conteúdos, ela tem como objetivo 

principal garantir a construção de um conhecimento global, rompendo com as fronteiras 

das disciplinas”. O processo de aprendizagem, através dum projeto ou método 

interdisciplinar, não significa banir as especificidades de cada disciplina, mas sim, respeitar 

e encontrar aquilo que as une e diferencia, chegando às possíveis pontes de ligação entre 

elas. Paulo Freire (1996,in Fortunato & Confortin, 2013,p.81) expõe “as características de 
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um projeto interdisciplinar evidenciam-se por partirem da possibilidade de rever o velho e 

torná-lo novo, pois em todo novo existe algo de velho”. 

A motivação é um dos fatores mais importantes para que esta, e qualquer, metodologia 

resulte. Recai sobre o professor a urgência de encontrar as necessidades, e dificuldades, de 

cada aluno, e conseguir colmatá-las através de estratégias interessantes. “A motivação é 

fundamental para o processo de ensino aprendizagem, devendo o professor ser perspicaz 

para captar nos alunos as suas necessidades, adotando metodologias modernas, inserindo 

recursos didáticos que fazem os alunos ativar a curiosidade” (Silva, 2014,p.8). Ao usar a 

interdisciplinaridade, como estratégia, o professor terá um papel crucial que não deverá 

funcionar como impositor da integração entre áreas, mas sim, implementar essa adaptação 

de forma plena e natural. “Sensíveis à contradição estrutural com que a escola hoje se 

enfrenta, os professores apostam na interdisciplinaridade como prática de ensino capaz de 

permitir contornar a tendência a uma cada vez maior sobrecarga, compartimentação e 

abstração dos conteúdos programáticos” (Pombo, 2004, p.121). Na educação Pré-Escolar, 

assim como no 1ºciclo do Ensino Básico, a monodocência facilita este processo. Não é 

necessário encontrar um espaço comum entre metodologias partilhadas, basta que exista 

vontade e perseverança para alcançar uma integração dos saberes disciplinares, a ponte, e 

articulação, natural entre domínios.  

4. A interdisciplinaridade entre a Matemática e a Educação 

Física 

Ao longo do tempo muito se tem discutido sobre a Interdisciplinaridade. Para Prestes 

(1987,p.63) havia a necessidade de estabelecer vínculos interdisciplinares, que 

funcionassem como “lei dos vasos comunicantes que adquire um caráter imperioso, 

quando as crescentes especificações do saber técnico e científico rompem as velhas eclusas 

de uma estruturação disciplinária que se efetiva por justaposição”.  

No decorrer dos anos têm-se produzido alguns estudos e experiências de ensino que 

apontam para a potencialidade da interdisciplinaridade entre a Matemática e a Educação 

Física, no Pré-Escolar e no Primeiro Ciclo do Ensino Básico. “O sentido interdisciplinar 

deve estar presente no interior de cada ciência, como uma chamada à ordem; ele deve 

também justificar, no sábio especializado, uma vigilância preocupada em manter contacto 

com as disciplinas vizinhas, mesmo com as mais afastadas” (Pombo et al, 2006, p.54). 
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Após alguns estudos realizados, Garrão et al (2015), conseguem afirmar que os alunos 

consideram a aprendizagem dos conteúdos matemáticos difícil. Bortoluzzi et al (2019) 

estão de acordo, e enumeram as principais dificuldades sentidas pelas crianças, quanto à 

Matemática, prendendo-se, essencialmente, pela dificuldade em relacionar os conteúdos 

leccionados com a sua praticabilidade no quotidiano, fora da escola. Por outro lado, os 

mesmos alunos consideram os conteúdos de Educação Física mais fáceis, por ser uma área 

mais lúdica (Garrão et al, 2015). Deste modo, ao aliar as duas áreas, poderão surgir 

benefícios na aprendizagem das crianças, estimulando o gosto e curiosidade pela 

Matemática, sem descurar a importância e seriedade da Educação Física. Ferreira (2006, 

p.41) menciona que a Educação Física, “ao trabalhar a interdisciplinaridade com noções 

matemáticas, estará atendendo às necessidades da criança para viver, participar e 

compreender um mundo que exige diferentes saberes e habilidades”.  

Vazou e Skrade (2016) também realizaram um estudo, que recaiu sobre dois grupos, de 3º 

e 4º ano do Ensino Básico, e analisou o efeito das aulas interdisciplinares (a aprendizagem 

de conteúdos matemáticos através da atividade física) comparativamente às aulas com 

metodologia tradicional. No final os alunos do grupo experimental melhoraram 

significativamente os seus desempenhos na Matemática, concluindo que uma abordagem 

interdisciplinar pode ser benéfica.  

Um outro estudo foi elaborado ao longo de dois anos letivos, com crianças de 2º e 3ºano, 

de doze escolas. Os alunos de seis escolas foram abordados com uma metodologia 

interdisciplinar (entre a Matemática e a Educação Física) três vezes por semana, enquanto 

as crianças das outras seis escolas usaram a metodologia tradicional. Os resultados 

mostraram que o método interdisciplinar deveria ser parte integrante do currículo, pois foi 

uma forma inovadora e eficaz de captar atenção e motivar os alunos (Mullender-Wijnsma 

et al, 2016).  

Outros estudos foram efetivados com alunos do Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico, e mostraram que a visão integradora da Matemática com a atividade física 

contribuiu positivamente para a aprendizagem das crianças, através de jogos de movimento 

(Silva, 2016; Cordeiro, 2015; Medeiros, 2012; Pacheco, 2011).  

Rosenfeld (2013) desenvolveu um projeto designado “Math in your feet program” com o 

qual verificou que, através do processo de criação e execução de danças, as crianças 
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desenvolveram e serviram-se de capacidades do pensamento matemático. A autora 

concluiu que ambas as áreas têm pontos comuns, como a direção, padrões, a combinação, 

sequências, simetria, transformação, comunicação e resolução de problemas.  

Uma outra experiência de ensino, apelidada “A Flatland, a Roamer e o Corpo – exemplo 

de uma aprendizagem interdisciplinar para o 1.º Ciclo do Ensino Básico”, foi praticada 

através de uma metodologia interdisciplinar com crianças do 3º ano do Ensino Básico. 

Refletindo sobre a conexão entre a Matemática e o Corpo (EEFM), demonstrou que usar o 

mesmo como veículo de aprendizagem, partindo do concreto, através da experimentação, 

pode ser uma ferramenta pedagógica (Dionísio et al, 2013). 

Encarando que a Matemática e Educação Física são partes da estrutura curricular na 

Educação Básica, e que a saúde física e, mental, são condições necessárias para o 

desenvolvimento da criança no âmbito escolar, é pertinente elaborar uma proposta 

pedagógica interdisciplinar (Gava, 2010). Com base nos estudos referidos anteriormente, é 

possível afirmar que existem vantagens na escolha de uma metodologia interdisciplinar 

entre a Matemática e a Educação Física. O próprio documento de referência para a 

Educação Pré-Escolar, inclui na Área de Expressão e Comunicação ambos os domínios. 

“Entendida como área básica, uma vez que engloba diferentes formas de linguagem que 

são indispensáveis para a criança interagir com os outros, dar sentido e representar o 

mundo que a rodeia. Sendo a única área que comporta diferentes domínios, é precedida de 

uma introdução que fundamenta a inclusão e articulação desses domínios”(Silva et al, 

2016, p.6). O mesmo documento narra, “todo o sistema educativo tem a aprender com a 

educação pré-escolar. Este é o nível educativo em que o currículo se desenvolve com 

articulação plena das aprendizagens, em que os espaços são geridos de forma flexível, em 

que as crianças são chamadas a participar ativamente na planificação das suas 

aprendizagens (…)” (p.4). Esta forma de trabalhar, em sala de aula, propõe compreender as 

partes de ligação entre cada área/disciplina e uni-las com o intuito de transpor algo 

inovador, resgatar possibilidades e evoluir. Consolidam-se ações voltadas para o aluno e a 

sua preparação, enquanto estudante mas também enquanto pessoa, capaz de conviver e agir 

numa sociedade em constante mudança.  

Ao longo do desenvolvimento da criança, a ação motora tem um papel fundamental na 

coordenação de atividades próprias da inteligência sensorial e motora, mas também, no 

desenvolvimento de outros aspetos da inteligência, interferindo com os níveis do 
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desenvolvimento das funções cognitivas (Rigal, 2006). O ensino interdisciplinar, entre a 

Matemática e Educação Física “por meio de números, medidas, espaço e formas, 

juntamente com atividades lúdicas na atividade física (como por exemplo, os jogos) farão 

com que as crianças desenvolvam a sua capacidade de generalizar, analisar, sintetizar, 

inferir, formular hipóteses, deduzir, refletir e argumentar” (Cheverria, 2018, p.14). 

Mavilidi et al (2017) defendem que a interdisciplinaridade acarreta bastantes vantagens ao 

nível do desenvolvimento fisiológico e cognitivo da criança. Além dos benefícios relativos 

à saúde, como o fortalecimento dos músculos, a prevenção de doenças crónicas ou a 

melhoria da imagem corporal, também melhora a atividade cerebral e contribui para um 

desenvolvimento mais aprimorado do cérebro. Canavarro (2017,p.40) vê a Matemática 

com uma possibilidade imensa de conexões, com qualquer área, mas as mesmas, têm de 

ser integradas intencionalmente e de forma continuada. “O estabelecer de conexões tem 

que ser intencionalmente preparado pelo professor”. Fortunato & Confortin (2013,p.88) 

concorda que a interdisciplinaridade só seja possível, ”por meio de um professor 

consciente da importância e da necessidade de estar aberto para mudanças, para novos 

saberes, novas construções, assumindo o risco e o desafio de apreender sempre”. 

Existe uma grande proximidade entre as características do jogo e a Matemática, assim 

como algumas atitudes que são comuns a ambos. Moreira e Oliveira (2004, p.84) 

mencionam que o potencial pedagógico do jogo pode, e deve, ser integrado na metodologia 

empregada na Matemática: “uma postura desafiadora e de empreendimento que se 

pretende desenvolver face aos problemas matemáticos”. O jogo permite desenvolver 

conhecimentos matemáticos, como a capacidade de resolver problemas e a discussão de 

ideias e, ainda, explorar as capacidades sensoriais e materiais. Permitem o 

desenvolvimento cognitivo, moral e promovem a cooperação. Relativamente ao 

desenvolvimento psicomotor, “o jogo permite o desenvolvimento das estruturas sensório 

motoras, da motricidade fina e global, das capacidades e habilidades psicomotoras através 

da evolução dos sentidos e do gradual controlo da postura corporal e do movimento” 

(Resendes, 2012, p. 41). O brincar, ligado ao ensino da Matemática, promove 

comportamentos que favorecem significativamente o envolvimento dos alunos na 

aprendizagem, fornecendo ferramentas para crianças mais dinâmicas e ativas. Outra das 

vantagens desta interdisciplinaridade é conseguir-se aumentar a motivação para a 

Matemática aumentando, também, a sua confiança para lidar com novos desafios (Garrão 

et al, 2015). Os mesmos autores acrescentam “através do jogo, podemos relacionar 
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conteúdos de Matemática e da prática física escolar: (…) solicitando o pensamento lógico-

matemático nas diversas ações físico-motoras e coordenativas, incitando-o nos variados 

conhecimentos de ação técnica e tática de jogos de maior organização; no tratamento de 

informação e na capacidade de decisão em cada tática; assim como, no desenvolvimento 

das diversas atitudes em cumprimento de regras e respeito pelo colega, adversário, 

equipamentos e materiais” (p.156). 

As crianças precisam duma construção articulada do saber, e não de algo fragmentado e 

dissociado. Através da interdisciplinaridade entre a Matemática e Educação Física é 

possível promover esta demanda. As Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar (Silva et al, 2016,p.10) referem “O desenvolvimento da criança processa-se como 

um todo, em que as dimensões cognitivas, sociais, culturais, físicas e emocionais se 

interligam e atuam em conjunto”. Sobre as diferentes áreas de conteúdos, e a forma como 

estas devem ser exploradas, o mesmo documento, indica “quaisquer áreas de 

desenvolvimento e aprendizagem representa apenas uma opção possível de organização da 

ação pedagógica, (…) devendo as diferentes áreas ser abordadas de forma integrada e 

globalizante”. A Área de Expressão e Comunicação, onde se encontram enquadrados os 

domínios da Educação Física e da Matemática, é distinguida por incluir diferentes 

domínios, por terem “uma intima relação entre si, por constituírem formas de linguagem 

indispensáveis para a criança interagir com os outros, exprimir os seus pensamentos e 

emoções de forma própria e criativa, dar sentido e representar o mundo que a rodeia” 

(Silva et al, 2016,p.43). Nos Programas de Matemática e de Educação Física, do 1ºciclo do 

Ensino Básico, também é possível encontrar evidências de que esta relação entre 

disciplinas pode, e deve, existir. “A Matemática é indispensável a uma compreensão 

adequada de grande parte dos fenómenos do mundo que nos rodeia, isto é, a uma 

modelação dos sistemas naturais que permita prever o seu comportamento e 

evolução”(Bivar et al, 2013, p.2). Já a Educação Física é descrita como uma área que 

“oferece aos alunos experiências concretas, necessárias às abstrações e operações 

cognitivas inscritas nos Programas doutras Áreas, preparando os alunos para a sua 

abordagem ou aplicação” (M.E., 2004,p.35). “Vemos assim que a interdisciplinaridade não 

é um fenómeno pontual e localizado que, aqui e ali, tivesse uma aparição circunstancial” 

(Pombo, 2004,p.124) trata-se, sim, duma metodologia com forte possibilidade de promover 

aprendizagens marcantes e mudanças necessárias.  
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Parte II- Estudo Empírico 

 
1. Apresentação do estudo 

 

O presente estudo intitula-se “A interdisciplinaridade entre a Matemática e a Educação 

Física: uma proposta na Educação Pré-Escolar e no 1ºciclo do Ensino Básico” e, tal como 

o próprio nome indica, tem como problemática entender qual a influência de uma prática 

interdisciplinar, no processo de aprendizagem das duas áreas mencionadas. Surge como 

pergunta chave da investigação:”Será que a interdisciplinaridade entre a Matemática e 

Educação Física pode contribuir para as aprendizagens das crianças na Educação Pré-

Escolar e 1ºciclo do Ensino Básico?”. Tendo em conta o objeto de estudo, é de mencionar 

que estivemos associados a uma prática na Educação Pré-Escolar, na sala dos 4 anos, e 

uma outra prática no 1ºciclo do Ensino Básico, com um 4ºano.  

Importa fazer referência à nossa motivação para este estudo, explicando alguns dos fatores 

que determinaram esta decisão. A temática escolhida surge numa linha de pensamento com 

a qual estamos de acordo, e que se trata da interdisciplinaridade. É um conceito que já se 

ouve falar há muito tempo e uma metodologia que se encontra cada vez mais inserida e 

explorada, nas práticas da atualidade. Pombo (2013,p.124) refere “Trata-se, (…), de um 

fenómeno largamente generalizado cujo sentido deverá ser entendido como uma tentativa 

de resposta à necessidade atual de reestruturação das instituições científicas e escolares 

face às determinações históricas, civilizacionais e epistemológicas que caracterizam o 

estado atual dos saberes”.  

A relação/interligação entre estas duas áreas, em específico, emerge por termos ouvido, 

variadas vezes, alunos apresentarem como disciplina com mais dificuldades, ou menos 

apreciada, a Matemática e como preferida, ou mais motivante, a Educação Física. 

Sustentada por alguns estudos e opiniões, já referidos anteriormente na revisão 

bibliográfica, como é o caso de Garrão et al (2015), Bortoluzzi et al (2019), Vazou e 

Skrade (2016), Mullender-Wijnsma et al (2016), Silva (2016); Cordeiro (2015); Medeiros 

(2012) e Pacheco (2011), Rosenfeld (2013) e Dionísio et al (2013), pensamos que a união 

de ambas ganha um valor crucial e poderá servir para mostrar aos alunos que existe uma 

transversalidade entre áreas, e disciplinas, e que os conteúdos aprendidos, na escola, têm 

importância e utilidade no nosso dia a dia, na tentativa de chegar a “uma compreensão 
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crítica das relações existentes na sociedade, entre as pessoas, os sistemas e as conquistas 

decorrentes do processo ensino e aprendizagem” (Pereira, 2012, p.3).  

É de salientar que as atividades propostas, tendo por base os conteúdos selecionados em 

cada uma das áreas a explorar, foram sempre pensadas e planeadas com vista à 

demonstração prática da interdisciplinaridade, já presente ou possível de existir, entre as 

duas áreas. Analisando posteriormente se a articulação foi, ou não, benéfica para os alunos 

quer ao nível das aprendizagens, quer na motivação/interesse para as respetivas disciplinas. 

Para dar reposta à nossa problemática formulámos um objetivo geral e alguns específicos, 

que mencionamos de seguida.  

 

2. Objetivos e perguntas da investigação 
 

2.1 Objetivo geral  

 
Analisar a importância da Interdisciplinaridade entre a Matemática e a Educação Física, 

nas aprendizagens das crianças em contexto da Educação Pré-Escolar e no 1ºciclo do 

Ensino Básico.  

 

2.2 Objetivos Específicos  
 

Averiguar se a Interdisciplinaridade entre a Matemática e Educação Física potencia o 

aumento de interesse; 

Explorar os conteúdos de Matemática e Educação Física através de atividades práticas e de 

fácil comparação e associação ao quotidiano. 

 

3. Opções Metodológicas 
 

A metodologia realizada, durante a prática, foi a investigação-ação, com enfoque na 

possibilidade de promover uma abordagem interdisciplinar entre a Matemática e a 

Educação Física. Teve como base a pesquisa, construção de conhecimentos e reflexão 

sobre a ação educativa desenvolvida. A investigação sobre a prática pode ser uma forma de 
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encontrar aspetos práticos a melhorar ou compreender o problema, que passará a uma 

estratégia de ação (Ponte, 2002). O mesmo autor enumera os quatro momentos principais 

da investigação:”i)a formulação do problema ou das questões de estudo; ii)a recolha de 

elementos que permitam responder a esse problema; iii)a interpretação da informação 

recolhida com vista a tirar conclusões; iv) a divulgação dos resultados e conclusões 

obtidas.” (p.12) Trata-se de uma metodologia que oferece duas dimensões, a ação e a 

investigação, e perante a perspetiva de Lavoide, Marquis e Laurin (1996), referenciados 

por Santos (2003,p-502), é encarada como:” (…) uma abordagem de investigação, de 

caráter social, associada a uma estratégia de intervenção e que evolui num contexto 

dinâmico.” Acrescentam ainda que “pode ter como objetivos a mudança, a compreensão 

das práticas, a avaliação, a resolução de problemas, a produção de conhecimentos ou a 

melhoria de uma dada situação.” Apesar de existirem etapas definidas, a investigação-ação 

não é concludente, mas sim passível de alterações com vista à reflexão e melhoramento ou 

resolução de possíveis problemas. Muito do que ocorre durante a investigação não vai ao 

encontro do que fora previsto, mas não deve ser a ação a obedecer a um prescritor de 

regras definitivas, mas sim, o plano reajustado, sempre que necessário (Máximo- Esteves, 

2008). Para Altrichter et al (1996), citado por Máximo-Esteves (2008,p.18), “a 

investigação-ação tem como finalidade apoiar os professores e os grupos de professores 

para lidarem com os desafios e problemas da prática e para adaptarem as inovações de 

forma refletida”. Os mesmos autores citam outras opiniões, sobre esta metodologia, como 

é o caso de Kemmis e McTaggart (1988): ”A investigação-ação é uma forma de indagação 

introspetiva colectiva empreendida por participantes em situações sociais [incluindo 

educacionais] com o objectivo de melhorar a racionalidade e a justiça das suas práticas 

sociais ou educativas, assim como a sua compreensão destas práticas e das situações em 

que estas têm lugar.” (p.19,20). Por sua vez, James McKernan (1998), referido, também, 

por Máximo-Esteves (2008,p.20) diz-nos que a investigação-ação é “um processo reflexivo 

que caracteriza uma investigação numa determinada área problemática cuja prática se 

deseja aperfeiçoar ou aumentar a sua compreensão pessoal. Esta investigação é conduzida 

pelo prático – primeiro, para definir claramente o problema; segundo, para especificar um 

plano da ação -, incluindo a testagem de hipóteses pela aplicação da ação ao problema. A 

avaliação é efetuada para verificar e demonstrar a eficácia da ação realizada. Finalmente, 

os participantes reflectem, esclarecem novos acontecimentos e comunicam esses resultados 

à comunidade de investigadores-ação. Investigação-ação é uma investigação científica 

sistemática e auto-reflexiva levada a cabo por práticos, para melhorar a prática.” Grundy e 



22 
 

Kemmis (1988), são igualmente citados por Máximo-Esteves (2008,p.21), ao falarem sobre 

a investigação-ação educacional: “é um termo usado para descrever uma família de 

atividades no desenvolvimento curricular, desenvolvimento profissional, programas de 

aperfeiçoamento da escola, de sistemas de planificação e desenvolvimento de políticas. 

Estas atividades têm em comum a identificação de estratégias de ação planeada, as quais 

são implementadas e depois sistematicamente submetidas à observação, à reflexão e à 

mudança. Os participantes na ação a ser considerada são integralmente envolvidos em 

todas as atividades.” 

O educador/professor precisa cultivar, em si, o sentido de investigação e reflexão. Para 

Perrenoud (2002,p.30) “não há ação complexa sem reflexão durante o processo; (…) 

refletir durante a ação consiste em se perguntar o que está acontecendo ou o que vai 

acontecer, o que podemos fazer, o que devemos fazer, qual é a melhor tática, que desvios e 

precauções temos de tomar, que riscos corremos.” A investigação-ação pode ser encarada 

como um conjunto de métodos investigativos, nos quais estão integrados a ação/mudança, 

através de um processo cíclico. “Normalmente esta sequência de fases repete-se ao longo 

do tempo, porque não há necessidade por parte do professor/investigador, de explorar e 

analisar convenientemente e com consistência todo o conjunto de interacções ocorridas 

durante o processo (…) e proceder a reajustes na investigação do problema” (Coutinho et 

al, 2009,p.366). Alarcão (2001,p.6) partilha a sua opinião, referente a este assunto, 

considerando que ”todo o professor verdadeiramente merecedor deste nome é, no seu 

fundo, um investigador e a sua investigação tem íntima relação com a sua função de 

professor”. 

É necessário encarar a prática de forma crítica, de modo a conseguir encontrar aspetos para 

melhorá-la, e estabelecer conexões entre a teoria e a prática desenvolvida. Sendo o 

presente estudo realizado no âmbito duma prática de ensino supervisionada, é essencial 

refletir sobre a atuação educativa, com o intuito de promover ações, perspetivando uma 

melhoria da prática futura, com base numa ação reflexiva. “A ação reflexiva, desencadeada 

pela problematização da prática, ao pesquisar as soluções lógicas para os problemas que 

importa resolver, exige aos professores intuição. Mas exige ainda emoção e paixão que 

animem na adversidade, mas não ceguem perante a realidade, nem gerem impaciência” 

(Alarcão, 2013, p.58).  
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4. Caracterização dos contextos de investigação 
 

A investigação e prática foram elaboradas em dois contextos – Educação Pré-Escolar e 

1ºCiclo do Ensino Básico. A investigação, em ambos os contextos, iniciou-se pela 

observação, dando-me possibilidade de observar o contexto, o que permitiu conhecer 

melhor o ambiente institucional onde as crianças estavam inseridas. “A observação 

consiste na recolha de informação, de modo sistemático, através do contacto direto com 

situações específicas” (Aires, 2011,p.25). Através dessa observação tivemos oportunidade 

de conhecer as crianças, os seus interesses e rotinas, as suas necessidades, conhecimentos e 

a metodologia de trabalho. “A observação permite o conhecimento direto dos fenómenos 

tal como eles acontecem num determinado contexto” (Máximo-Esteves, 2008,p.87). 

Seguidamente pudemos organizar o meu plano de intervenção, com foco na 

Interdisciplinaridade entre Matemática e Educação Física, e a possível contribuição desta 

metodologia, ao nível das aprendizagens. As intervenções foram sempre planeadas com a 

preocupação de ir ao encontro das sugestões, curiosidades e necessidades das crianças, 

tentando assim, proporcionar experiências significativas na aquisição de conhecimentos.  

 

4.1 Educação Pré-Escolar  
 

A investigação realizada no contexto da Educação Pré-Escolar ocorreu no Patronato de 

Santo António, uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) em Beja. Foi na 

sala das oliveiras, com um grupo heterogéneo composto por vinte e cinco crianças, com 

idades compreendidas entre os três e os quatro anos, como pode ser observado na tabela 1. 

A equipa educativa, desta sala, era constituída por uma educadora e uma auxiliar. 

Tabela 1- Distribuição das crianças por sexo e idade 

 Masculino Feminino Total 

Três anos 2 2 4 

Quatro anos 10 11 21 

Total 12 13 25 
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Analisando os dados constantes na tabela, é possível observar, que se tratava dum grupo 

composto por treze crianças do sexo feminino e doze do sexo masculino, formando um 

grupo heterogéneo em termos de género, com idades próximas. 

Uma das crianças estava a ter apoio ao nível da intervenção precoce, por apresentar NEE 

(Necessidades Educativas Especiais), não tendo um diagnóstico conclusivo. Também outra 

criança apresentava características e comportamentos incomuns, tendo sido sinalizada no 

início do ano letivo. Esta diversidade/heterogeneidade, em termos de desenvolvimento, é 

vantajosa para o grupo, possibilitando o estabelecimento de interações entre crianças com 

níveis de desenvolvimento diferentes e saberes diversificados, criando-se oportunidades de 

aprendizagem, “sendo a diversidade encarada como um meio privilegiado para enriquecer 

as experiências e oportunidades de aprendizagem da criança” (Silva et al, 2016,p.10). É 

fulcral que o educador consiga transmitir, ao seu grupo de crianças, a importância da 

inclusão e aceitação de todos. “A inclusão de todas as crianças implica a adoção de práticas 

pedagógicas diferenciadas, que respondam às características individuais de cada uma e 

atendam às suas diferenças, apoiando as suas aprendizagens e progressos. A interação e 

cooperação entre crianças permitem que estas aprendam, não só com o/a educador/a, mas 

também umas com as outras.” 

O modelo curricular presente, na sala das Oliveiras, era o MEM (Movimento Escola 

Moderna) e a metodologia de Trabalho de Projeto. O MEM, de forma muito natural e 

organizada, dá respostas adequadas e eficientes às vivências das crianças, cria situações e 

experiências nas quais se promove a solidariedade, partilha, cooperação, criatividade e 

princípios de vivência democrática. Divide o espaço em diferentes áreas e procura que a 

exteriorização das emoções possa ter lugar, para que sejam contempladas as diferentes 

formas de comunicação, a sensibilidade estética e a compreensão do mundo. Com o intuito 

de estimular a participação ativa das crianças, existem momentos de 

planificação/avaliação, o que provoca simultaneamente um aumento de autonomia e 

responsabilidade. Tal como Formosinho et al (2013,p.144) referem, “É no envolvimento e 

na organização construídas paritariamente, em comunidade cultural e formativa, que se 

reconstituem, se recriam e se produzem os instrumentos (intelectuais e materiais), os 

objetos de cultura, os saberes e as técnicas através de processos de cooperação e interajuda 

(todos ensinam e aprendem) ”. A metodologia de Trabalho de Projeto envolve as crianças 

em todo o processo de decisão/escolha do tema, pesquisa, construção de materiais, 

atividades relacionadas com a temática e comunicação sobre os conteúdos aprendidos. A 
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consideração dos desejos, e curiosidades infantis, permite a abordagem às questões sócio 

ambientais presentes no quotidiano das crianças, ampliando o universo de significações a 

partir da realidade que vivem, articulando a escola com a família. Existe um 

reconhecimento sobre o que já sabem e uma projeção do que querem descobrir. O 

educador torna-se um mero cooperante, dinamizador e orientador, das reuniões e tomada 

de decisões. Trabalhar com esta metodologia facilita bastante o conhecimento geral e a 

visão transversal que devemos ter, conseguindo monopolizar várias áreas de conteúdo num 

só projeto. 

4.2 1ºCiclo do Ensino Básico 
 

A investigação no 1ºciclo do Ensino Básico ocorreu na Escola Básica Santiago Maior, no 

Centro Escolar, com uma turma de 4ºano. O grupo era heterogéneo, constituído por 20 

alunos, com idades compreendidas entre os nove e os onze anos de idade. O grupo era 

acompanhado diariamente pela professora titular e regularmente por uma professora de 

apoio, uma terapeuta da fala, a psicóloga, a professora de Inglês e o professor de Cante 

Alentejano.  

 

Tabela 2- Distribuição das crianças por sexo e idade 

 Masculino Feminino Total 

Nove anos  5 8 13 

Dez anos 2 3 5 

Onze anos 1 1 2 

Total 8 12 20 

 

Podemos observar, através da tabela, que se tratava de um grupo composto por oito 

crianças do sexo masculino e doze do sexo feminino. Eram um grupo heterogéneo, em 

termos de géneros, e com idades diferentes, o que pode contribuir para enriquecer as 

interações e aprendizagens. 

Dois alunos do grupo estavam referenciados com NEE e tinham o acompanhamento de 

uma professora de apoio. Ambos manifestavam problemas com a gestão do tempo, 
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dificuldade em tomar atenção e fraca capacidade de concentração. Alguns alunos, com 

comportamentos mais desafiantes, não aceitavam tão bem estes colegas, o que motivou 

variadas conversas/reuniões e momentos de reflexão, em grande grupo. Essa capacidade de 

gestão, numa tentativa de tornar a sala de aula num espaço inclusivo, evitando conflitos e 

incutir o respeito pela diferença, é muito importante. "Desenvolver uma gestão de sala de 

aula inclusiva não pressupões, pois, um trabalho individual mas sim o planeamento e a 

execução de um programa em que os alunos possam compartilhar vários tipos de interação 

e de identidade" (Rodrigues, 2006, p.12). 

A sala não apresentava uma divisão por áreas, o leque de materiais disponíveis não era 

muito diversificado, mas mantinham uma metodologia de trabalho recorrente, 

nomeadamente, a metodologia de Trabalho de Projeto. Esta metodologia, como referido 

anteriormente, traz imensas vantagens e, seja no Pré-Escolar ou no 1ºciclo, pode antever, 

estimular e desenvolver processos de aprendizagem e construção do conhecimento 

(Vasconcelos et al, 2012). Os trabalhos elaborados pelos alunos, principalmente aqueles 

que resultavam de projetos de grupo, ficavam expostos, nas paredes da sala, como 

valorização do trabalho e empenho dispendidos. A professora titular desenvolveu trabalho 

com base na gestão flexível do currículo e a participação democrática dos alunos, na 

organização do mesmo, indo ao encontro do Plano de Atividades. Aquando da prática 

supervisionada, tentámos continuar essa linha de trabalho e incluí-los, sempre que possível, 

na tomada de decisões e motivá-los, sempre, a querer aprender e saber mais. Levar os 

alunos a sentirem-se responsáveis, e parte integrante, no seu processo de aprendizagem é 

uma forma de torná-los mais conscientes da importância da educação. Barreiros 

(2016,p.35) menciona que “a escolha voluntária de atividades, a colocação de metas 

ajustadas às capacidades e a definição de objetivos credíveis e atingíveis são as melhores 

formas de motivar para aprender. A evolução e a perceção do progresso, a materialização 

do sucesso e a concretização dos níveis de expectativa são essenciais para manter o 

aprendiz empenhado nas tarefas de aprendizagem. A valorização das aquisições durante a 

aprendizagem e o reforço do comportamento adequado são outras formas de manter o 

aprendiz centrado no seu próprio processo de evolução.”  
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5. Instrumentos de recolha de dados e procedimentos 

5.1 Recolha de Dados 
 

Numa investigação é sempre necessária a recolha de informações, e a nossa foi de caráter 

qualitativo. Segundo Coutinho (2008), Latorre (2003) divide um conjunto de técnicas e 

instrumentos de recolha de dados em três categorias: i) técnicas baseadas na observação; ii) 

técnicas baseadas na conversação; iii) análise de documentos. Na investigação, deste 

estudo, utilizámos as técnicas de primeira categoria – baseadas na observação. Para a 

recolha de dados recorremos a notas de campo, elencadas num diário de bordo; observação 

direta e participante; grelhas de observação e avaliação por área de conteúdo (apresentados 

exemplares das áreas em estudo, no apêndice V e VI); grelhas de observação e avaliação 

por atividade (apresentado exemplar no apêndice VII); registos fotográficos e, ainda, 

entrevistas colocadas à educadora (apêndices I e II) e professora titular (apêndices III e 

IV), em cada um dos contextos da investigação.  

Foi possível observar os comportamentos das crianças, durante a realização das atividades, 

analisar o sucesso, ou insucesso, das mesmas e o nível de interesse e motivação. Muitas 

das atividades desenvolvidas foram avaliadas de forma indutiva, através da observação 

participante, no momento da execução. Esta participação torna a observação privilegiada, 

pela interação entre o observador e o observando, retirando notas sobre as ações, opiniões e 

perspetivas, a que um observador exterior não teria igual acesso (Lessard-Hébert, Goyette 

& Boutin, 2005). Reis (2011,p.11) afirma que a “observação desempenha um papel 

fundamental na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, constituindo uma 

fonte de inspiração e motivação e um forte catalisador de mudança na escola”. 

As notas de campo abarcam os registos detalhados realizados pelo observador, ao longo da 

observação, podendo conter reflexões, interpretações e emoções, servindo como auxiliar de 

memória para que o observador consiga registar, mais tarde, com maior detalhe os 

resultados observados (Carmo e Ferreira, 1998). Para Sprandley (1980), citado por 

Máximo-Esteves (2008, p.88), as notas de campo devem incluir “registos detalhados, 

descritivos e focalizados do contexto, das pessoas, suas ações e interações, efetuados 

sistematicamente, respeitando a linguagem dos participantes nesse contexto”. Referindo 

Máximo-Esteves (2008,p.89), os diários de bordo compilam as notas de campo, incluindo 

“o lado mais pessoal do trabalho de campo, uma vez que se inclui os sentimentos, as 
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emoções e as reações”. Trata-se de um registo que analisa, avalia, constrói e reconstrói, 

suscitando o lado reflexivo do investigador.  

As grelhas de observação e registo, assim como as grelhas de observação e avaliação, 

foram alguns dos instrumentos utilizados, com o intuito de registar comportamentos, 

rotinas, momentos específicos, e pertinentes, anotar a evolução e as capacidades das 

crianças. “A observação e o registo permitem recolher informações para avaliar, questionar 

e refletir sobre as práticas educativas (…), sendo ainda essenciais para conhecer cada 

criança e a evolução dos progressos do seu desenvolvimento e aprendizagem. As 

informações recolhidas permitem fundamentar e adequar o planeamento da ação 

pedagógica. A realização da ação irá desencadear um novo ciclo de Observação/Registo-

Planeamento-Avaliação/Reflexão.” (Silva et al, 2016,p.11). Foi feito o registo a partir das 

diferentes áreas de conteúdo e as aprendizagens a promover, em cada área, assinalando a 

capacidade de atingir, ou não, os objetivos definidos com cada proposta.  

Por último, foram feitas entrevistas à educadora, durante a investigação em Educação Pré-

Escolar, e à professora titular, no 1ºciclo do Ensino Básico. Tuckman (2012,p.690) explica 

que o “processo de obter informação sobre um determinado fenómeno consiste em 

formular questões às pessoas que, de algum modo, estão envolvidas nesse fenómeno”. Para 

Lakatos e Marconi (2016, p.184) “ é um instrumento de coleta de dados, constituído por 

uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem presença do 

entrevistador”. Podemos, ainda, distinguir as entrevistas de cariz formal das entrevistas 

informais. A formal caracteriza-se por ser estruturada e pode ser utilizada de forma isolada, 

isto é, como único elemento de recolha de dados, ou como complemento perante dados 

obtidos anteriormente. A informal aproxima-se dos diálogos e questões, que surgem no 

quotidiano, tendo a diferença de ser feita com intencionalidade e com o objetivo de 

complementar, ou confirmar, informação conseguida através da observação (Máximo-

Esteves, 2008). As entrevistas foram divididas em 3 blocos, o primeiro incidiu sobre 

perguntas relacionadas com o perfil profissional, tomando um papel introdutório. O 

segundo bloco recaiu sobre questões relativas à Interdisciplinaridade e o terceiro, e último 

bloco, traduziu questões sobre a temática da investigação, nomeadamente, 

Interdisciplinaridade entre a Matemática e a Educação Física. Esta estrutura foi organizada 

de modo a evidenciar um fio condutor, com o objetivo da entrevista progredir 

naturalmente, ao mesmo tempo que algumas curiosidades e opiniões importantes foram 

partilhadas.  
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Parte III- Intervenção 
Neste ponto, apresentamos, descrevemos e expomos a intencionalidade das tarefas 

propostas e implementadas ao longo das Práticas de Ensino Supervisionadas, em Educação 

Pré-Escolar e 1ºCiclo do Ensino Básico.  

Como objetivos principais, e comuns a todas as atividades desenvolvidas, temos:  

Explorar conteúdos da Matemática e Educação Física, mostrando a praticabilidade dos 

mesmos no nosso quotidiano; 

Demonstrar que a interdisciplinaridade existe e é possível promovê-la ainda mais, de forma 

natural.  

 

1. Educação Pré-Escolar 

 
Neste contexto as crianças planeavam a sua manhã, escolhendo através do Quadro de 

Atividades, em que áreas gostariam de dedicar o seu tempo, e por conseguinte, que 

atividades realizariam, individualmente. As atividades em grande grupo ocorriam no 

período da tarde.  

Todas as semanas eram deixadas propostas novas, nas diferentes áreas, tentando dinamizar 

mais as que apresentassem menos aderência. A área da matemática foi uma das que 

precisou, a certo ponto, ser dinamizada e, por isso, planeámos atividades práticas e 

divertidas com o intuito de suscitar curiosidade e interesse pela área. Com vista a explorar 

a problemática da investigação, apresentámos atividades com relações diretas e naturais 

entre a Matemática e a Educação Física, assim como, fizemos questão de chamar à atenção 

para a óbvia praticabilidade da matemática, já existente, e com a qual lidavam diariamente, 

como era a questão da contagem ao marcar as presenças/faltas ou a noção do sentido do 

número, presente na marcação da data.  

As atividades, relacionadas com a interdisciplinaridade, são de seguida apresentadas numa 

descrição e contextualização, referindo quais as aprendizagens a promover e recursos 

utilizados. Graças às notas de campo, planificações e alguns registos fotográficos, é 

possível explanar as tarefas propostas, assim como, alguns diálogos pertinentes que 
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ocorreram durante as mesmas. Os diálogos descritos são identificados por “adulto” quando 

são da nossa autoria, e os das crianças pelas iniciais dos seus nomes. Em algumas das 

propostas, por falta de conteúdo fotográfico, será explicado através de figuras/desenhos. 

 

 

1.1 Tarefa nº 1: Medições  
 

Ao assistir ao uso da régua, para elaborar o Diário de grupo, algumas crianças 

demonstraram interesse em saber mais sobre medições: 

B – “O que é isso?” 

Adulto – “É uma régua. Serve para medir e, neste caso, está a ajudar-me a fazer estas 

linhas direitas.” 

R – “O que é medir?”  

Adulto – “Alguém sabe responder à pergunta da “R”?”   

Como nenhuma criança soube responder à questão, decidiu-se ir ao encontro desta 

curiosidade manifestada e foram propostas algumas atividades em sala de aula e, 

posteriormente no ginásio, na aula de Educação Física, com vista a colmatar esta 

necessidade.  

Adulto – “Lembram-se de perguntar o que era medir? Hoje vamos aprender o que é e até 

experimentar! Por exemplo, se quisermos medir esta mesa (apontando para uma das várias 

mesas presentes na sala), podemos usar o nosso corpo! Vamos ver quantas mãos são 

necessárias para chegar duma ponta à outra”. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1- Medição da mesa através de palmos 
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Depois de feita a contagem, percebemos que foram precisas 9 mãos, medindo por palmos. 

De seguida o grupo quis medir o comprimento da sala e questionámos: 

Adulto – “Então e para medir a sala acham que devemos usar, novamente, as nossas 

mãos?”  

A – “Não! São muito pequeninas!” 

Adulto – “Então como fazemos?”  

Como não surgiu nenhuma ideia por parte das crianças, sugerimos usar o corpo todo, e 

colocámos as crianças de pé, com os braços afastados, percebendo que era uma forma 

prática e exequível de medir a sala. Foi preciso o grupo todo para chegar duma parede à 

outra. Tentámos fazer a mesma medição, mas bem aconchegados uns aos outros, e 

chegámos à conclusão que não éramos suficientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentámos, por último, com as crianças deitadas, questionando, antes, se achavam que seria 

preciso mais, menos ou as mesmas, que na primeira tentativa de pé. As respostas foram 

bastante diferentes: 

F – “Mais!” 

M – “As mesmas.” 

A – “Menos!” 

Figura 2- Medição com o corpo, afastados 

Figura 3- Medição com o corpo, juntos 
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Depois de experimentar, chegámos à conclusão que eram necessárias menos crianças, uma 

vez que ficaram 8 deitadas e 1 sentada.   

Adulto – “Porque será que foram precisos menos meninos desta vez?” 

V – “Porque deitados somos maiores?”  

Adulto – “ Maiores não. A nossa altura é sempre a mesma, de pé, sentados ou deitados. 

Mas deitados ocupamos mais espaço, do que de pé”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida foram apresentados e explorados alguns instrumentos de medição – dois tipos 

diferentes de fita métrica e um metro de madeira. Usámos os mesmos para medir a mesa 

(que fora medida anteriormente por palmos) e a sala, explicando que as unidades de 

medida daqueles instrumentos eram o metro e centímetro, e eles identificaram alguns dos 

numerais presentes. No final foram feitas as medições das alturas do grupo, ficando 

registadas numa régua de parede, com a fotografia de cada um, fazendo comparações entre 

alturas aquando da medição: 

P – “A M é maior que eu!” 

F - “Sou mais alto que a R.” 

Depois de todas as alturas medidas, e registadas, descobriu-se qual o aluno mais alto e o 

mais baixo da sala.  

 

 

 

Figura 4 - Medição usando o corpo, 
deitados 
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Na aula de Educação Física fez-se um aquecimento simples, de corrida para a frente, 

lateral (para a direita e para a esquerda) e para trás, movendo os braços para cima e para 

baixo, abrindo e fechando. Estas indicações e a capacidade das crianças as desenvolverem 

demonstram noções matemáticas, como a lateralidade: “para a esquerda”, “para a direita” 

ou posições relativas “em frente”, “atrás”, “em cima”, “em baixo”.  

Seguiu-se um circuito com quatro estações, sendo a primeira para rolar no colchão; a 

segunda para saltar de arco em arco, usando apenas um apoio; a terceira para rastejar no 

colchão e a última, diretamente relacionada com a tarefa das medições, tratava-se de um 

salto, a pé juntos. Este salto foi feito sem corrida de balanço e a partir duma mesma marca, 

para todos. Todas as crianças deveriam iniciar a chamada no sítio marcado e na 

receção/queda era colocada uma outra marca e depois medido o salto. Esta medição foi 

feita com recurso à fita métrica, mas também, usando os passos das crianças e, ainda, umas 

formas de pés em plástico. Antes do salto, foram questionados sobre quantas formas de 

plástico e/ou passos, cada criança achava que o seu salto alcançaria e feitas comparações 

entre as distâncias dos saltos já realizados, e por realizar.  

R – “Eu acho que vou saltar 5 pézinhos!” 

M – “O meu salto vai ser maior que o do V.” 

C – “Salto mais que tu!”  

 

 

Figura 6- Medição das alturas das crianças Figura 5- Medição das alturas das crianças 
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Depois do circuito, foi realizado um jogo tradicional, de seu nome “Mamã dá licença?”. 

Uma das crianças tomou o papel de “mamã” e tinha como função indicar um número de 

passos, associado a um movimento locomotor, e as restantes crianças deveriam cumprir 

essa ordem.  

“Mamã” – “Dá 5 passos à coelho, a saltar!” 

“Mamã” – “Dá 2 passos à gigante, muito grandes!” 

Para finalizar a aula foram feitos alongamentos e houve o típico momento da comunicação 

sobre a aula. Neste momento surgiram alguns comentários sobre os conteúdos explorados, 

se foi do agrado das crianças, ou não, sugestões ou ideias de atividades que gostassem de 

realizar futuramente e, questionada e reforçada a ligação existente entre a Matemática e a 

Educação Física.  

Adulto – “Gostaram da aula? O que mais gostaram? Tiveram alguma dificuldade em 

algum dos exercícios? O que aprendemos hoje?” 

F – “Eu gostei muito, de tudo! E aprendi que dou saltos muito grandes.” 

A – “Eu também gostei muito. E aprendi que podemos usar essas fitinhas para medir 

muitas coisas.” 

I – “E podemos medir mesmo sem as fitinhas! Como fizemos nos saltos, com os pezinhos. 

Eu gostei mais!”.  

 

Aprendizagens a promover, segundo as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar (Silva et al, 2016): 

Figura 7- Medição do comprimento do salto das crianças 
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“Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios como: trepar, correr, 

saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou num só pé, saltar sobre obstáculos, 

baloiçar, rastejar e rolar”; (p.46) 

“Identificar quantidades através de diferentes formas de representação (contagens, 

desenhos, símbolos, escrita de números, estimativa, etc.)”; (p.77) 

“Compreender que os objetos têm atributos mensuráveis que permitem compará-los e 

ordená-los”; (p.82) 

“Escolher e usar unidades de medida para responder a necessidades e questões do 

quotidiano”; (p.82) 

“Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua importância e 

utilidade.” (p.83) 

 

 

Recursos: 

Fitas métricas; 

Metro de madeira; 

Régua de parede; 

Fotografias individuais das crianças; 

Colchões; 

Formas de pés em plástico.  

 

1.2 Tarefa nº2: Labirintos   
 

Como proposta explorativa da área da Matemática, na sala de aula, havia umas folhas com 

labirintos, para as crianças preencherem com lápis, tentando encontrar as saídas corretas. 

Os labirintos pareciam ser algo interessante, para as crianças, portanto questionámos se 

gostariam de ter algumas opções de labirintos em 3D, ao invés dos habituais em papel 

(2D), e as reações foram as esperadas: 

R – “ Sim, sim! E podem ter bonequinhos?” 
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F – “Eu quero um daqueles com uma bolinha, para encontrarmos o buraquinho para ela 

sair.” 

Foi então que se construíram dois labirintos, feitos com caixas de sapatos. Um deles com 

divisórias feitas com palhinhas de plástico e uma bola, com alguns becos sem saída, e 

apenas uma abertura correspondente à entrada e outra para a saída. O objetivo era 

encaminhar a bola, pelos corredores (feitos de palhinhas), fazendo-a rolar e tentando 

chegar à abertura correspondente à saída. Para isso teriam de agarrar na caixa e 

movimentá-la para a esquerda ou direita, cima ou baixo, de forma ligeira, sem fazer batota, 

evitando que a bola transpusesse as divisórias. O outro labirinto tinha as divisões feitas 

com pedaços de cartão e incluía um boneco, de plástico. O objetivo era iniciar o percurso 

do boneco, no local específico para tal, e conseguir fazê-lo chegar ao centro, agarrando 

nele e orientando o seu trajeto.  

Estes labirintos suscitaram imenso interesse, tendo aumentado o número de “inscrições” no 

Quadro de Atividades, para a área da Matemática. Acompanhámos alguns dos momentos 

em que os labirintos estavam a ser usados e conseguimos observar comentários e até 

indicações entre as crianças, como: 

V- “Mexe mais devagarinho senão a bola salta daí e perdes!” 

M – “Vai por aqui! (apontando para a direita) ” 

Tendo noção desse aumento, e da curiosidade denotada, o tema dos labirintos foi 

transportado para uma aula de Educação Física. Foram construídos quatro labirintos, com 

materiais diversos e graus de complexidade e dificuldade diferentes. O aquecimento foi 

estático, desde a cabeça até aos pés, passando pelo pescoço, ombros, anca, joelhos e 

tornozelos. Demos indicações para “aquecer”, pedindo que mexessem devagar as 

diferentes partes do corpo, através de informações de cariz matemático: “para cima” ; 

“para baixo”; “para a direita” ; “depois esquerda”; “joelhos para a frente - um, dois e para 

trás - três, quatro”; “abre e fecha”; “rodar a anca para um lado e a seguir para o outro”. 

Depois do aquecimento as crianças foram divididas em quatro grupos e cada grupo iniciou 

o percurso num labirinto. Quando todos os elementos, de cada grupo, terminaram o seu 

labirinto seguiram para o próximo, passando todos os grupos pelos quatro labirintos.  

O primeiro labirinto foi construído com fita autocolante, presa em varões, fazendo vários 

corredores, com apenas uma entrada e uma saída, e alguns caminhos sem saída. O objetivo 

era entrar e conseguir sair, sem ajuda. O segundo labirinto era circular e foi construído com 
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cordas no chão, sendo o objetivo principal chegar ao centro (onde se encontrava uma bola) 

e voltar a sair, no menor tempo possível (cronometrado por mim). O terceiro foi feito com 

marcas de fita adesiva no chão, havendo, novamente, apenas uma entrada e uma saída, e 

alguns becos sem saída. A particularidade, e possível dificuldade, deste labirinto era a 

exigência de entrar e sair controlando uma bola de futsal, com os pés, sem transpor as 

linhas construídas pela fita. O quarto, e último, labirinto foi edificado com cadeiras, 

formando divisórias, e 5 objetos espalhados pelo labirinto. O objetivo principal era reunir 

os 5 objetos e sair levando os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo da atividade as crianças fizeram vários comentários sobre os labirintos: 

Figura 8- Labirinto de fitas 

Figura 9- Labirinto de cordas 

Figura 10- Labirinto de fita adesiva 

Figura 11- Labirinto de cadeiras 
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L – “Este labirinto foi mais difícil que o outro. Quase não conseguia sair!”; 

M – “Fiquei perdido no meio! Mas depois ouvi a voz do V e consegui encontrar a saída”.  

R – “O que gostei mais foi o das cordas. Tentei ser muito rápida.” 

No final da aula, durante a comunicação, todas as crianças demonstraram grande agrado 

pela temática da aula, e por terem vivenciado a passagem por vários labirintos, nunca tendo 

experienciado algo desse género.  

Adulto – “Gostaram dos labirintos? Houve algum que achassem muito difícil? Já tinham 

experimentado andar, assim, dentro dum labirinto?” 

M – “ Eu nunca tinha experimentado, gostei muito! O das cadeiras foi o mais difícil.” 

F – “Eu também gostei muito, mas achei todos fáceis!” 

L – “Eu achei todos um bocadinho difíceis. Mas gostei muito de experimentar!” 

 

Aprendizagens a promover, segundo as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar (2016): 

“Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou regras”; (p.46) 

“Identificar quantidades através de diferentes formas de representação (contagens, 

desenhos, símbolos, escrita de números, estimativa, etc.)”; (p.77) 

 “Localizar objetos num ambiente familiar, utilizando conceitos de orientação”; (p.80) 

“Identificar pontos de reconhecimento de locais e usar mapas simples”; (p.80) 

“Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua importância e 

utilidade.” (p.83) 

 

Recursos: 

Caixas de sapatos; 

Cartão; 

Palhinhas; 

Bola; 

Boneco; 
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Cola; 

Fita cola; 

Fita adesiva; 

Varões; 

Cordas; 

Bolas; 

Cadeiras; 

5 objetos variados; 

Cronómetro; 

1.3 Tarefa nº3: Circuito 
 

Nas aulas de Educação Física, uma das coisas que mais agradava ao grupo eram os 

circuitos, compostos por estações com diferentes propostas de atividades. Aproveitando 

este gosto demonstrado, decidimos propor um circuito com três estações, em que todas as 

tarefas fossem diretamente relacionadas com conteúdos e noções matemáticas, usando esse 

momento para fortalecer a consciência da interdisciplinaridade presente entre as duas 

áreas.  

O aquecimento foi estático, seguindo indicações semelhantes às referidas anteriormente. A 

primeira estação tinha como proposta o lançamento de bolas, de diferentes tamanhos, com 

a possibilidade de lançar de diferentes pontos estratégicos, com distâncias diferentes do 

alvo, que era uma caixa de cartão, onde teriam de “encestar” a bola. Cada criança tinha de 

decidir qual a bola que preferia lançar (maior e mais pesada - bola de basquetebol, média e 

mais leve – bola de andebol ou a mais pequena e mais leve – bola de ténis) e de que ponto 

fazer o lançamento. Durante a execução da atividade fomos colocando algumas questões, 

como: 

Adulto – “Por que escolheste esta bola?” 

S – “Porque é a mais pequena. Assim é mais fácil para acertar na caixinha.” 

Adulto – “E porque quiseste lançar dessa marca? Achas que fica mais perto ou mais longe 

da caixa?” 

S – “Mais perto!” 
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R – “Eu queria esta bola grande, mas é muito pesada!” (agarrando na bola de basquetebol) 

Vou jogar esta. (optando pela bola de andebol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segunda estação era o jogo da macaca, onde teriam de lançar uma pedra, tentando 

acertar numa das “casas” do jogo e depois percorrer a “macaca”, respeitando o uso de um 

ou dois apoios, consoante o número de “casas”, apanhar a pedra e voltar ao início. Nesta 

estação foram feitas algumas questões, quando as crianças atiravam as pedras para as 

diferentes “casas”, questionando qual o número que tinha calhado, numa tentativa de 

entender se conseguiam identificar o numeral.  

Adulto – “Em que número ficou a tua pedra?”  

F – “Hum não sei. É o 3?”  

Adulto – “Não. O 3 é este! (apontando para o correto) Esse onde tens a pedra é o 8.”  

Adulto – “E tu, queres atirar a pedra para qual?” 

M – “Eu quero acertar no número 4. É aquele, ali sozinho, não é?” (apontando 

corretamente) 

Adulto – “ É sim! Força, vais ver que consegues.” 

 

 

 

 

 

Legenda 

Caixa 

 

       Pinos de sinalização 
do local de lançamento 

 

Bolas 

Figura 12- Esquema da primeira estação 
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A terceira, e última, estação era composta por arcos alinhados no chão, formando 

diferentes percursos, com distâncias/número de arcos diferentes, terminando todos no 

mesmo ponto de chegada/último arco. As crianças teriam de tentar descobrir qual o 

percurso mais curto, ou seja, com menor número de arcos e o mais longo, com maior 

número de arcos. Esta tarefa estimulava a tentativa de contagem, dos arcos, ou a perceção 

do comprimento dos percursos. Cada criança escolheu o seu caminho e, apenas, no final 

foi descoberto qual o caminho mais curto e o mais longo, assim como demonstrado. Foram 

escolhidas algumas crianças e cada uma delas posicionou-se no primeiro arco de cada 

percurso. Seguindo indicações, percorreram o seu caminho, à vez, passo a passo, fazendo a 

contagem em grande grupo.  

Adulto – “Então quantos arcos tem o teu caminho?”  

V – “6” 

R – “10” 

S – “8” 

M – “7” 

Adulto – “Agora que já sabemos quantos arcos tem cada caminho, que amigo acham que 

chegava em primeiro?”  

F – “ Era a “R” porque é a que tem mais arcos!”  

Adulto – “Será que ganha quem tiver mais arcos ou menos?” 

L – “Eu acho que ganha quem tiver menos porque chega mais rápido.”  

Figura 13- Imagem representativa do jogo da macaca 

Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarelinha#/media/Ficheiro:Amarelinha.jpg 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarelinha#/media/Ficheiro:Amarelinha.jpg
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Adulto – “Muito bem! É isso mesmo… Quem tiver menos arcos para percorrer, tem o 

caminho mais curto, e vai chegar em primeiro lugar. Neste caso era a “V”. E quem 

chegava em último?  

R – “Era eu!”  

Adulto – “Exatamente! Isto é como na história do Capuchinho Vermelho, quando o lobo 

enganou a menina e mandou-a pelo caminho mais longo, e ele foi pelo caminho mais curto 

e chegou lá primeiro, para comer a avozinha. Lembram-se?!” (pausa para resposta das 

crianças) “Agora vamos experimentar, para confirmar, quem chega em primeiro, segundo, 

terceiro e quarto, ou último, lugar.” 

As quatro crianças voltaram ao início do seu percurso e a percorrer os arcos, mas desta vez, 

em simultâneo, arco a arco, para ser explícito a ordem pela qual chegariam ao final.  

H – “A professora tinha razão! A “R” chegou em último e a “V” em primeiro.”  

S – “E eu cheguei em terceiro lugar!” 

M – “E eu cheguei antes de ti! Em segundo, não é professora?!” 

Adulto – “É isso mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagens a promover, segundo as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar (2016): 

“Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou regras”; (p.46) 

Figura 14- Terceira estação 



 
43 
 

“Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios como: trepar, correr, 

saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou num só pé, saltar sobre obstáculos, 

baloiçar, rastejar e rolar.”; (p.46) 

“Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar, receber, pontapear, lançar 

em precisão, transportar, driblar e agarrar.”; (p.46) 

“Identificar quantidades através de diferentes formas de representação (contagens, 

desenhos, símbolos, escrita de números, estimativa, etc.)”; (p.77) 

 “Localizar objetos num ambiente familiar, utilizando conceitos de orientação”; (p.80) 

“Compreender que os objetos têm atributos mensuráveis que permitem compará-los e 

ordená-los”; (p.82) 

 “Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua importância e 

utilidade.” (p.83) 

 

Recursos: 

Bolas de diferentes tamanhos; 

Cones (ou outro material para marcar os locais de lançamento); 

Caixa de cartão; 

Fita autocolante ou giz (para fazer a “macaca” no chão); 

Pedras; 

Arcos. 

 

1.4 Tarefa nº4: Jogos 
 

Devido a alguns conflitos ocorridos, em sala de aula, por conta do egocentrismo típico 

destas faixas etárias, e aproveitando o interesse, e gosto, de praticar jogos em grande 

grupo, decidimos fazer uma aula de Educação Física focada em jogos. Além de 

demonstrarmos as ligações com a Matemática, quisemos cultivar o espírito de equipa e 

entreajuda. A aula começou com um jogo inspirado no tradicional “Jogo das cadeiras”, 

mas utilizando colchões, e com regras diferentes. O jogo consistia em percorrer o espaço 
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(ginásio da Instituição), a correr ou andar, ao som de música, e quando esta terminasse 

teriam de ir, o mais rápido possível, para cima de um dos colchões. Uma das regras do jogo 

baseava-se no número de lugares por colchão, uma vez que esse número ia aumentando 

por ronda, enquanto o número de colchões diminuía. Na primeira ronda estavam 

disponíveis dez colchões e só podiam estar, no máximo, 3 elementos em cada colchão. Na 

segunda ronda, foram retirados dois colchões, ficando oito disponíveis, e o número limite 

aumentou para 4 elementos em cada colchão. Na terceira ronda, foram retirados novamente 

dois colchões, ficando seis, e as crianças podiam agrupar-se até um total de 5 elementos 

por colchão. O objetivo principal deste jogo era evitar grupos acima do número estipulado, 

por colchão, estimulando a necessidade de fazer contagens, e trabalhar enquanto grupo, 

suscitando o espírito de equipa. Por cada ronda houve uma confirmação do número de 

elementos, por colchão, contabilizando os mesmos, para entender se algum grupo estava 

desqualificado, e surgiram alguns comentários e dúvidas.  

Na primeira ronda foram ocupados sete colchões, com 3 elementos, dois colchões ficaram 

com 2 elementos cada e ficou um colchão vazio: 

C – “Professora, aqueles colchões só têm 2 meninos e aquele não tem ninguém!” 

Adulto – “Não faz mal! Podem ficar colchões vazios e outros com menos meninos. O que 

importa é que não podiam ficar mais do que 3 meninos por colchão.” 

Na segunda ronda foram ocupados seis colchões, tendo sido uma das regras quebrada, uma 

vez que um dos colchões ficou com 5 elementos.  

Adulto – “Ora então vamos lá contar (tocando na cabeça das crianças, sentadas no colchão) 

Um, dois, três, quatro, cinco…. Parece que não respeitaram a regra dos 4 meninos por 

colchão! Que se passou?” 

B – “Eu não queria ficar sozinha num colchão, então vim para este!” 

Adulto – “Mas sabias que já estavam aqui 4 meninos?” 

B – “Não, eu não contei, vi que estavam meninos e vim.” 

Adulto – “Pronto. Na última ronda, vamos tentar que isto não volte a acontecer. Têm de 

respeitar as regras sim?!” 
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Na última ronda, foram usados todos os colchões, as crianças ficaram espalhadas, pelos 

mesmos, sem ultrapassar o limite definido. Depois das contagens: 

Adulto – “Muito bem! Viram?! Conseguiram usar os colchões todos e nenhum grupo fez 

batota. Estão todos de parabéns! E já repararam que estiveram a treinar coisas da 

Matemática? Estiveram a contar.” 

F – “Oh mas assim nem parece Matemática. Foi giro!” 

Adulto – “Ainda bem que gostaram. O próximo jogo que vamos fazer, também trabalha a 

Matemática, vamos ver se gostam.”  

 

O jogo que se seguiu foi uma corrida de estafetas. O grupo foi dividido em três equipas, 

duas com 8 elementos e uma de 9 elementos. Foram colocados três arcos, de cores 

diferentes, de um lado do ginásio e, no lado oposto, um aglomerado de material com vários 

objetos e bolas, de cores diferentes, coincidindo com as cores dos arcos. Cada equipa ficou, 

em fila, atrás de um arco, caracterizada com a cor do mesmo. O objetivo deste jogo era 

chegar até ao material, o mais rápido possível, trazendo para o seu arco uma bola, ou 

objeto, da cor do mesmo. Por equipa só estaria um elemento a jogo, de cada vez, e só podia 

trazer consigo uma bola. Enquanto corrida de estafetas, o próximo elemento de cada 

equipa só podia iniciar o seu trajeto depois do colega deixar a bola no arco e tocar-lhe na 

mão. Ganhava a equipa que seguisse as regras e conseguisse trazer, em primeiro lugar, 

todas as bolas, para o seu arco. Foram feitas duas rondas e, em ambas, seguiram as regras e 

no final fizemos a contagem, para confirmar que todas as equipas tinham, no final, o 

mesmo número. O pódio alterou da primeira para a segunda ronda e foi importante 

transmitir a importância do fairplay, a capacidade de saber aceitar a derrota ou a vitória, ou 

Figura 15- Jogo dos colchões, ao som da música 
Figura 16- Jogo dos colchões, ao parar a música 
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simplesmente, o segundo lugar. Foi momento ideal para se comunicar que o essencial é a 

diversão que o jogo proporciona, o trabalho de equipa e as aprendizagens alcançadas.  

Durante as duas rondas, cada equipa torcia pelo colega em jogo e festejavam por cada 

objeto que chegava ao seu arco, sendo a maior celebração a da equipa que ganhava. Além 

dessas comemorações, no final das rondas, aquando da contagem das bolas, surgiram 

alguns comentários pertinentes, quanto ao número de elementos de cada equipa.  

M (pertencente à equipa com 9 elementos) – “Professora, não é justo! A nossa equipa é 

muito grande!” 

Adulto – “Eu sei! Mas não dava para fazer as três equipas com o mesmo número. As outras 

equipas têm quantos?” 

M (contando em voz alta) – “Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui (dirigindo-se à outra 

equipa) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também!”  

Adulto – “Muito bem! E a vossa equipa tem quantos?” 

S (pertencente à equipa de M) – “Nós temos 9. A professora contou-nos há bocadinho.” 

Adulto – “Pois foi. Então a vossa equipa tem quantos elementos a mais?” 

M – “Ah é só um! Mas faz diferença, assim não ganhamos.” 

Adulto – “Não é totalmente justo, tens razão, mas até podem ganhar, se forem mais rápidos 

que os colegas e trabalharem em equipa. E não podia deixar nenhum colega de fora, sem 

jogar, só para fazer as equipas com o mesmo número de meninos, pois não?! Assim jogam 

todos.” 

M – “Está bem. Vamos ser muito rápidos!” 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17- Preparação para a 
corrida de estafetas 

Figura 18- Corrida de estafetas 
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Aprendizagens a promover, segundo as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar (2016): 

“Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou regras”; (p.46) 

“Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios como: trepar, correr, 

saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou num só pé, saltar sobre obstáculos, 

baloiçar, rastejar e rolar.”; (p.46) 

“Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar, receber, pontapear, lançar 

em precisão, transportar, driblar e agarrar.”; (p.46) 

“Identificar quantidades através de diferentes formas de representação (contagens, 

desenhos, símbolos, escrita de números, estimativa, etc.)”; (p.77) 

“Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua importância e 

utilidade.” (p.83) 

 

 

Recursos: 

Colchões; 

Música; 

Bolas; 

Arcos. 

 

2. 1ºCiclo do Ensino Básico 

 
Neste contexto os alunos tinham o seu horário definido e as áreas de conteúdo distribuídas 

por dias e horas específicos. Apenas as Expressões eram variáveis, uma vez que o número 

de horas era mais reduzido, por esta razão, em cada semana era explorada uma. Era essa a 

gestão feita pela docente titular, e seguimos a mesma orientação.   

Neste ciclo de ensino existem programas a seguir e a docente utilizava, como principal 

instrumento/material, o manual. Seguindo o manual, os conteúdos a lecionar eram 
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estabelecidos segundo a cronologia sugerida pelo mesmo, e era dessa forma que a docente 

nos informava sobre quais os conteúdos que deveriam ser explorados na semana seguinte.   

A principal preocupação ao planificar, e pôr em prática, as atividades propostas foi a 

tentativa de aumentar o interesse dos alunos, através de um método mais dinâmico e 

focado no aluno, evitando o método tradicional, e fazê-los compreender a real utilidade dos 

conteúdos. Em relação à interdisciplinaridade entre a Matemática e a Educação Física, 

houve uma tentativa constante para elucidar, os alunos, sobre a relação presente entre áreas 

e as variadas possibilidades de aliar as mesmas, em diferentes contextos. As atividades, 

relacionadas com a presente investigação, são apresentadas seguidamente, através de uma 

descrição e contextualização, mencionando quais os objetivos e metas, e os recursos 

utilizados. Graças às notas de campo, planificações e alguns registos, é possível explanar 

as tarefas propostas, assim como, alguns diálogos pertinentes que ocorreram durante as 

mesmas. Os diálogos descritos são identificados por “adulto” quando são da nossa autoria, 

e os dos alunos pelas iniciais dos seus nomes. Nas propostas seguintes, por falta de 

conteúdo fotográfico, será explicado através de esquemas da nossa autoria ou imagens 

retiradas da internet. 

 

2.1 Tarefa nº1: Pavimentações do plano 
 

Seguindo os conteúdos sugeridos pela docente titular, foi explorado em sala de aula, a 

temática das pavimentações. Primeiro introduziu-se o tema através da mobilização do 

conhecimento prévio dos alunos, questionando o que sabiam sobre o tema. Após esta 

conversa mais informal, mostrámos imagens com variados exemplos de pavimentações 

presentes nas calçadas portuguesas. Identificámos o tipo de pavimentações e, depois desta 

análise, a pares construíram as suas próprias pavimentações regulares, com recurso a 

blocos padrão e pentaminós, transportando para a prática os conhecimentos teóricos.  

Após a exploração sobre pavimentações, ao descer para o intervalo, da manhã, um dos 

alunos fez um comentário curioso, que demonstrou o interesse pela aprendizagem feita.  

L – “Professora (apontando para os azulejos da parede), nesta parte das paredes, aqui do 

corredor, também temos pavimentações regulares!” 

Adulto – “Muito bem visto! E se reparares com atenção, encontras muitas mais 

pavimentações, aqui na escola.” 
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Este pequeno diálogo suscitou a ideia de continuar a explorar esta temática na aula de 

EEFM. Assim sendo, durante o aquecimento, além da vertente habitual de servir para 

preparar o corpo para a atividade física, teve também uma vertente matemática. A turma 

foi dividida em quatro grupos, compostos por 5 elementos, e cada grupo teve a tarefa de 

explorar o espaço exterior da escola, procurando encontrar o maior número de 

pavimentações diferentes. Para esta tarefa, as equipas, tiveram apenas três minutos, 

cronometrados, e como sinal de final da prova ouviu-se um apito. Terminado o tempo 

estabelecido, cada equipa indicou quantas pavimentações diferentes tinham encontrado e, 

chegámos à conclusão que o número era comum a todas as equipas. De seguida, fomos em 

grande grupo, em corrida lenta, analisar e confirmar, as diferentes pavimentações, parando 

em cada local. Após terminar este aquecimento, fez-se um jogo com bola, o jogo dos 

passes. Dividiu-se a turma em duas equipas, sendo o objetivo conseguir passar a bola entre 

os elementos da mesma equipa, sem deixar cair no chão, vinte vezes. Ao conseguir 

completar os vinte passes, sem a bola cair ou sem ser intercetada/roubada pela equipa 

oposta, ganhavam um ponto. Para dificultar, cada elemento da equipa só poderia manter a 

bola na sua posse por cinco segundos, tendo o próprio de fazer essa contagem, gerindo a 

concentração para encontrar um colega a quem passar a bola. Neste jogo, a Matemática 

também se encontra presente de forma natural, através das contagens e noção do tempo 

(segundos). Surgiram alguns diálogos entre os alunos, aquando do jogo.  

L – “Passa a bola! Já passaram os cinco segundos!” 

M – (Após passar a bola) “Quando for a tua vez também vou estar atenta para não deixar 

que os cinco segundos passem.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Imagem representativa do jogo dos passes 

Disponível em: 

 http://wwwabcdesporto.blogspot.com/2008/12/jogo-dos-passes.html 
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Metas segundo o Programa e Metas Curriculares de Matemática para o Ensino 

Básico (Bivar et al, 2013): 

“Reconhecer pavimentações do plano por triângulos, retângulos e hexágonos, identificar as 

que utilizam apenas polígonos regulares e reconhecer que o plano pode ser pavimentado de 

outros modos.”; (p.26) 

“Construir pavimentações triangulares a partir de pavimentações hexagonais (e vice-versa) 

e pavimentações triangulares a partir de pavimentações retangulares.” (p.26) 

 

Objetivos segundo a Organização Curricular e Programas para o 1ºciclo do Ensino 

Básico (M.E., 2004): 

“Desmarcar-se para receber a bola, criando linhas de passe, fintando o seu adversário”; 

(p.53) 

“Marcar o adversário escolhido quando a sua equipa perde a bola.” (p.53) 

 

Recursos: 

Imagens de calçadas portuguesas; 

Blocos padrão; 

Pentaminós; 

Cronómetro; 

Bola. 

 

2.2 Tarefa nº2: Percurso 
 

Esta atividade emergiu depois da turma ter sido convidada a assistir a uma peça de teatro, 

na Escola Superior de Educação de Beja, dramatizada por uma turma da licenciatura em 

Educação Básica. Dado que o Centro Escolar se encontra relativamente perto do Instituto 

Politécnico de Beja, o percurso para assistir ao teatro, foi feito a pé. Aproveitando esse 

trajeto a pé, decidimos explorar o sentido de orientação, a capacidade de “ler” mapas e a 
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noção de distâncias. Com recurso ao GPS, descobrimos qual a distância total desde o 

Centro Escolar até à Escola Superior de Educação e mencionámos essa distância no mapa 

(apresentado no apêndice VIII), de seguida apenas foram colocadas indicações quanto às 

direções a seguir, referindo alguns pontos de referência, como cafés ou nomes de ruas. O 

responsável pela leitura do mapa foi o delegado de turma e ficou estipulado que a cada 

mudança de direção, decisão a tomar, ou dúvida que surgisse nas indicações expressas, 

seria resolvido com a ajuda da turma, parando e reunindo em grande grupo. Ao ler a 

distância total a percorrer, o grupo reagiu de forma espantada, parecendo-lhes que 650 

metros eram imensos metros para percorrer a pé.  

P – “Oh professora, a escola onde vamos ver o teatro fica muito longe para irmos a pé, não 

acha?!”  

Adulto – “Eu não acho, mas quando chegarmos lá depois dizem-me se fica assim tão 

longe. E quando voltarmos para a escola vamos por um atalho, não se preocupem!”  

 

Começou a aventura com o delegado no inicio da fila, a liderar. Este leu atentamente todas 

as indicações e ouviu as sugestões ou indicações dos colegas, trabalhando em equipa de 

forma bastante competente. Chegaram ao destino, percebendo que a distância percorrida 

não era assim tanta e que o percurso se fez relativamente rápido.  

C – “Afinal não fica assim tão longe como pensámos.” 

Adulto – “ Eu avisei. E sabem quanto tempo demorámos, da escola até aqui?” 

M – “Meia hora?” 

Adulto – “Metade! Levámos, mais ou menos, 15 minutos.” 

 

Ao terminar a peça de teatro regressámos ao Centro Escolar, desta vez por um atalho, sem 

mapa, seguindo apenas as indicações dos adultos presentes.  

Esta atividade apresenta objetivo principal na área da EEFM e, embora não vá diretamente 

ao encontro de nenhuma meta curricular, relativa ao ano de ensino em questão, é uma 

forma de mobilizar aprendizagens anteriores na área da Matemática, como a noção de 

distância ou localização e orientação no espaço. Além de que é uma forma de demonstrar a 

utilidade dos conteúdos explorados, usando-os na vida real, no próprio quotidiano.   
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Objetivos segundo a Organização Curricular e Programas para o 1ºciclo do Ensino 

Básico (M.E., 2004): 

“Colaborar com a sua equipa interpretando sinais informativos simples (no percurso e no 

mapa), para que esta, acompanhada pelo professor e colaboradores, cumpra um percurso 

na mata, bosque, montanha, etc., combinando as habilidades aprendidas anteriormente, 

mantendo a perceção da direção do ponto de partida e outros pontos de referência.” (p.59) 

 

Recursos: 

Mapa 

 

2.3 Tarefa nº3: Medições 
 

Um dos conteúdos explorados na Matemática foi a Medida. Em sala de aula, foram 

resolvidos problemas relacionando medidas de diferentes grandezas e a forma mais 

simples, e eficaz, de levar os alunos a entender, foi através da demonstração prática ou 

usando exemplos com elementos do seu quotidiano ou interesse. Quando se explorou a 

correspondência entre as unidades de medida de área do sistema métrico e as unidades de 

medida agrárias, utilizou-se como exemplo as medidas de um campo de futebol, 

calculando a sua área (expressa em m2) e posteriormente foram feitas as conversões e 

correspondências para as medidas agrárias. No caso da medição do volume e capacidades, 

também a correspondência entre o decímetro cúbico e o litro, assim como a relação entre 

as unidades de medida de capacidade e de volume, foram exploradas através da vertente 

prática, com a utilização de variados objetos e/ou embalagens com capacidades iguais e 

diferentes, cultivando aprendizagens. Durante estas atividades práticas, talvez pelo uso 

frequente de exemplos relacionados com a atividade física/desporto, um aluno questionou 

qual a área de um campo de futsal (por ser a modalidade que jogava) e um outro colega 

perguntou qual a capacidade de uma piscina. Estas questões promoveram uma pesquisa 

(feita pelos alunos, como trabalho de casa, sobre qual a área e a capacidade de 

armazenamento, de uma piscina olímpica) e aproveitámos para abordar, novamente, o tema 

numa aula de Educação Física. Aproveitando a curiosidade sobre a área de um campo de 

futsal, fomos ao campo do centro escolar e fizemos a medição, através de passos largos, 
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dos alunos, que foram assumidos como um passo ser, aproximadamente, equivalente a 

1metro. Ao contabilizarmos quantos passos tinham os lados do campo, equivalentes ao 

comprimento e largura, um dos alunos fez a multiplicação e chegámos, aproximadamente, 

à informação pretendida. Depois de encontrada a área do campo de futsal, um outro aluno 

fez a correspondência com as medidas agrárias, indicando em ares e hectares. Na mesma 

aula foi feita uma corrida de estafetas, dividindo a turma em duas equipas. Cada equipa 

tinha dois baldes, distanciados um do outro, um deles com 2L de água e o outro vazio. Foi 

entregue um copo de plástico, a cada equipa, com a capacidade de 20cl, e o objetivo desta 

atividade era conseguir transportar de um balde, para outro, toda a água, através dos copos 

de plástico. Cada elemento de equipa só podia encher o copo uma vez, seguir o mais rápido 

possível até ao balde vazio, derramar a água e voltar até à fila, tendo de entregar o copo ao 

colega, dando-lhe assim permissão para iniciar a tarefa. Ganhava a equipa que conseguisse 

transportar toda a água, de um balde para o outro, evitando derramar para o chão, mais 

rápido. Antes de iniciar-se a prova foram questionados sobre qual a quantidade de água 

que achavam estar dentro de cada balde e se seria igual, uma vez que os baldes eram de 

cores e formatos diferentes.  

B – “Eu acho que devem ser 4 litros e o balde azul tem mais água!” 

I – “Eu acho que devem ter a mesma quantidade de água, mas não sei quantos litros são.” 

Adulto – “Então, quem achou que um dos baldes tinha mais água que o outro … Errou! 

Têm os dois exatamente 2 litros de água. E os copos que vos dei têm uma capacidade de 20 

cl. Por isso quantos copos vão precisar de encher para levar a água toda, de um balde para 

o outro? Têm uma folha para cada equipa (ao entregar uma folha A4), podem fazer os 

vossos cálculos. Quem acertar primeiro pode escolher com que balde ficar!” 

 

Uma das equipas terminou o raciocínio primeiro, mas ambas conseguiram chegar à mesma 

resposta final e seguiram os mesmos passos. Fizeram a conversão dos litros, para 

centilitros, e depois dividiram esse volume total (200cl) pelos 20 cl de cada copo, 

chegando à resposta esperada que eram 10 copos. A corrida de estafetas correu bem, as 

regras foram respeitadas e sentiu-se o espírito de equipa e fairplay que era desejado. 
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Metas segundo o Programa e Metas Curriculares de Matemática para o Ensino 

Básico (Bivar et al, 2013): 

“Reconhecer as correspondências entre as unidades de medida de área do sistema métrico e 

as unidades de medidas agrárias.”; (p.26) 

“Medir áreas utilizando as unidades do sistema métrico e efetuar conversões.”; (p.26) 

“Reconhecer a correspondência entre o decímetro cúbico e litro e relacionar as unidades de 

medida de capacidade com as unidades de medida de volume.”; (p.26) 

“Resolver problemas de vários passos relacionando medidas de diferentes grandezas.” 

(p.26) 

 

Objetivos segundo a Organização Curricular e Programas para o 1ºciclo do Ensino 

Básico (M.E., 2004): 

“Em corrida de estafetas, realizar o seu percurso rapidamente, entregando e recebendo o 

testemunho em movimento e com segurança.” (p.53) 

 

Recursos: 

Papel; 

Lápis; 

Baldes; 

Copos; 

Legenda 

 

Alunos em fila 

  

Aluno, em jogo, com copo 

 

      Baldes  

Figura 20- Esquema da corrida de estafetas 
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3. Análise Reflexiva da Intervenção 
 

Esta investigação permitiu-nos alcançar objetivos essenciais a qualquer docente, como 

observar, compreender, planear, refletir, analisar, reformular e agir. Foi possível 

desenvolver aprendizagens matemáticas através duma relação direta e natural com a 

Educação Física, no contexto de Educação Pré-Escolar e no 1ºciclo do Ensino Básico. E 

ainda, promover atividades interessantes, focadas no aluno, com o objetivo de demonstrar 

a utilidade e importância das mesmas, na vida real, em momentos do quotidiano. Ferreira 

(2006, p.41) afirma que “ao trabalhar a interdisciplinaridade com noções matemáticas, 

estará atendendo às necessidades da criança para viver, participar e compreender um 

mundo que exige diferentes saberes e habilidades”. É desta forma que se inicia o 

pensamento de relação da utilidade da matemática fora do contexto de sala de aula. 

Com base nos objetivos desta investigação, mencionados no capítulo dois, existiu uma 

preocupação constante na promoção de aprendizagens, transmitindo o enorme leque de 

possibilidades que existem quando introduzimos uma metodologia interdisciplinar no 

método de ensino. A metodologia de investigação usada permitiu uma reflexão constante, 

assim como a tentativa de compreender que mudanças ou melhorias eram necessárias e 

adequar a prática às diferentes situações. "Os dados e as ideias são as duas pedras basilares 

do processo reflexivo, porque da interação entre eles há-de surgir uma conclusão.” 

(Alarcão, 2013, p.47). Foi essencial efetuar uma recolha de dados, tendo como base a 

observação direta e cooperante e o diário de bordo. Ao recolher notas de campo, e incluir 

reflexões, foi possível avaliar a investigação com maior detalhe, assim como aproveitar as 

oportunidades de aprendizagem que surgiram a partir de comentários, questões ou 

curiosidades das crianças.  

Na Educação Pré-Escolar uma das premissas foi a importância do brincar, e todo o seu 

encanto, transportando isso para as atividades propostas. É, também, através do brincar que 

se aprende. Silveira e Cunha (2014,p.52) referem, “brincar é arriscar, é experimentar o 

novo, é aventurar-se, é exprimir as emoções, é assumir a infância na sua íntegra”. E deve 

ser estimulada e cultivada, desde tenra idade, a relação e ligação que existe no mundo que 

nos rodeia. Na entrevista à Educadora responsável pela sala onde foi realizada a 

Intervenção, a mesma concorda que é importante existir interdisciplinaridade e tenta 
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promovê-la. Refere que o processo de aprendizagem torna-se mais fácil e estimulante. “ 

(…) num contexto de educação de infância existe uma intencionalidade educativa, que se 

concretiza através da disponibilização de um ambiente culturalmente rico e estimulante, 

bem como do desenvolvimento de um processo pedagógico coerente e consistente, em que 

as diferentes experiências e oportunidades de aprendizagem têm sentido e ligação entre si.” 

(Silva et al, 2016, p.8/9). Funcionamos como um todo e a escola pode, e deve, funcionar da 

mesma forma, possibilitando um saber comum e não fragmentado. A interdisciplinaridade 

entre a Matemática e a Educação Física é real e alberga imensas vantagens.  

No 1ºciclo do Ensino Básico o maior desafio foi encontrar uma linguagem comum, uma 

forma de chegar até aos alunos e conseguir demonstrar-lhes que existe uma ligação e 

relação natural entre disciplinas, e que deve ser esse o caminho a seguir, quando o sistema 

educativo ainda se encontra segmentado. Alonso (2002,p.63) menciona que “uma das 

principais disfunções do nosso sistema educativo [se caracterizar] precisamente, pela 

existência de uma estrutura curricular desarticulada e desintegrada”. Ao entrevistarmos a 

Professora titular, da turma onde ocorreu a Intervenção, a própria referiu ser a favor da 

Interdisciplinaridade e considerar vantajoso, mas nem sempre ser possível essa gestão. 

Mencionou que a Matemática abrange vários conteúdos comuns a outras áreas, e no caso 

da Educação Física a ligação possa ser facilmente demonstrada.  

A forma mais simples e eficaz de explorar essas relações foi, seguindo os interesses e 

motivações, tentando encontrar momentos oportunos para comprovar a 

interdisciplinaridade presente. Aliar a Matemática com a Educação Física facilitou o 

processo de aprendizagem e aumentou a motivação dos alunos. Garrão et al (2015,p.153), 

corroboram esta ideia, referindo: “poderá ser profícuo para o ensino da Matemática, 

sobretudo nos primeiros anos de escolaridade, aproveitar as atividades de Educação Física 

para interligar conteúdos a aprender”. 

 

Parte IV - Considerações Finais, limitações e perspetivas 

futuras de investigação 
 

O presente estudo confirma a importância do trabalho interdisciplinar, assim como o seu 

contributo para o processo de ensino. Dando resposta à pergunta chave: “Será que a 

Interdisciplinaridade entre a Matemática e a Educação Física pode contribuir para as 
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aprendizagens das crianças na Educação Pré-Escolar e no 1ºciclo do Ensino Básico?” Sim. 

De acordo com os inúmeros autores consultados, e referidos, e com base na intervenção, é 

possível afirmar que a articulação entre as disciplinas “permite uma maior motivação 

intrínseca do aluno, favorecendo a atividade interna, o que lhe permite estabelecer as 

relações entre as aprendizagens, dando um sentido e significado ao conhecimento e 

estimulando a sua compreensão e aplicação em novas situações” (Alonso, 2002,p.69). 

Durante a realização das tarefas propostas, as crianças manifestaram interesse e motivação, 

assim como surpresa e encanto pela perceção das imensas relações diretas e naturais que se 

conseguem fazer entre a Matemática e a Educação Física. É importante que isso aconteça, 

que essa ponte entre conteúdos seja construída e o saber seja, cada vez mais, estimulado e 

desenvolvido como um todo, e não de forma dividida, possibilitando ao aluno a construção 

de significados através da interpretação duma realidade abrangente. “É por meio da 

atividade construtiva física ou mental que o aluno passará a interpretar a realidade e a 

construir significados, ao mesmo tempo em que lhe permitirá construir novas 

possibilidades de ação e conhecimento. O aluno interage com o objeto, constrói 

representações, que funcionam como verdadeiras explicações e se orientam por uma lógica 

interna, que faz sentido para o aluno” (Grespan, 2002,p.83).  

Ao planear as atividades, de acordo com os interesses e curiosidades das crianças, com 

base nos diálogos e comentários e analisando as notas de campo, assim como dar um 

propósito e sentido às aprendizagens, relacionando-as com o quotidiano e associando às 

diferentes possibilidades a pôr em prática, permitiu que a interdisciplinaridade surgisse e 

fosse demonstrada de forma natural, além de que aumentou o nível de empenho e 

motivação, indo ao encontro dos objetivos traçados. Coelho et al (2015, p.41228) referem 

que “o planeamento realizado pelo professor considera os apontamentos que surgem desse 

diálogo fator importante e norteador para o preparo das atividades de aula. Refletir sobre o 

processo de criação da aula faz emergir questões presentes nas discussões da educação, 

enfatizando a importância que estas concepções não estejam enraizadas em posturas 

rígidas, tradicionais e que sejam meras reproduções de conteúdos.” 

O presente estudo ganha, assim, relevância ao ambicionar uma proposta de metodologia 

interdisciplinar com benefícios no processo de ensino/aprendizagem, através da 

Interdisciplinaridade entre a Matemática e a Educação Física. Segundo Thiesen (2008, 

p.551) “um processo educativo desenvolvido na perspetiva interdisciplinar possibilita o 

aprofundamento da compreensão da relação entre teoria e prática, contribui para uma 
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formação mais crítica, criativa e responsável (…). Por certo as aprendizagens mais 

necessárias para estudantes e [docentes], neste tempo de complexidade e inteligência 

interdisciplinar, sejam as de integrar o que foi dicotomizado, religar o que foi 

desconectado, e problematizar o que foi dogmatizado”. O mesmo autor segue a linha de 

pensamento de que a escola tem um papel importantíssimo no processo de aprendizagem, e 

deve acompanhar as evoluções e transformações das perspetivas de ensino, conseguindo 

adaptar-se e apoiar as exigências interdisciplinares, que ganham cada vez mais importância 

na construção de novos conhecimentos (Thiesen, 2008). Para Basei (2008, p.1) a ligação 

entre estas duas áreas “tem um papel fundamental na Educação Infantil, pela possibilidade 

de proporcionar às crianças uma diversidade de experiências através de situações nas quais 

elas possam criar, inventar, descobrir movimentos novos, reelaborar conceitos e ideias 

sobre o movimento e as suas ações.” 

No contexto da Educação Pré-Escolar a exploração da interdisciplinaridade esteve mais 

facilitada, uma vez que as crianças planeavam as suas manhãs escolhendo as áreas onde 

trabalhar. Dessa forma, quando escolhiam a área da Matemática, demonstravam real 

vontade, e curiosidade, de explorar as atividades propostas. Dessa experimentação 

surgiram muitos dos diálogos, e comentários, que justificaram as situações de 

interdisciplinaridade com a Educação Física. “A aprendizagem da Matemática na 

Educação Infantil, trabalhada com a Educação Física, deve ser significativa, ou seja, deve 

assumir que aprender possui um caráter dinâmico, direcionado para os alunos ampliarem 

cada vez mais as suas participações nas atividades de ensino aprendizagem.” (Picciguelli & 

Ribas, 2006,p.17). Durante as aulas de Educação Física também existiu a preocupação e 

atenção de estimular o pensamento lógico e levar as crianças a compreender que simples 

contagens, ou noções como a lateralidade, são matemáticas e que as ligações, entre as duas 

áreas, são vastas. Picciguelli e Ribas (2006,p.21) mencionam “A criança enquanto brinca 

pode ser incentivada a realizar contagens, comparação de quantidades, identifica 

algarismos, adiciona pontos, percebe intervalos numéricos, isto é, inicia a aprendizagem 

dos conteúdos relacionados ao desenvolvimento cognitivo aritmético. Um bom começo é 

falar com as crianças sobre as atividades propostas, comentar sobre as regras combinadas, 

refletir sobre seu significado. (…) À medida que oferecemos às crianças oportunidades de 

representar pitorescamente suas vivências e compartilhar os registos entre seus colegas, 

começa a tentar a maneira mais precisa e prática da representação posterior e a 

compreensão da linguagem matemática e corporal.”  
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No contexto de 1ºciclo foi um pouco mais desafiador, sendo necessário encontrar 

ferramentas e estratégias para motivar e manter o interesse e empenho dos alunos. Estas 

dificuldades prenderam-se não só pela faixa etária, mas também, pelo facto do horário e 

distribuição das disciplinas ser algo fixo. Também a questão da alternatividade, ao nível da 

Expressões, e a escolha dos conteúdos a lecionar ser definida pela docente titular 

condicionou um pouco a intervenção. Mas, embora estas contrariedades, a 

Interdisciplinaridade entre a Matemática e a Educação Física, aliada à exploração dos 

conteúdos com atividades práticas e de fácil associação ao quotidiano (que consistia num 

dos objetivos a desenvolver) demonstraram ser bastante úteis e eficientes para cativar o 

interesse e a motivação dos alunos. “A criança necessitará de um tempo razoável para 

desenvolver os conceitos matemáticos e a Escola deverá estar atenta para acompanhar o 

processo que vai se estabelecendo, buscando e usando uma linguagem matemática com a 

criança através da Educação Física. Além disso, ela precisará estabelecer relações, 

solucionar problemas e fazer reflexões para desenvolver noções cada vez mais complexas.” 

(Picciguelli & Ribas, 2006,p.17). Entender as dificuldades, e necessidades, dos alunos é 

essencial. Muitas vezes a ludicidade é um instrumento bastante produtivo e pode propiciar 

maior conhecimento, se soubermos usar esses momentos lúdicos a favor das explorações e 

aprendizagens. Na visão de Santos e Souza (2015,p.3) “adaptar as brincadeiras, jogos, 

exercícios requer do professor uma maior habilidade e sensibilidade, pois terá que adequá-

las aos conteúdos que estão sendo ministrados por outras disciplinas em salas de aula, além 

da necessidade de torná-las prazerosas para os alunos, possibilitando-os participarem 

efetivamente das aulas.”  

A investigação apresenta algumas limitações, na medida que foram apenas analisados dois 

grupos, um na Educação Pré-Escolar e outro no 1ºciclo do Ensino Básico, tendo na 

totalidade estado 45 crianças envolvidas. Não se podem generalizar conclusões mas os 

dados são válidos e a experiência permitiu as apreciações referidas anteriormente. Também 

a obtenção de dados poderia ter sido ainda mais cuidada, uma vez que alguns dos 

momentos pertinentes, durante as atividades, não foram captados através de registo 

fotográfico. A partilha e participação com os alunos, durante as tarefas propostas, 

dificultou este aspeto, relativo aos registos, mas permitiu uma maior cumplicidade e 

envolvência com o grupo. Ainda assim, estes são dois aspetos que poderemos melhorar no 

futuro. Apesar das limitações, este estudo pode ser benéfico a quem queira adotar novas 
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estratégias de ensino, que visem a integração e envolvimento das aprendizagens, e possa 

servir de apoio a reflexões sobre esta temática, dando uma nova perspetiva. 

Concluímos que, ao tomar consciência que os conhecimentos se podem interligar, os 

alunos ficam estimulados a ir mais além nas suas aprendizagens, querendo inquirir e saber 

mais. “Deve-se trabalhar cada disciplina levando o aluno a perceber as inter-relações de 

seu conteúdo com o das outras áreas de conhecimento, para que ele adquira uma 

compreensão crítica das relações existentes na sociedade entre as pessoas, os sistemas e as 

conquistas decorrentes do processo ensino e aprendizagem” (Pereira, 2012,p.3). A 

interdisciplinaridade capacita um processo de ensino mais significativo e ativo, e rompe 

com a visão fragmentária do conhecimento científico, de saberes desunidos entre si. 

(Pombo, 1994) Quanto à Interdisciplinaridade entre a Matemática e a Educação Física, é 

possível e vantajosa. Aliar uma disciplina de cariz mais teórico a uma de cariz mais 

prático, motiva e aumenta o interesse, produz aprendizagens de forma mais leve e 

desprendida, sem perder o rigor e foco, e permite que os alunos entendam as variadas 

possibilidades que o processo de ensino e aprendizagem acarreta. Para Smole (2000,p.15) 

as atividades corporais podem ser uma das respostas/estratégias para as crianças 

aprenderem noções e conceitos matemáticos e ressalva a importância da exploração do 

corpo na formação do conhecimento da criança, ao referir que “não há lugar na matemática 

para o aluno ‘sem corpo’.”  
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Apêndices  
 

Apêndice I - Entrevista à Educadora 
 

 

Bloco A - Perfil Profissional  

 

Objetivos  

 

Questões  

 

Recolher informação adicional 
sobre o percurso profissional da 
educadora. 

 

Costuma frequentar ações de 
formação? 

 

Quais as razões para a escolha 
dessas ações de formação?  

 

 

 

Bloco B - A interdisciplinaridade  

 

Objetivos  

 

Questões  

 

Recolher informação sobre a 
opinião da educadora quanto à 
interdisciplinaridade. 

 

Qual a sua opinião sobre a 
interdisciplinaridade? 

 

Tem em conta a 
interdisciplinaridade na sua 
atividade pedagógica? 
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Bloco C - Sugestões e opinião sobre a interdisciplinaridade entre a Educação Física e 
a Matemática. 

 

 

Objetivos  

 

Questões  

 

Recolher sugestões e opinião 
sobre a interdisciplinaridade entre 
a Educação Física e a 
Matemática. 

 

Qual a sua opinião em relação à 
interdisciplinaridade entre a 
Educação Física e a Matemática?  

 

 

Que experiências de 
aprendizagem gostaria de ver ser 
desenvolvidas, com o seu grupo, 
neste âmbito?  

 

Pensa que seja proveitoso/ traga 
alguns benefícios ao grupo essa 
interdisciplinaridade?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
69 
 

Apêndice II - Análise de Conteúdos da entrevista à educadora  

 

 

Categoria Subcategoria Indicadores 

 

 

 

 

Formação profissional 

 

Participação em ações 

 
"Faço com bastante 
frequência."  

 

Motivo 

"É importante atualizar-me 
ao nível pedagógico, 
aprender novas formas de 
desenvolver melhor o meu 
trabalho com as crianças. 
Pois o conhecimento não 
ocupa lugar" 

 

 

 

 

Interdisciplinaridade 

 

 

 

Opinião  

 

 

 

"É importante que haja 
interdisciplinaridade, pois 
permite uma facilidade na 
aprendizagem, por parte da 
crianças, tornando os 
conteúdos mais 
estimulantes." 

Testemunho profissional 

 

"Sim, sempre que possível 
tento que exista 
interdisciplinaridade." 

  

 

Interdisciplinaridade 

entre a Educação Física e 

a Matemática 

 

Opinião 

"Acho que pode existir de 
forma natural, tal como 
outras áreas. Pois o 
importante é criar 
atividades que estimulem e 
captem o interesse das 
crianças, promovendo 
experiencias diversificadas 
no seu dia a dia" 
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Experiências promotoras 

 

"Experiências que 
promovam novas 
aprendizagens nas crianças 
e que as enriqueça. Têm 
também de ser estimulantes 
que despertem a 
curiosidade e que as 
envolva na aprendizagem." 

 
 

Benefícios 

"Sim, pode-se observar que 
todos os dias pode 
acontecer no jardim 
infância essa 
interdisciplinaridade, em 
que diferentes áreas são 
trabalhadas em simultâneo. 
Assim as crianças 
percebem que diferentes 
conteúdos se podem 
interligar e se 
complementar, 
promovendo uma 
aprendizagem mais rica." 
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Apêndice III - Entrevista à professora titular do 1ºciclo do Ensino 

Básico 

 

 

 

Bloco A - Perfil Profissional  

 

Objetivos  

 

Questões  

 

Recolher informação adicional 
sobre o percurso profissional da 
educadora. 

 

Costuma frequentar ações de 
formação? 

 

Quais as razões para a escolha 
dessas ações de formação?  

 

 

 

 

Bloco B -  A interdisciplinaridade  

 

Objetivos  

 

Questões  

 

Recolher informação sobre a 
opinião da professora quanto à 
interdisciplinaridade. 

 

Qual a sua opinião sobre a 
interdisciplinaridade? 

 

Tem em conta a 
interdisciplinaridade na sua 
atividade pedagógica? 
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Bloco C -  Sugestões e opinião sobre a interdisciplinaridade entre a Expressão e 
Educação Físico-Motora e a Matemática. 

 

 

Objetivos  

 

Questões  

 

 

 

 

 

Recolher sugestões e opinião 
sobre a interdisciplinaridade entre 
a Expressão e Educação Físico-
Motora e a Matemática. 

 

Qual a sua opinião em relação à 
interdisciplinaridade entre a 
Expressão e Educação Físico-
Motora e a Matemática?  

 

 

Que experiências de 
aprendizagem gostaria de ver ser 
desenvolvidas, com o seu grupo, 
neste âmbito?  

 

Pensa que seja proveitoso/ traga 
alguns benefícios ao grupo essa 
interdisciplinaridade?  
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Apêndice IV - Análise de Conteúdos da entrevista à professora titular 

do 1ºciclo do Ensino Básico 
 

Categoria Subcategoria Indicadores 

 

 

 

 

Formação profissional 

 

Participação em ações 

 
"Faço quando tenho 
disponibilidade."  

 

Motivo 

"É sempre bom aprender e 
atualizarmos 
conhecimento." 

 

 

 

 

Interdisciplinaridade 

 

 

 

Opinião  

 

 

 

"É uma forma de trabalhar 
os diferentes conteúdos, 
relacionando-os. Acredito 
que seja vantajoso!" 

Testemunho profissional 

 

"Sim. Mas nem sempre é 
possível fazer essa gestão." 

  

 

Interdisciplinaridade 

entre a EEFM e a 

 

Opinião 

"A matemática engloba 
muitos conteúdos comuns a 
outras áreas e, no caso da 
EEFM, penso que seja 
possível demonstrar com 
facilidade essa ligação." 
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Matemática  

Experiências promotoras 

 

"Experiências de 
aprendizagem bem 
planeadas, que 
desenvolvam competências 
e conhecimento.” 

 

 

Benefícios 

"Acredito que sim." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
75 
 

Apêndice V - Grelha de Observação/Avaliação de Aprendizagens 

promovidas na Educação Pré-Escolar, por Área de Conteúdo 
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Apêndice VI - Grelha de Observação/Avaliação de Aprendizagens 

promovidas na Educação Pré-Escolar, por Área de Conteúdo 
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Apêndice VII - Exemplo Grelha de Observação/Avaliação de 

Aprendizagens promovidas na Educação Pré-Escolar, por atividade 
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Apêndice VIII - Mapa usado para a Tarefa nº2 
 

Mapa 

Ponto de Partida – Escola Santiago Maior; 
Destino – Escola Superior de Educação de Beja; 
Distância total a percorrer – Aproximadamente 650 m.  
 

Devem iniciar o vosso percurso na porta da Escola e seguir em frente, percorrendo o 

passeio, junto às grades da mesma, até chegar às primeiras passadeiras. Devem parar, 

confirmar se é seguro efetuar a passagem e depois atravessar a passadeira, continuando em 

frente.   

Vão encontrar do vosso lado esquerdo vários prédios pintados de cor de rosa, e do lado 

direito um espaço verde com várias árvores. Significa que estão no caminho certo, 

continuem em frente.  

Mais à frente vão encontrar uma paragem de urbanas e posteriormente ecopontos. Nesse 

entroncamento devem procurar as passadeiras e voltar a realizar uma passagem segura, 

para o outro passeio, e continuar em frente. Do vosso lado esquerdo vão encontrar um café 

e prédios com a cor laranja.  

Continuem sempre em frente, com atenção às placas designativas dos nomes das ruas, 

porque vão ter de virar à direita na Rua de Francisco António Rato. Devem seguir essa rua 

sempre em frente, passando por parques de estacionamento, e também pelo café Aguarela. 

No final dessa rua vão encontrar um gradeamento branco, correspondente ao Instituto 

Politécnico de Beja, podem entrar. Do vosso lado direito encontra-se o pólo referente à 

Escola Superior Agrária e à esquerda a Escola Superior de Educação, que é onde devem 

entrar.  

 

Parabéns! Conseguiram chegar ao vosso destino. 
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