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«The hand is the cutting edge of the mind.»
Jacob Bronowski

INTRODUÇÃO
O documento Diretrizes para a implementação da metodologia MiMa, destaca os
objetivos do projeto MiMa – Mathematics in the Making, as razões de utilização de
atividades práticas “hands-on” e o facto de tais atividades proporcionarem tempo
para o pensamento matemático e para a reflexão. Este Manual MiMa foi concebido
para apoiar a implementação do projeto MiMa e contém todas as atividades do
projeto e todos os materiais necessários para a sua execução.

Atividade

Origem

Página

Bola de Futebol Matemática

Università degli Studi di Perugia

5

Experiências com Dados

Mathematikum

10

Explorando Cubóides

Eotvos Lorand University

15

Frisos

Universidade Nova de Lisboa

20

Labirintos Lógicos

Sheffield Hallam University

25

Trilhos Matemáticos

Sheffield Hallam University

30

Triângulos Coloridos

Mathematikum

35

Colmeia Matemática

Università degli Studi di Perugia

41

Modelação do Sistema Solar

Universidade Nova de Lisboa

46

Relógios Solares

Eotvos Lorand University

52

Organizar a Exposição

Mathematikum

57

Cada secção contém uma descrição detalhada e completa da atividade; uma
caracterização dos objetivos de aprendizagem e dos conhecimentos prévios
exigidos; sugestões para a realização da atividade e duração prevista, bem como
uma lista completa dos recursos necessários.
No texto do documento existem hiperligações internas do projeto MiMa para
materiais complementares. Estes incluem alguns resumos de matemática relevante,
modelos para fotocopiar e imagens e instruções adicionais. Estes hiperligações
conduzem à página do projeto MiMa, www.mathematicsinthemaking.eu, onde se
encontram disponíveis todos os materiais necessários. Estão também disponíveis
hiperligações para vídeos MiMa relacionados com cada atividade e, ainda, para
algumas páginas da internet externas ao projeto.
Na última secção do Manual dão-se sugestões sobre o planeamento da Exposição
a realizar com os objetos matemáticos realizados pelas crianças, que é um aspeto
fundamental da metodologia MiMa.
Março de 2015
Os autores fazem notar que uma versão impressa do Manual de Atividades perderá todas as hiperligações existentes neste
documento.
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BOLA DE FUTEBOL
MATEMÁTICA

BOLA DE FUTEBOL MATEMÁTICA
Descrição
As crianças irão explorar a noção de Sólido Platónico e quais as diferentes formas
que os Sólidos Platónicos podem assumir. Irão construir vários modelos de sólidos
em cartolina, que lhes permitirão descobrir que a estrutura de uma bola de futebol
resulta da truncatura de um icosaedro. Para mais detalhes acerca da atividade
pode visualizar o seguinte vídeo.

Objetivos da Aprendizagem
•
•

consciencialização e compreensão da noção de lado e vértice de polígonos
consciencialização e compreensão da noção de face, aresta e vértice de
poliedros
• nomes dos polígonos e poliedros regulares
• propriedades básicas dos cinco sólidos platónicos

Pré-requisitos
Não é necessário nenhum conhecimento prévio específico. As crianças vão
precisar de um nível razoável de habilidade manual para cortar, dobrar e colar os
modelos.

Recursos Necessários
Cópias das planificações do icosaedro monocolorido, do icosaedro bicolorido
(a fim de mostrar as pirâmides que serão removidas), do icosaedro truncado e
pirâmide pentagonal, em cartolina colorida de 200 g/m2
Réguas, tesouras de pontas redondas, molas de roupa, cola de vinil e fita adesiva
Algo para marcar as dobras, por exemplo, canetas sem tinta
Várias cópias rígidas de triângulos, quadrados, pentágonos e outros polígonos
como os disponíveis, por exemplo, em http://www.polydron.co.uk/downloads/
polydron-catalogue-2014.pdf ou http://www.atm.org.uk/Shop/Primary-Education/
Primary-Education-Practical-Resources/
Anilhas de ferro e ímanes muito finos

Organização
As crianças vão trabalhar à volta de uma mesa, em grupos de cerca de seis. Cada
elemento vai trabalhar numa peça da construção, mas terão de discutir e interagir
durante o trabalho. Algumas peças são mais fáceis de produzir do que outras.
As grandes são talvez mais difíceis, por isso devem ser feitas por aqueles que
possuem a motricidade fina mais desenvolvida.

Tempo Necessário
O tempo necessário depende muito da idade e do nível de desenvolvimento da
motricidade fina de cada criança, mas deve demorar aproximadamente cinco aulas.

6

Planificação da Atividade
Sugestão de Plano de Ensino
Descobrir os Sólidos Platónicos (2 aulas)
Dar a cada grupo entre 25 e 30 triângulos, quadrados, pentágonos e outros
polígonos disponíveis. As crianças devem trabalhar em pares para apoiar o
trabalho prático e no grupo maior para verificar e partilhar resultados.
Pedir às crianças que façam o maior número de poliedros diferentes que
conseguirem obedecendo a:
• usar apenas um tipo de polígono por sólido
• todos os vértices do sólido terem o mesmo número de arestas incidentes.
Os alunos vão encontrar apenas cinco sólidos que verificam as duas condições
da definição. É provável que muitos façam, inicialmente, a dipirâmide triangular
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Bipirâmide), devem então ser convidados a estudar os
vértices com cuidado e perceber que não são todos iguais.
Quando as crianças tiverem descoberto os cinco sólidos, pedir-lhes para contar
e registar o número de faces, vértices e arestas de cada sólido. O que é que eles
perceberam? Discutir o resultado: a soma do número de faces com o número de
vértices é igual ao número de arestas mais 2 (fórmula de Euler) e indicar os nomes
dos sólidos platónicos. Como é que os nomes se relacionam com os sólidos, se é
que se relacionam? Por exemplo, octaedro usa as palavras do grego antigo para
oito e face.
Construir um icosaedro (1 aula)
Existem duas versões diferentes do icosaedro a construir - uma é monocolorida e
a outra é bicolorida, a fim de mostrar as pirâmides que serão removidas. Metade
das crianças faz um dos modelos e a outra metade faz o outro.

Para usar as planificações, as crianças devem trabalhar aos pares, uma vez que é
mais fácil fazer os sólidos com quatro mãos do que com duas! Quando os sólidos
estiverem concluídos, pedir às crianças para pensar sobre o que aconteceria se
os vértices coloridos fossem cortados. Que forma teriam? Quantas faces teriam
e de que tipo? Qual seria a forma da face deixada no sólido? Quais seriam as
faces desse novo sólido? Introduza a palavra truncatura e explique o que significa.
Explique que, da próxima vez, irão fazer um modelo para trabalhar esta truncatura.
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Planificação da Atividade
Construção do icosaedro truncado e das pirâmides pentagonais
(2 lições)
Usando as planificações, coloque as crianças a trabalhar em grupos de quatro
para fazerem o icosaedro truncado e as doze pirâmides pentagonais que cada
modelo contém. Os ímanes colocados nos modelos permitem criar um modelo de
trabalho quer do icosaedro quer do icosaedro truncado.

Quando os sólidos estiverem construídos, pergunte-lhes se reconhecem este
sólido. É uma boa ideia ter uma bola de futebol para lhes mostrar. Discutir as
propriedades do icosaedro truncado e das pirâmides pentagonais. Será que cada
um destes sólidos tem todos os vértices iguais? O icosaedro truncado é semiregular (Arquimediano) mas a pirâmide pentagonal não é. Verificam o Teorema de
Euler? Para responder a isto os alunos podem precisar de construir um modelo (em
papel e com fita-cola, por exemplo) para que possam ir contando as faces, vértices
e arestas, colorindo-as à medida que vão construindo para evitar repetições. Em
alternativa, podem usar massa adesiva blu-tack para marcar as faces, vértices e
arestas à medida que as vão contando.
Conclua a atividade pedindo às crianças para escreverem um texto sobre sólidos
platónicos, a fórmula de Euler e o icosaedro truncado. Depois, devem partilhar o
seu trabalho e fazer etiquetas para os sólidos que construíram.

Questões Práticas
Os alunos terão de desenvolver as habilidades práticas necessárias para fazer um
modelo esteticamente aceitável – como dobrar o papel, como dobrar os modelos a
serem colados, como inserir e fixar as anilhas, como colar os objetos.
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Planificação da Atividade
As planificações dos modelos devem ser impressas em cartolina A4. Para cada
modelo são necessárias várias cópias das planificações:
• 5 cópias para o icosaedro monocolorido
• 5 cópias para o icosaedro bicolorido
• 5 cópias das partes laterais e de 2 cópias das partes de cima e de baixo para
a bola de futebol
• 6 cópias das pirâmides.
Fazer os modelos requer seguir vários passos. Para obter os icosaedros
monocolorido e bicolorido, primeiro deve colar as suas 5 partes como ilustrado
nas figuras e depois reuni-las. As restantes figuras mostram como colar as várias
partes para construir a bola de futebol. Primeiro os ímanes devem ser fixados na
parte interior da planificação, depois as 5 partes laterais devem ser montadas. Por
fim, adiciona-se a parte de cima e de baixo. As 12 pirâmides são agora fáceis de
fazer.

A Exposição
Os objetos concebidos pelas crianças devem ser expostos e as crianças devem
explicar a sua construção e o que aprenderam ao fazê-los. O texto escrito pelas
crianças explicará as várias etapas da construção, mostra o que elas aprenderam
e serve de “legenda” para os objetos expostos. Se forem disponibilizadas cópias
dos modelos, as pessoas que visitam a exposição poderão experimentar elas
próprias construir os sólidos.

Ligações Interdisciplinares
A relação com a bola de futebol providencia uma forma de encorajar a ideia de
encontrar os aspetos matemáticos das coisas que nos rodeiam.

Extensão da Aprendizagem
É possível obter um conhecimento mais profundo dos poliedros de Arquimedes,
por exemplo tentando perceber o que acontece quando se truncam as pirâmides
adequadas aos vértices de um cubo ou de um tetraedro.
A fórmula de Euler também pode ser verificada em cada um destes modelos.

Outros Recursos
Para os mais ambiciosos, encontra-se disponível um livro que ajuda a construir um
Ycocedron Abscisus Vacuus, como o desenhado por Leonardo da Vinci.
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EXPERIÊNCIAS
COM DADOS

EXPERIÊNCIAS COM DADOS
Descrição
Através de várias experiências, interativas e orientadas para a manipulação de
dados normais e especiais, as crianças irão explorar o conceito matemático de
probabilidade. O ponto focal será o desenvolvimento de um dado não regular e de
um jogo de tabuleiro que serão apresentados aos visitantes durante a exposição
final. Para mais detalhes acerca da atividade, pode visualizar o seguinte video.

Objetivos da Aprendizagem
•
•
•

apreender o conceito de probabilidade
compreender as características de um dado regular
usar adequadamente termos como “sempre”, “raramente” e “nunca”, num
contexto probabilístico
• utilizar corretamente os termos “provável” e “improvável”
• desenvolver uma compreensão elementar da “Lei dos Grandes Números”
• ter a perceção de que a probabilidade de alguns eventos ocorrerem pode não
ser intuitiva nem óbvia

Pré-requisitos
A grande vantagem desta atividade é que pode ser utilizada por crianças com
pouca formação matemática. Apenas se exige que as crianças tenham uma
compreensão sólida acerca dos números naturais de valor baixo (ex. 2<5).

Recursos Necessários
Dados variados: Dados regulares com seis faces, de tamanho grande, se possível,
dados com as faces em branco, dados desequilibrados (com um peso), dados não
regulares (ex: dado com os seguintes valores nas faces: 2, 3, 4, 5, 6, 6.)
Papel A3 e cartão ou cartolina
Objetos pequenos que possam ser utilizados como auxiliares de contagem: (peças
de lego, moedas, fichas, seixos,…)
Materiais para a construção de um jogo de tabuleiro (Papel crepe, canetas, lápis,
imagens cortadas de revistas, autocolantes, espuma de borracha, cartão…

Organização
Parte da atividade é desenvolvida na sala de aula. Nas restantes fases, as crianças
trabalham aos pares ou em grupos de até quarto membros.

Tempo Necessário
O projeto cobre, aproximadamente, sete aulas.
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Planificação da Atividade
Sugestão de Plano de Ensino
Experiências com dados regulares (2 aulas)
A experiência do Palhaço
As características de um palhaço (chapéu, laço, olhos, nariz, boca e cabelo) são
atribuídas aos números de 1 a 6 de um dado regular. As crianças vão lançando
sucessivamente dados, desenhando a característica correspondente numa folha
de papel ou no quadro. Uma sugestão é a exploração inicial do jogo perante toda
a classe até todos terem compreendido a tarefa a realizar.
As crianças trabalham aos pares, registando os resultados dos lançamentos.
Quando cada par já tiver um número razoável de registos, compila-se a informação
de todos os pares numa tabela de frequências. Discute-se os resultados com o
grupo. Por exemplo, que é muito provável ser necessário pelo menos 6 lançamentos
para se conseguir fazer uma figura completa e se existem outliers (valores que
aparecem com uma frequência muito baixa ou muito elevada, que se destacam
dos restantes).
As propriedades de um dado regular de 6 faces
Coloca-se um dado grande na mesa e pergunta-se às crianças: Qual será o
número que está na face não visível? Quanto será a soma dos números visíveis?
Rolar o dado e voltar a colocar as duas questões, duas ou três vezes. Entregar o
dado a uma das crianças e pedir para rolar. Sem ver o dado, pedir à criança que
indique qual a face voltada para cima e, como se fosse magia, responder às duas
questões.
As crianças trabalham em grupos de quatro para tentarem compreender como é
possível descobrir-se a resposta às duas questões, conhecendo-se apenas a face
virada para cima. Deverão descobrir que a soma de números opostos é sempre
7 e que o total das faces à vista é sempre o número da face voltada para cima
somada a 14. Uma extensão da atividade será pedir-se a construção de uma torre
de dois ou três dados e encontrar uma maneira rápida para se encontrar qual o
total das faces à vista. Pedir para as crianças explicarem o raciocínio. Perguntar
se serão capazes de encontrar o total para uma torre com 100 dados.
Contacto com dados irregulares e especiais (2 aulas)
Trabalhar com dados desequilibrados
As crianças trabalham em grupos de quatro. Entregam-se três dados regulares e
um dado desequilibrado (pode ser construído um dado desequilibrado utilizando a
planificação de um cubo e colocando alguma algum peso, papel pesado, por exemplo,
no interior de uma das faces). As crianças lançam várias vezes os quatro dados e
registam os resultados. Será que conseguirão descobrir o dado “batoteiro” por
comparação dos resultados? Quantos lançamentos tiveram de fazer, aproximadamente,
até conseguirem descobrir qual seria o dado diferente? O objetivo é compreender a
importância da forma regular do dado e o equilíbrio do peso para a obtenção de uma
distribuição uniforme a longo prazo. As crianças deverão começar a desenvolver a
perceção da aleatoriedade das experiências probabilísticas e a necessidade de um
número elevado de experiências para assegurar resultados de confiança.

12

Planificação da Atividade
Dados não transitivos
As crianças trabalham em grupos de quatro. Entregar a cada grupo um par de
dois dados de Efron diferentes - Vermelho e azul, ou azul e púrpura, ou púrpura e
verde, ou verde e azul. As crianças jogam aos pares, um par contra o outro. Cada
par lança o seu dado: o par com o número mais elevado ganha. Lançam cerca de
100 vezes os dados e tentam descobrir quantas vezes um dos dados é melhor do
que o outro. A proporção deve ser semelhante em todos os grupos.
Apresenta-se uma tabela de dupla entrada para dois dados regulares Discutese a tabela com a turma, mostrando que, a longo prazo, nenhum dado vencerá
sempre o outro. Entrega-se a cada grupo uma tabela de dupla entrada para o
respetivo par de dados de Efron e pede-se para pintarem, em cada célula, qual
a cor do dado que terá o valor maior. Discute-se com a turma o que é observado
quando se comparam as duas tabelas. O objetivo é a perceção de como diferentes
formas de numeraração das faces influenciam os eventos possíveis e respetivas
probabilidades.
Desenvolver dados e jogos de tabuleiro (3 aulas)
Nesta atividade ir-se-á desenvolver jogos que envolvam, idealmente, dados não
regulares. Em grupos de três ou quatro, as crianças desenvolvem um jogo, incluindo
as regras, o tabuleiro e pelo menos um dado. Como forma de apoio, o docente
poderá providenciar o modelo para um jogo de tabuleiro genérico O objetivo será
a criação de um jogo com casas de penalidade, de sorte, com atalhos, etc…
Antes das crianças começarem esta atividade criativa, o docente deverá discutir
vários fatores que poderão ter impacto no jogo: em primeiro lugar, qual a distância
ideal entre duas casas de penalidade ou de sorte, de um ponto de vista matemática,
de forma a garantir-se que as casas não são atingidas demasiadas vezes ou
pouco frequentemente. Para além disso, deve ser óbvio que as casas especiais
devem influenciar o jogo, por exemplo, com instruções do tipo: “avançar/recuar
três casas”, “Lançar o dado novamente”, etc… Finalmente, as crianças deverão
testar o jogo para perceber se a duração é adequada e usar os resultados dos
testes para fazer uma reformulação, se necessário, às regras.
Depois desta discussão geral, os grupos trabalham de forma independente para
criar e produzir um esboço do jogo, com a supervisão do docente, que aconselhará
e ajudará os grupos a realizarem os testes e a ajustarem as regras. A ideia é
produzir-se jogos com resultados curiosos e intrigantes.
Após os testes e revisão das regras podem ser produzidas versões finais, com
materiais de melhor qualidade, para serem apresentados e manipulados na
exposição.
Opcionalmente, em grupo com alunos mais avançados, os jogos devem envolver
dados não regulares. Uma tarefa adicional será a criação dos próprios dados do
jogo.

Questões Práticas
As crianças irão criar o seu próprio tabuleiro quando desenvolverem o jogo. A base
deverá ser o modelo para um jogo de tabuleiro, que cada grupo criará a um nível
matemático e criativo. Para isso, as crianças deverão ter acesso a materiais e
ferramentas como réguas, compassos, lápis, canetas, etc… Por forma a estimular
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a sua criatividade, deverão ter disponível uma grande variedade de cores e
materiais (papel crepe, papel colorido, autocolantes, revistas para recortar…)

A Exposição
Os diferentes dados utilizados e jogos desenvolvidos oferecem uma oportunidade
muito rica para fomentar uma exposição baseada em manipulação de objetos e
momentos de interatividade. No final do projeto, os jogos desenvolvidos deverão
ser expostos e cada grupo deverá estar responsável por explicar e demonstrar o seu
jogo. As crianças podem, inclusivamente, desafiar os visitantes a experimentarem
o jogo e competirem contra eles.
Os Dados de Efron também podem ser utilizados. Cada visitante pode experimentar
uma atividade que envolve a escolha de um dos dados de Efron. Uma das crianças
poderá jogar contra o visitante, escolhendo o dado com melhores probabilidades
de ganhar e no final discutir com o seu adversário se o jogo terá sido justo ou não.
Para aumentar o interesse pela exposição sugere-se a organização de eventos
especiais que decorrerão em simultâneo. Por exemplo, uma tarde de jogos
organizada durante a duração da exposição, ou mesmo um torneio de jogos.

Ligações Interdisciplinares
Para além das competências de natureza matemática, este projeto também
promove competências de natureza linguística e artística, para além da motricidade
fina.
• A tarefa da construção dos tabuleiros dos jogos tem, obviamente, uma ligação
às artes e trabalhos manuais.
• A escrita das regras do jogo permite que as crianças pratiquem a formulação
rigorosa e verbalização dos processos que decorrem durante o jogo e a
consequente ligação às competências linguísticas.
• A criação de um jogo interessante e atraente irá requerer a aplicação e
desenvolvimento de motricidade fina.

Extensão da Aprendizagem
Após a exploração dos dados com seis faces, é possível refazer as experiências
recorrendo-se a dados com outros formatos. A utilização de dados baseados nos
Sólidos Platónicos irá mudar drasticamente os eventos possíveis e respetivas
probabilidades.
Outra tarefa interessante será desafiar as crianças a delinearem o seu próprio
conjunto de dados não transitivos e justificarem o design adotado.

Outros recursos
Mais informações sobre dados não transitivos podem ser encontradas em: http://
mathworld.wolfram.com/EfronsDice.html.
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EXPLORANDO
CUBÓIDES

EXPLORANDO CUBÓIDES
Descrição
Esta atividade permitirá às crianças explorar as noções de direção em objetos
tridimensionais, através de cubóides, fazendo um paralelismo com as suas
representações em duas dimensões. As crianças irão aplicar os seus conhecimentos
relativos às direções “para cima”, “para baixo”, “para a frente”, “para trás”, “para
a esquerda” e “para a direita” transportando-os para planificações do cubóide,
em papel e utilizando um software. As crianças irão ainda explorar grupos de
planificações que originam um mesmo cubóide. Para mais detalhes acerca desta
atividade, pode visualizar o seguinte vídeo.

Objetivos da Aprendizagem
•
•
•
•

promover a perceção espacial
explorar representações a duas dimensões de objetos trimensionais
aprofundar o conhecimento das propriedades dos cubóides
trabalhar o conceito de planificação de cubóides

Pré-requisitos
Os cubóides são objetos comuns na vida diária das crianças. Visualizam-nos
frequentemente, por exemplo, em prédios, caixas e muitos outros objetos que
possuem em suas casas. São necessários poucos conhecimentos formais para
além de geometria plana elementar.

Recursos Necessários
Uma caixa em forma de cubóide, do tamanho da criança, que será decorada para
construir um grande leão.
Um peluche
Software Exploring cuboids
Projetor e computador. Computadores para os alunos trabalharem em pares
Papel quadriculado e cartolina de 200g/m2, preenchida com quadrados de 1 cm.
Caixas de cartão usadas (uma para cada 4 crianças).
Tesoura, cola.

Organização
A turma pode trabalhar em conjunto com o grande leão construído com o cubóide.
Esta atividade pode ser realizada ao ar livre, por exemplo, no recreio da escola.
O software deve ser apresentado à turma, em sala de aula, devendo, seguidamente,
dar-se oportunidade para que os alunos o explorem por si próprios, em pares.

Tempo Necessário
A elaboração deste projeto deverá ocupar 4 aulas. Se o acesso aos computadores
for limitado, esta parte da atividade pode ser desenvolvida durante vários dias até
que todos os alunos explorem o software.
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Construir um leão cubóide (2 aulas)
A atividade deve iniciar-se através da exploração do grande leão cubóide. A
decoração do cubóide permite às crianças visualizar mais facilmente as direcções
“para trás”, “para a frente”, “para baixo” e “para cima”. Pode aqui aproveitar-se para
discutir com a turma que as faces opostas e um cubóide têm necessariamente a
mesma dimensão.
Cada grupo de 4 crianças recebe uma caixa de cartão usada (por exemplo, uma
caixa de cereais) preferencialmente com tamanhos e formas distintas. Pede-se
a cada grupo para pensar/propor qual a forma plana que a caixa teria antes de
se terem efectuado as dobragens necessárias para que se transformasse num
cubóide. Quando todos estiverem de acordo, os grupos devem desdobrar as
suas caixas (cortando junto a algumas arestas, se necessário). Os grupos devem
agora comparar as diferentes planificações obtidas. Discutir com cada grupo qual
a disposição das faces (no plano 2D) que os ajuda a, mais facilmente, visualizar a
caixa novamente em 3D. Chamar novamente à atenção de que faces opostas têm
a mesma dimensão.
Utilizando papel quadriculado, as crianças podem explorar como dobrar o papel
para fazer o seu próprio leão cubóide. O vídeo desta atividade ilustra algumas
formas de como ser feito. Determinar, no plano, onde devem ser colocados/
pintados a face e a cauda do leão permitirá o desenvolvimento da visão espacial.
Seguidamente, devem transferir a planificação para a cartolina de 200g/m2,
decorá-la e construir o seu próprio leão cubóide. Os alunos ficam, assim, com o
leão em versões 2D e 3D.
Andar à volta (1 aula)
Apresente o peluche como sendo uma pulga e coloque-a num dos vértices
superiores do grande leão cubóide. Explique que a pulga se move apenas ao longo
das arestas e pergunte como poderá a pulga chegar a outro vértice específico.
Explore com os alunos se existirão outras formas de a pulga conseguir atingir esse
objetivo. Determinar o caminho mais curto para a pulga atingir o vértice. Existe
apenas um caminho mais curto? De seguida, os alunos deverão explorar o mesmo
raciocínio na versão 2D do leão.
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Realizar, para toda a turma, experiências com o software Utilizar o Programa 1
para ilustrar a pulga movendo-se ao longo dos vértices adjacentes bem como as
imagens associadas a este movimento no plano. Introduzir o Programa 2.
Novamente, a pulga apenas se pode mover ao longo das arestas do leão cubóide.
Note que as direções devem ser dadas do ponto de vista da pulga e não do
utilizador. A turma deve discutir entre si qual a lista correcta de saltos que permitem
à pulga verde atingir a pulga lilás. Há mais do que uma solução? Qual o caminho
mais curto?
A turma deve identificar a totalidade de instruções necessárias antes de testar
a sua solução no software. Em todas as experiências, antes de testar a solução
proposta pela turma, perguntar se há outros caminhos (arestas) que ligam os dois
vértices e se estes caminhos são os mais longos ou mais curtos. Seguidamente,
as crianças devem explorar o Programa 2 do software, em grupos de dois, de
forma independente.
Como extensão da atividade, pode fornecer-se um conjunto de instruções a partir
das quais as crianças devem descobrir quais os vértices onde estão as pulgas, de
tal forma que, seguindo as instruções recebidas, a pulga verde chega à pulga lilás.
Devem fornecer-se conjuntos de instruções que produzam uma única solução e
outros com várias soluções possíveis. Trabalhando em pares, com o seu próprio
leão poliédrico, as crianças podem produzir conjuntos de instruções idênticos aos
recebidos, partilhando o seu conjunto de instruções com a turma, desafiando os
restantes colegas a resolver o desafio por eles proposto.
Quantas planificações? (1 aula)
Trabalhando em grupos de 4, questionar quantas combinações de 6 quadrados
podem ser dobradas de forma a construir um cubo. Por exemplo, a figura seguinte
é uma possibilidade:

Mas a próxima, não:

Encoraje as crianças a visualizar o sólido e a testar as suas conjecturas, utilizando
papel quadriculado. Existem 11 possibilidades diferentes. Desafie-os a descobrilas a todas!
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Questões Práticas
Dependendo da motricidade fina e das capacidades de visualização, pode optar-se
por utilizar fita-cola, em vez de cola, na construção dos pequenos leões cubóides.

A Exposição
Na exposição a realizar, as crianças podem expor os modelos de leão que criaram
e colocar, à audiência, questões similares às que foram trabalhadas ao longo
da atividade: como podemos chegar de um vértice a outro? De quantas formas
diferentes o podemos fazer? Qual destas possibilidades é o caminho mais curto?

Ligações Interdisciplinares
O tema presta-se à exploração do desenho/decoração do leão na área de Expressão
Plástica. A atividade pode ainda ligar-se à atividade de Educação Física (simular
o trajecto das pulgas numa versão 2D do leão no recreio escolar), bem como
fornece oportunidade do tema ser trabalhado na área de Expressão Dramática.

Extensões da Aprendizagem
Não é possível que a pulga consiga visitar todos os vértices passando uma
única vez por cada aresta. A atividade pode ser explorada para que os alunos
interiorizem este resultado. Podem ainda tentar descobrir outros poliedros nos
quais este resultado é possível (por exemplo, o octaedro) e outros onde não é (por
exemplo, o prisma triangular).

Other resources
http://www.cre8atemaths.org.uk/sites/default/files/act1_boxing_stock_cubes.pdf
http://www.cre8atemaths.org.uk/sites/default/files/containers.pdf
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Descrição
Esta atividade promove a aprendizagem das simetrias (isometrias) de rotação,
de translação, de reflexão e de reflexão deslizante durante a construção de um
friso. Os alunos poderão explorar a composição dessas operações de forma que
os sete diferentes tipos de frisos sejam construídos. Caso algum dos conceitos
referidos seja desconhecido, sugere-se a consulta da secção anexa “Matemática
dos frisos. Para mais detalhes acerca da atividade pode visualizar-se o video.

Objetivos da Aprendizagem
•

noções de paralelismo, de reflexão relativamente a um eixo e de rotação em
torno de um ponto – de uma volta (rotação completa), de meia volta e de quarto
de volta
• conceito de isometria, direta e inversa (transformação que mantém a figura
inalterada)
• composição de isometrias (por exemplo, verificar que a composição de duas
reflexões não paralelas é equivalente a uma rotação)
• criação dos 7 tipos de frisos

Pré-requisitos
Os alunos deverão saber medir a distância entre dois pontos.

Recursos Necessários
Material de modelar como plasticina, barro ou argila, fio, régua e esquadro.
Seleção de moldes e rolo de massa.

Organização
Grupos de trabalho de 4 alunos, de forma que cada membro do grupo explore uma
dada isometria e, em grupo, a composição das 4 isometrias. Cada grupo deverá
produzir um friso com um dado motivo.

Tempo Necessário
O projeto demorará aproximadamente quatro aulas.
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Esta atividade, constituída por 4 fases, permite aos alunos explorarem as isometrias
enquanto constroem um friso.
Criação do motivo (1 aula)
Existem várias formas de criar frisos (ver secção anexa “Criar frisos”, sendo uma
dessas formas a aqui apresentada. Numa primeira fase, o aluno deverá produzir
um pequeno motivo assimétrico utilizando material de modelar e um molde. Cada
aluno deverá produzir duas cópias do motivo, sendo uma a reflexão da outra como
ilustra a imagem acima.

Os alunos deverão então colar os dois motivos de forma a criar um motivo com 2 faces.

O processo deverá ser repetido de forma a criar duas cópias do motivo dupla-face.
Explorar as isometrias básicas (1 aula)
A partir do momento em que os objetos criados estejam suficientemente
consistentes, deverão ser utilizados como carimbos numa faixa de material de
modelar, de forma que os alunos possam explorar as quatro isometrias básicas no
plano: translação, rotação, reflexão e reflexão deslizante.
Translação
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Rotação

Reflexão

Reflexão deslizante

1

2

3
Explorar a composição de isometrias (1 aula)
As transformações podem ser combinadas de forma a originarem novos motivos
de frisos. Por exemplo, aplicando uma reflexão seguida de uma rotação, será
obtido o motivo abaixo.

Cada aluno deverá escolher uma determinada sequência de isometrias, de forma
que, no final desta fase, seja obtido um novo carimbo. Nesta fase exploratória, os
alunos deverão ser sistemáticos e cuidadosos no registo das suas escolhas. Cada
grupo deverá ser acompanhado por forma a identificar uma maior variedade de
motivos de frisos.
O professor deverá apresentar e analisar com a turma os sete tipos de frisos e
classificar em conjunto os diferentes frisos criados.
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Criação de frisos baixo-relevo (1 aula)
Nesta fase final da atividade, os alunos deverão construir os frisos de baixo-relevo
utilizando os motivos anteriormente realizados. O professor deverá garantir que
em toda a turma são criados (pelo menos) os 7 diferentes tipos de frisos. Os frisos
poderão ser utilizados na decoração de uma área da escola.
Note-se que um aspeto importante desta atividade é o facto de todos os objetos
criados serem objetos com relevo, o que permite abordar os mesmos conceitos
geométricos com alunos invisuais.

Questões Práticas
Uma vez obtidos, os sete motivos de frisos poderão ser pintados ou decorados
(ver secção anexa Os sete frisos.

A Exposição
Na exposição, poderão ser expostos todos os frisos produzidos pelos alunos,
podendo ainda os alunos explicar durante a exposição como foram obtidos os
diferentes motivos. A colocação de material de modelar e de moldes à disposição
dos visitantes permitirá a respectiva exploração dos conceitos geométricos
apresentados.

Ligações Interdisciplinares
Os frisos estão presentes tanto na vida diária como nas artes decorativas, pelo
que o tema poderá ser estendido à disciplina de educação visual. As imagens
abaixo apresentam frisos em talha, ferro forjado e azulejos encontrados em igrejas
portuguesas do século XVIII.

Extensão da Aprendizagem
Esta atividade pode ser estendida à exploração de padrões criados a partir das
operações de reflexão e de rotação de quarto de volta.

Outros Recursos
DVD Simetrias por Atractor em http://www.atractor.pt/publicacoes/ritmo.htm
Jogo Gecla por Atractor em http://www.atractor.pt/mat/GeCla/index-pt.html
Jogo interativo em
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math/transformation.html
Desenvolvimentos em http://area.dgidc.min-edu.pt/materiais_npmeb/037_
Sequencia_ReflexaoRotacaoTranslacao_TP_2c(Maio2010).pdf (documento em
Português)
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LABIRINTOS LÓGICOS
Descrição
Esta atividade envolve a construção de labirintos lógicos. Inicialmente, esta
atividade pode ser realizada na sala de aula, usando papel, cartão ou outros
materiais adequados. Poder-se-á, eventualmente, construir um labirinto, numa
escala grande, no pátio da escola ou numa localização adequada. Para mais
detalhes acerca da atividade pode visualizar-se o video.

Objectivos da Aprendizagem
Nesta atividade, as crianças encontrarão:
• transformações – simetria, rotação e translação
• lógica
• medições
• sequências numéricas
• aritmética modular
• contagens
• mudanças de escala
• visualização

Pré-requisitos
Os pré-requisitos para esta atividade são: contagem simples, multiplicação,
movimento na horizontal, vertical e diagonal, medição do comprimento e ângulos
retos. As crianças também terão de se familiarizar com a ideia de trabalhar em
grelhas retangulares e, possivelmente, triangulares ou mesmo hexagonais.

Recursos Necessários
Grelhas retangulares, em papel (sugerem-se grelhas de 10x10 em folhas A4)
Lápis, borrachas, tesouras, marcadores e lápis de cor, giz colorido
Fita adesiva ou fita-cola
Réguas, fita-métricas, transferidores, esquadros
Opcional: Números inscritos em quadrados de papel, bolsas de arquivo perfuradas

Organização
Para a atividade introdutória, toda a turma irá trabalhar em conjunto. Mais tarde,
as crianças trabalharão em pares, sentados em mesas de seis. Em determinadas
alturas toda a turma trabalhará em conjunto.

Tempo necessário
Esta atividade durará cinco aulas.
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Explorar labirintos (1 aula)
As crianças irão explorar o facto de que um labirinto pode ser percorrido utilizando
diferentes regras, que elas próprias poderão definir.
Numa primeira atividade, as crianças exploram a lógica encontrada no labirinto
Saltar de Pedra em Pedra (Stepping Stones Mazes). Pode ser desejável que
toda a turma experimente jogar para facilitar a compreensão da lógica do puzzle.
De seguida, em pares, as crianças começarão a tentar recriar a solução que foi
encontrada no jogo com toda a turma.

Estão ainda disponíveis outros dois modelos de labirintos Saltar de Pedra em
Pedra para as crianças explorarem.
Criar um labirinto lógico numérico (2 aulas)
A próxima atividade explora a atividade Fazer um Labirinto (Making a maze)
da plataforma cre8ate maths. Será necessário criar um login para a plataforma
cre8ate maths. A criação de um login levará, no máximo, cinco minutos. Esta
atividade localização na secção Childcare and Early years e é parte do conjunto
de materiais intitulado Paining the playground.
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Este labirinto usa uma simples sequência numérica, baseada num processo de
contagem e tem uma única solução.
Depois da resolução do puzzle, as crianças começam a construir o seu próprio
labirinto numérico. Poderão trabalhar individualmente ou em pares para
incorporarem ideias de ambas as crianças no mesmo labirinto. Deverão ter acesso
a grelhas de 10x10 vazias (sugere-se folhas A4 para estes projetos iniciais).
As crianças criam uma sequência de números e inscrevem-na no labirinto. Não
precisam de utilizar todos os 100 quadrados da grelha, se preferirem criar um
puzzle mais pequeno. Após a criação do primeiro esboço, as seis crianças juntamse para resolver e testar os labirintos uns dos outros. Após as experiências, são
efectuadas correções, se necessário, e o grupo escolhe o labirinto (ou labirintos,
se o tempo permitir) que irá ser apresentado ao resto da turma.
Toda a classe irá testar os labirintos escolhidos. Após as experiências, as crianças
delineiam critérios que os labirintos que serão reescalados para as dimensões do
pátio terão de verificar – por exemplo, só podem ter um único caminho da entrada
até à saída do labirinto… Cada grupo escolherá, para ser construído no pátio, um
dos labirintos que verificar os critérios estabelecidos ou adaptam um de forma a
verificar os critérios.
O labirinto do pátio (2 aulas)
As crianças irão trabalhar nos grupos iniciais e calcular as dimensões que o labirinto
escolhido irá ter, quando for construído no pátio. Terá de ser suficientemente
grande para ser percorrido por uma criança. Sugere-se a recolha de fotografias
para serem incluídas na exposição.
As crianças, posteriormente, traçam de forma rigorosa, a grelha do seu labirinto
no chão do pátio, ou numa localização adequada. Esta tarefa implicará a medição
cuidadosa dos ângulos e comprimentos dos lados dos quadrados. Deverão usar
giz para marcar as linhas da grelha. Após o desenho, utilizando fita adesiva larga,
ou fita- -cola colorida e larga, pode produzir-se uma grelha semi-permanente que
possa ser percorrida sem se danificar.
Após a elaboração da grelha, as crianças transferem os conteúdos dos quadrados
do labirinto escolhido para a grelha do pátio, usando giz colorido. Uma alternativa
prática é a impressão dos números em folhas de papel A4, posteriormente
plastificadas e coladas no chão, no interior dos quadrados correspondentes.
Também pode ser escolhido o melhor de todos para ser reescalado para uma
dimensão maior e adicionado como uma diversão permanente do pátio da escola.
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Aspetos Práticos
Dependendo do nível de destreza das crianças pode ser necessário a ajuda de um
adulto no processo de utilização das fitas adesivas.

A Exposição
Para a exposição, cada par pode produzir uma cópia melhorada, em cartão
resistente, do seu labirinto. O labirinto grande poderá ser replicado durante o
evento e fotos do original, no pátio da escola, poderão estar expostas.

Ligações Interdisciplinares
Pode-se abordar e explorar a história dos labirintos. Sugere-se a narração do Mito
Grego de Teseu e do Minotauro.

Extensões da aprendizagem
Uma extensão natural é a criação de sequências numéricas recorrendo-se a
regras lógicas mais complexas. Por exemplo, incorporando regras que explorem o
resto da divisão inteira. A utilização de grelhas hexagonais ou grelhas isométricas
também implicam desafios mais complexos
É também possível propôr-se a construção de labirintos com regras múltiplas que
têm de ser, simultaneamente, tidas em consideração, por exemplo incorporandose cores ou formas geométricas ou outras características especiais.

Other resources
http://nrich.maths.org/2474/index
http://www.math.sunysb.edu/~tony/mazes/index.html
http://www.mazemaker.com/
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Descrição
Através desta atividade as crianças irão aplicar e ampliar os seus conhecimentos,
explorando a matemática na sua própria vizinhança. Elas vão produzir um “trilho
matemático”, assim como os recursos necessários para incentivar outras pessoas
a explorar a matemática em torno de si próprias. Para compreender melhor a
atividade pode ver um pequeno vídeo.

Objetivos de Aprendizagem
•

usar número, forma, medida e dados no contexto adequado à produção e
resolução de problemas
• explorar a história da matemática
• usar os conceitos de coordenada, direção e escala na interpretação de mapas

Pré-requisitos
Não existem pré-requisitos, embora se espere que as crianças já tenham alguma
experiência na conceção de problemas matemáticos e no uso de mapas e plantas.

Recursos Necessários
Mapas e plantas de áreas locais como, por exemplo, uma cidade vizinha, a escola
e a sua envolvente ou um parque ou centro comercial local
Máquinas fotográficas
Informações locais, incluindo qualquer “trilho matemático” previamente existente
O acesso a livros e internet para pesquisar a matemática da área escolhida
Pranchetas

Organização
As crianças vão trabalhar em pares para explorar uma parte pré-determinada da
área mapeada e desenvolver perguntas associadas a alguns dos locais dessa
área. Seguidamente, trabalharão em grupos de quatro para avaliar, aperfeiçoar e
fazer a seleção final das perguntas para o trilho. Parte desta atividade envolverá
crianças a trabalhar no exterior, no terreno da escola ou no local em causa. Toda
a turma irá trabalhar em conjunto na produção do trilho final.

Tempo necessário
Esta atividade durará cerca de 8 aulas.
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Introdução (2 aulas)
Comece com uma discussão introdutória envolvendo a turma toda. O que é um “trilho
matemático”? Qual é o seu objetivo? Que experiências (se alguma) as crianças já
tiveram com um trilho deste tipo? Se possível, explore com os alunos um “trilho
matemático” existente na escola ou perto dela. Poderá ser um trilho curto, no recinto
da escola, projetado de forma a proporcionar às crianças a experiência de diferentes
tipos de pergunta. Veja os exemplos de trilhos “Meaningful maths trails” e “A city centre
maths trail”. Aqueles que não têm acesso a um “trilho matemático” nas redondezas
podem explorar o uso da Internet, podendo começar pelo site. Analise a experiência:
o que é que as crianças gostaram? Porquê? Qual a matemática que elas usaram?
O que as desafiou a mais? O que as surpreendeu? Acorde com elas os objetivos
do novo trilho matemático. Por exemplo, será um trilho para as crianças da mesma
idade de outra turma ou de uma outra escola do agrupamento?
Projetando o trilho (2 aulas)
As crianças analisam juntas um mapa ou planta da área escolhida para o trilho
matemático, começando por discutir que tipo de matemática podem encontrar, e
por atribuir subáreas a cada grupo de quatro. Em pares ou em pequenos grupos,
as crianças exploram a área atribuída, tirando fotos de possíveis locais a incluir no
trilho, e anotando as respetivas possíveis perguntas associadas e a localização no
mapa ou planta. A partir dessas imagens as crianças irão discutir ideias, desenvolver
problemas e encontrar as soluções.
Incentive as crianças a desenvolver problemas que envolvam uma grande variedade
de tópicos (número, medidas, geometria, manipulação de dados) e que exijam
também variedade de respostas (por exemplo, calcular, estimar, desenhar ou
esboçar, explicar, descrever, ...).
Experimentação e revisão das perguntas (2 aulas)
Cada par de crianças troca as suas perguntas com outro par, resolve os problemas
e responde às perguntas usando as fotografias e fornece o seu feedback. Os pares
iniciais fazem, em função desse feedback, as revisões necessárias às suas perguntas
e soluções. O professor terá, nesta altura, que verificar quer as perguntas quer as
soluções para eliminar possíveis erros antes de o trilho final, com as suas soluções,
ser criado. Os grupos de quatro elementos, seguidamente, acordam a seleção de
problemas para inclusão no trilho final.
Exemplos de tipos de perguntas

Gill Adams, Sheaf Square, Sheffield

Estimar a altura de cada
extremidade da escultura “Cutting
Edge”. [Pista: Qual é a sua altura?
O que é 1 metro de altura?]
Pode estimar o comprimento da
escultura?
Escolha mais dois objetos /
edifícios visíveis a partir deste
ponto e estime as suas alturas.
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Quais destes números de autocarro são
primos?
Que outros tipos de número vê?
Anote todos os fatores primos de 35.
Entre estes números de dois dígitos, qual
tem o maior número de fatores?
Gill Adams, Sheffield City Centre bus stop

Esta é uma das rosas no edifício da
estação. Quantos eixos de simetria tem?
Localize e esboce uma rosa diferente,
traçando os eixos de simetria.

Gill Adams, Sheffield Station

Em baixo encontra-se parte da escultura “Rain” dos Jardins da Paz de Sheffield.
Qual é a sua forma geométrica?
Há nove bolas. Se as bolas fossem todas do mesmo tamanho quantas mais bolas
precisaria de empilhar para obter uma pirâmide triangular?
De quantas bolas precisaria para obter uma pirâmide triangular maior?
www.shu.ac.uk/_assets/pdf/MEC-maths-trail.pdf

Gill Adams, Peace Gardens, Sheffield

Preparando a exposição (1 ou 2 aulas)
A exposição pode englobar uma apresentação do trilho final, incluindo um grande
mapa em formato de cartaz, as fotografias, os problemas e um mapa A3 ou A4
para distribuir. Prepare algumas cópias para os visitantes levarem. Pode adaptar
vários problemas ao próprio local de exposição, para que os visitantes possam
experimentar parte de um trilho. As crianças podem explicar as perguntas que
fizeram e como encontraram as respetivas soluções.

Practical issues
Dependendo da localização escolhida, poderá necessitar de orientação local na
organização da sua visita ao local do trilho. Uma alternativa poderá ser projetar o
trilho no terreno da escola.
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A Exposição
A exposição irá mostrar o trabalho das crianças no projeto na forma de um mapa
em grande escala com o trilho matemático assinalado, juntamente com páginas de
perguntas associadas e respetivas soluções, acompanhadas de fotografias e desenhos.

Gill Adams, City Map Board, Sheffield

Para ampliar a exposição, poderá usar fotos das crianças a trabalhar no traçado
do trilho, tanto em sala de aula como fora dela.

Ligações Interdisciplinares
O traçado do trilho pode ser relacionado com a geografia do local. A história de
locais e objetos de interesse pode também ser mais explorada. Por exemplo, os
edifícios podem incluir datas de eventos importantes. Em educação física, o mapa
pode ser desenvolvido e utilizado para apoiar o sentido de orientação.

Extensão da Aprendizagem
Espera-se que as crianças desenvolvam perguntas de um nível adequado e
desafiante para si próprias. Elas podem ser encorajadas a explorar tópicos de
matemática de forma mais aprofundada quando formularem as perguntas para o
trilho.

Other resources
cre8ate maths trails [online] disponível em: http://www.cre8atemaths.org.uk/cpdsupport
du Sautoy, M. (2011) Maths in the City (http://www.mathsinthecity.com/)
Math for America (2013) [online] http://www.mathforamerica.org/mathtrails
nrich (2014) [online] disponível em: http://nrich.maths.org/2579
Richardson, K. (2004) Designing Math Trail for the Elementary School, Teaching
Children Mathematics [online] disponível em: http://britton.disted.camosun.bc.ca/
geometry/NCTM_Math_Trail.pdf
Tomalin, J. and Marsden, K. City centre mathematics trail [online] http://www.shu.
ac.uk/_assets/pdf/MEC-maths-trail.pdf
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TRIÂNGULOS COLORIDOS
Descrição
O projeto Triângulos Coloridos é baseado no triângulo equilátero. Inicialmente, é
produzido um triângulo equilátero de forma muito simples recorrendo apenas à
dobragem de papel. Segue-se então a colocação de diversos triângulos, lado a
lado, por forma a criar novas figuras, padrões e pavimentações, cujas propriedades
serão exploradas e analisadas pelos alunos. O video permite conhecer melhor a
atividade.

Objetivos da Aprendizagem
• Conhecer as propriedades dos triângulos equiláteros
• Aprender/aprofundar o conhecimento dos termos matemáticos: lado, vértice,
ângulo, área
• Criar triângulos equiláteros com materiais simples
• Desenvolver figuras geométricas a partir de triângulos equiláteros
• Conhecer as propriedades do triângulo, trapézio, paralelogramo, losango e
hexágono regular
• Criar e analisar padrões e pavimentações

Pré-requisitos
Para este projeto não é necessário qualquer conhecimento matemático prévio. Para
a realização dos triângulos, os alunos deverão ter a motricidade fina necessária
para que possam fazer dobragens corretamente.

Recursos Necessários
Papel colorido A4 e A5 e algumas folhas A3 para os registos
Papel milimétrico A5
Lápis ou marcadores de cor, tesouras e cola
Um grande número de triângulos equiláteros de 5cm de lado em cartolinas de
duas ou três cores

Organização
A organização dos alunos dependerá da fase do projeto. Os alunos irão trabalhar
enquanto turma, em grupo e sozinhos.

Tempo Necessário
O projeto durará aproximadamente cinco aulas.
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Introdução (1 aula)
Nesta fase os alunos trocam conhecimentos sobre as diferentes figuras geométricas,
devendo utilizar o termo matemático a que correspondem as figuras e os objetos
que lhes são apresentados. No fim desta fase, os alunos deverão saber distinguir
os diversos tipos de triângulos.
Antes do início da atividade, os alunos deverão ter identifcado objetos triangulares
no meio envolvente (sala de aula, escola, rua e casa) devendo levar para a sala de
aula as respetivas fotografias, desenhos ou descrições (eventualmente o próprio
objeto). As figuras triangulares poderão surgir em sinais de trânsito, comida,
arquitetura, etc...
Que figuras geométricas conhecem os alunos?
Os alunos sentam-se em círculo à volta de diferentes figuras geométricas
(triângulos, paralelogramos, hexágonos regulares, trapézios, etc). Partindo das
figuras expostas, os alunos deverão falar sobre as figuras que conhecem e as
respetivas propriedades, bem como as diferenças entre as várias figuras.
Para reforçar a descrição oral das figuras, o professor poderá fazer passar um
pequeno saco com um objeto que os alunos deverão tocar com as mãos (ex:
triângulo ou círculo) e que deverão descrever. O jogo poderá então prosseguir
apenas entre grupos de alunos.
O que é triangular?
Os alunos regressam ao círculo para partilhar os objetos triangulares encontrados.
Juntamente com o professor deverão encontrar uma caracterização da forma
triangular.
Que tipos de triângulos existem?
A partir dos objetos trazidos para o círculo, os alunos deverão refletir sobre como
poderão organizar os triângulos. Quais são as suas semelhanças e diferenças?
Será possível classificar as figuras?
Nesta fase, o professor deverá incentivar a utilização dos termos: lado, vértice,
ângulo, área e perímetro.
No fim, os alunos deverão saber que existem diferentes tipos de triângulos: equilátero,
isósceles, escalenos (classificação quanto aos lados), obtusângulo, acutângulo e
rectângulo (classificação quanto aos ângulos). Apesar de não ser necessário neste
nível de escolaridade o conhecimento destes termos, a atividade irá permitir um
primeiro contacto com os diferentes triângulos que surgem mais tarde no percurso
escolar. O triângulo abordado nesta atividade é o triângulo equilátero.
Os materiais recolhidos sobre figuras triângulares no meio envolvente (o professor
poderá tirar fotografias caso seja necessário devolver) deverão ser organizados e
expostos na sala de aula.
Criar um triângulo equilátero (1 aula)
Uma vez relembradas as características do triângulo equilátero debatidas na
aula anterior, os alunos passam à fase de construção de triângulos equiláteros
utilizando folhas coloridas A5. A descrição detalhada da construção dos triângulos
pode ser consultada na secção anexa “Como fazer triângulos”. Para a construção
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de um padrão regular serão necessários vários triângulos pelo que é importante
assegurar que os alunos executam as dobragens o mais corretamente possível.
Depois de criados os triângulos, os alunos distribuídos por grupos de 4 ou 6, deverão
refletir sobre as figuras geométricas que poderão criar a partir dos triângulos (por
exemplo, um trapézio, um triângulo ou um hexágono regular).

Os resultados podem ser registados numa folha de papel A3 marcando os
contornos das figuras obtidas.
Descrever e criar padrões a partir de triângulos (1 aula)
Este jogo é jogado aos pares, sendo necessários alguns triângulos equiláteros.
Cada aluno deverá sentar-se no lado oposto da mesa do seu par, existindo
um “muro” entre ambos (por exemplo a mochila). Um dos dois alunos cria um
padrão com os triângulos e descreve ao seu par como estão posicionados. Nessa
descrição, o aluno deverá utilizar os termos lado, vértice, ângulo e área. O parceiro
constrói então o seu padrão a partir da descrição que acabou de ouvir. Quando
esse padrão estiver concluído, o “muro” é retirado e os padrões comparados.
A atividade pode ser repetida diversas vezes. O grau de dificuldade pode ser
aumentado com a utilização de mais triângulos. Quando terminado o jogo, cada par
escolhe um conjunto de padrões que regista (marcando os contornos e atribuindolhes um nome) numa folha à parte.
Pavimentações com triângulos (1 aula)
O professor mostra aos alunos imagens de pavimentações criadas a partir de
figuras geométricas. Analisando essas mesmas pavimentações, os alunos deverão
concluir que estas se caracterizam pelo facto de terem figuras-base regulares,
podendo a pavimentação ser prosseguida graças à réplica da figura-base.
Uma questão que pode ser trabalhada com os alunos é saber que polígonos
regulares dão origem a pavimentações. Os alunos descobrirão que as
pavimentações só podem ser obtidas a partir de triângulos equiláteros, quadrados
e hexágonos regulares porque os seus ângulos interiores são divisores de 360º,
enquanto pentágonos e octágonos não originam pavimentações.
A partir de 20 triângulos equiláteros (quantos mais melhor) de duas ou três cores
diferentes, os alunos devem então experimentar obter diferentes pavimentações,
como as que se ilustram a seguir.
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Assim que os alunos considerem as suas pavimentações concluídas, podem
ser coladas em folhas de papel de forma a serem integradas na exposição.
Alternativamente, os alunos podem copiar o seu desenho colorido para papel
milimétrico. Também é possível realizar com toda a turma uma única pavimentação
usando os triângulos da primeira aula.
Criar pavimentações tipo Escher (1 aula)
Os alunos poderão criar pavimentações tipo Escher, recortando um dos lados
de um triângulo equilátero de 5cm. A parte recortada é então colada a um outro
lado, segundo as instruções. Esta nova figura permitirá a criação de uma apelativa
pavimentação.

A figura obtida deverá servir de molde à criação da mesma figura em cartolina.
Uma vez recortada, essa figura em cartolina é utilizada como molde para os
contornos em papéis coloridos. Todas as figuras criadas são organizadas numa
pavimentação e coladas numa cartolina.

Aspetos Práticos
Para aspetos práticos relativos à construção dos triângulos e pavimentações,
consultar as instruções no material adicional disponível na página MiMa.

A Exposição
Os vários objetos criados ao longo desta atividade irão ser exibidos na exposição:
os objetos triangulares recolhidos no meio envolvente, as figuras geométricas, os
padrões e as pavimentações realizadas com triângulos. A pavimentação realizada
por todas as crianças, assim como as pavimentações realizadas individualmente
também poderão ser expostas. Durante a exposição, os alunos poderão explicar
aos visitantes o seu trabalho, bem como o que aprenderam sobre triângulos
equiláteros e de como esses triângulos podem ser encaixados.
Durante a exposição deverão estar disponíveis triângulos coloridos em cartolina,
marcadores de cor e papel milimétrico para que os visitantes sejam desafiados a
criar as suas próprias pavimentações.
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Ligações Interdisciplinares
A concepção e a realização de triângulos têm um carácter artístico pelo que poderão
ser estendidas ao curriculum de Educação Visual. Relacionados com este projeto,
os mosaicos Islâmicos podem ser analisados e discutidos, bem como explorado o
seu papel na cultura Islâmica. Os trabalhos do famoso artista M.C. Escher podem
ser explorados, apreciados e discutidos.

Extensão da Aprendizagem
Uma possível extensão da aprendizagem é a criação de pavimentações com outras
figuras geométricas como quadrados ou hexágonos regulares. Que pavimentações
tipo Escher são agora possíveis? Ou que padrões de pavimentação podem ser
realizados com mais do que uma figura?

Outros Recursos
http://www.mcescher.com/gallery/symmetry/
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COLMEIA MATEMÁTICA
Descrição
Nesta atividade as crianças irão construir vários modelos em cartolina que lhes
permitirão descobrir a relação entre o cubo, o dodecaedro rômbico e a forma dos
favos de uma colmeia. Para mais detalhes pode visualizar-se o vídeo da atividade.

Objetivos da Aprendizagem
• Regularidades e simetrias de algumas formas bidimensionais e tridimensionais
• Tomar consciência de que há muitas razões matemáticas por detrás de diversos
factos biológicos

Pré-requisitos
Terminologia e conceitos sobre polígonos, pirâmides e cubos.

Recursos Necessários
Cópias (em cartolina grossa – 200 g/m2) das planificações dos objetos a ser
construídos – cubo, pirâmide, dodecaedro rômbico e favo de colmeia. A cartolina
deve ser colorida.
Tesouras, cola de vinil, réguas, molas de roupa, massa adesiva blu-tack
Um material para vincar as dobras como, por exemplo, canetas que ficaram sem
tinta
Vários prismas hexagonais idênticos

Organização
As crianças irão trabalhar em grupos pequenos à volta de uma mesa. Cada criança
irá trabalhar numa peça da construção, mas haverá discussão e interacção entre
as crianças.

Tempo Necessário
O tempo necessário irá depender do nível de desenvolvimento da motricidade fina
de cada criança. Provavelmente, irá requerer 4 aulas. Depois de feito o primeiro
modelo na escola, as crianças poderão continuar a fazer mais em casa. Isto
deve ser encorajado, já que as construções ficam visualmente mais atrativas e
matematicamente mais esclarecedoras quando há muitas peças para montar.
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Cubos e Pirâmides (1 aula)
Dê a cada grupo os moldes para construir um cubo e seis pirâmides. Os elementos
do grupo devem partilhar o trabalho, ajudando-se mutuamente – por vezes, dois
pares de mãos é melhor do que um quando se trata de construir modelos.
Quando tiverem terminado deve ficar claro que, juntando as seis pirâmides,
conseguem formar um cubo idêntico ao que eles construíram. Introduza a palavra
“volume” e converse com as crianças sobre o facto de sabermos que o volume do
cubo é seis vezes superior ao da pirâmide. Alguns serão capazes de analisar as
fórmulas dos seus volumes e perceber as ligações entre elas:
Volume do cubo = comprimento x largura x altura = área da base x altura
Volume destas pirâmides = ⅓ da área da base x altura
Neste documento encontra-se uma explicação detalhada acerca da construção
das pirâmides adequadas a um cubo com uma qualquer medida de aresta
Dodecaedro Rômbico (1 aula)
Comece a aula introduzindo o nome dodecaedro rômbico. As crianças adoram
palavras longas. Ajude-as a praticar o som da palavra dizendo-a com elas em
uníssono. Diga-lhes que mais tarde lhes irá explicar o significado do nome.
Mostre-lhes que o cubo e as pirâmides feitas na aula anterior podem ser
reagrupadas para formar um novo sólido – o dodecaedro rômbico. Poderá ser útil
fazer-lhes uma demonstração ou mostrar-lhes um vídeo para explicar como as
seis pirâmides à volta do cubo produzem o dodecaedro rômbico.
Dê a cada par de crianças o modelo para o dodecaedro rômbico. Devem ajudar-se
mutuamente a construir o sólido.
Quando os sólidos estiverem construídos, a turma deve reunir-se. Pergunte-lhes
o nome dos polígonos das faces (losangos ou rombos) e refira que este está
na origem do nome do sólido. Peça-lhes para contar o número de faces. Digalhes ainda que a palavra grega para doze é dodeca. Em grego, a palavra hedron
significa base – nós usamo-la com o significado de a face de um sólido. Chamelhes a atenção para o facto de que há dois tipos diferentes de vértices – alguns em
que três losangos se encontram e outros em que são quatro.
Então, um a um, as crianças juntam os seus dodecaedros rômbicos (use um pouco
de blu-tack para os fixar, se necessário), descobrindo que estes se compactam, ou
seja, preenchem o espaço tridimensional sem deixar folgas.
Construir uma colmeia (2 aulas)
Mostre uma imagem de uma colmeia.
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Reidar Hahn, Fermilab

Explique às crianças que podíamos pensar que as abelhas constroem prismas
hexagonais e depois os juntam. Junte prismas hexagonais desta maneira e mostre
que, desta forma, não há nenhuma interligação e que a estrutura não é muito forte.
Utilizando quatro dodecaedros rômbicos, realce que quatro vértices triangulares
se encaixam perfeitamente, no espaço. Diga-lhes que as abelhas usam esta
engenhosa interligação para fazer uma colmeia forte. Mostre-lhes o dodecaedro
rômbico com a linha de corte, corte por essa linha para que as crianças possam
ver como o favo da colmeia está relacionado com o dodecaedro rômbico.
Dê a cada criança o modelo do favo de colmeia (parte 1 e parte 2). As crianças
devem ajudar-se mutuamente a construir os modelos.
Trabalhando com a turma toda, comece a colar os vários favos. Tire fotografias de
todo o processo para usar depois na exposição. Algumas crianças poderão querer
tirar uma fotografia de si próprios para pôr no seu favo. A colmeia final poderia
então representar a turma, e ser pendurada algures na sala de aula onde pudesse
estar à vista de todos.
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Questões Práticas
Uma explicação elementar sobre “como dobrar e colar o papel” está presente no
vídeo: é só cortar o modelo, pressionar e vincar as linhas a serem dobradas e
depois dobrar e colar o modelo. Não tente colar tudo de uma vez: pode ser preciso
colar apenas uma parte, pressionando-a um pouco, com as mãos ou, ainda melhor,
com molas… e só continuar passado algum tempo.

A Exposição
As construções estarão prontas para serem expostas e explicadas ao público.
Pode ser possível, se os devidos arranjos forem feitos, que os visitantes possam
brincar com a colmeia, ou até mesmo adicionar um “favo pessoal” à colmeia.
As crianças podem também escrever algumas frases (4/5 linhas cada) para usar
como legendas para os objetos.
Ter fotografias a ilustrar o processo de construção da colmeia vai melhorar a
qualidade visual da exposição.

Ligações Interdisciplinares
As crianças podem pesquisar mais informação sobre as abelhas e o que produzem.

Extensão da Aprendizagem
Faça uma construção semelhante com três pirâmides, cada qual com uma base
quadrada, com um dado comprimento fixo, com a mesma altura que o comprimento
e o vértice superior exatamente por cima de um vértice da base. Podemos juntar
as três pirâmides e formar um cubo. As crianças podem ser convidadas a utilizar
software de geometria dinâmica (por exemplo, GeoGebra ou Cabri) para desenhar
as planificações para esta nova construção.

Outros Recursos
http://www.cutoutfoldup.com/943-beehive-cells.php
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MODELAÇÃO DO SISTEMA SOLAR
Descrição
As crianças irão construir uma réplica do Sistema Solar, incluindo apenas os
planetas interiores, no recreio da sua escola, com base na escala 1 391 900 000:
1 (ou de 1.391x109 para 1). O modelo, à escala, do Sol deverá ter um diâmetro de
1m. Os modelos, à escala, do Sol, da Terra e dos outros planetas interiores serão
feitos a três dimensões e serão colocados nas suas órbitas corretas, à mesma
escala. A atividade poderá ser estendida de forma a incluir os planetas exteriores.
Nesse caso, as crianças terão também de usar alguns equipamentos públicos
da área da escola (como um café ou um jardim). Para compreender melhor a
atividade pode ver um pequeno vídeo.

Objetivos da Aprendizagem
•

manusear “grandes números” e desenvolver sensibilidade às diferenças de
escala
• conhecer medidas a duas e três dimensões e relações entre as medidas
• construir esferas
• ler e interpretar gráficos, mapas e plantas

Pré-requisitos
Os conceitos de circunferência, esfera, raio, diâmetro e distância são todos
necessários.

Recursos Necessários
Giz, círculos de cartão com 1m, 0,8m, 0,5m, 0,1m de diâmetro e outros, se desejado
Fitas métricas
Um balão gigante com 1m de diâmetro para construir o modelo do Sol; papel
machê
Massa de modelar para construir os modelos dos planetas interiores
Um mapa ou uma planta do recreio da escola e da região circundante

Organização
All the activities can be developed in small groups (3 or 4 children) or larger groups.
Sometimes the whole class will work together and the possible locations for the
planets should be discussed with the whole class.

Tempo Necessário
A atividade durará três aulas se for limitada aos planetas interiores do Sistema
Solar. Irá ocupar algumas mais se o modelo for estendido para incluir também os
planetas exteriores.
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Experiências com escalas e proporções (1 aula)
No recreio, ou em algum grande espaço interior, as crianças realizam a seguinte
experiência: coloque um círculo de cartão com 1m de diâmetro numa parede
vertical com o centro mais ou menos alinhado à altura dos olhos das crianças.
Desenhe uma linha de giz, o mais longa possível, em ângulo reto com a parede.
Pegue no círculo de 0,8m de diâmetro e peça a um par de crianças que o segurem
num ponto dessa linha, paralelamente ao círculo de 1m e com o centro à mesma
altura. Peça a outra criança para retroceder a partir do círculo mais pequeno, até
que este cubra completamente a visão do círculo de 1m. A partir desse local, dois
outros pares de crianças devem medir a distância até à parede e até ao círculo de
0,8m. O que concluem? Que as distâncias devem estar na relação de 5 para 4.
Mova o círculo de 0,8m para outro local da linha de giz e repita, com outras crianças
a realizar a experiência e a fazer as medições. Devem concluir que, embora as
distâncias sejam diferentes, a proporção é sempre a mesma.
Trabalhando em grupos de quatro, peça às crianças para prever onde, para uma
colocação específica do círculo de 0,8m de diâmetro, deveria ser colocado o círculo
de 0,5m de diâmetro, de forma a cobrir a visão dos outros dois círculos. Partilhe as
respostas e peça aos grupos para justificar as suas conclusões. Em seguida, teste
as suas conjeturas, fazendo a experiência com os três círculos. A atividade pode
ser alargada e clarificada usando ainda um círculo de 0,1m.
Construindo os modelos dos planetas (1 aula)
Nesta atividade, as crianças vão lidar com uma das noções fundamentais da
matemática: o conceito de escala. A ordem de grandeza dos números envolvidos
está para além da experiência diária das crianças. Para ultrapassar esta tarefa
potencialmente esmagadora, os dados sobre o Sistema Solar podem ser
apresentados às crianças na tabela seguinte.
Planeta
Sol
Mercúrio
Vénus
Terra
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno

Diâmetro
(Km)

Diâmetro
escalado (mm)

Perímetro
escalado (mm)

1 391 900

1 000

3140

4 866
12 106
12 742
6 760
142 984
116 438
46 940
45 432

3.5
8.7
9.2
4.9
102.7
83.7
33.7
32.6

11
27.3
28.7
15.2
322.6
262.7
105.9
102.5

Raio orbital (Km)

57 950 000
108 110 000
149 570 000
227 840 000
778 140 000
1 427 000 000
2 870 300 000
4 499 900 000

Raio orbital
escalado (m)

41.6
77.7
107.5
163.7
559.1
1 025.2
2 062.2
3 232.9

Explique às crianças como foram calculados estes valores. É provável que a
maioria não o compreenda na íntegra mas irão, de qualquer forma, gostar da ideia
de dividir por 1 391 900! A tabela também oferece uma oportunidade para discutir
como as medidas estão relacionadas.
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Mostre a linha correspondente a Mercúrio e peça às crianças para mostrar 3,5
milímetros aproximadamente entre os seus dedos. Peça-lhes também para andar
41m e discuta com elas como são pequenos os planetas comparados com as
distâncias entre eles. Explique que elas vão construir um modelo do Sistema Solar,
apenas com os planetas interiores, utilizando aquela escala.
Se decidir fazer o modelo do Sol de antemão, as crianças podem passar diretamente
para a construção de quatro esferas em massa de modelar para representar os
planetas interiores.
Construindo o Sistema Solar (1 aula)
Leve o modelo do Sol para o recreio. Deixe as crianças fazer experiências para
descobrir onde colocá-lo, de forma a serem capazes de colocar também os
planetas interiores, respeitando a escala. Se tiver disponível um espaço muito
grande, as crianças poderão ser capazes de colocar o Sol no meio desse espaço,
caso contrário, será provavelmente necessário colocar o Sol muito perto de um
dos cantos e só incluir parte da órbita dos planetas interiores.
Utilizando um mapa do local, ou a aplicação Planetas (disponível no Google Play
ou na App Store) discuta com as crianças alguns locais da vizinhança onde os
planetas exteriores poderiam ser colocados de forma a respeitar as suas distâncias
ao Sol, à mesma escala. Use distâncias que lhes são familiares - a distância a
uma loja próxima, a distância às suas casas e assim por diante - para ajudá-los a
desenvolver uma boa noção de, por exemplo, o que são 2062m.

Questões Práticas
Para reforçar o modelo do Sol, pode cobrir o balão com papel machê. Para verificar
que o balão tem o tamanho correcto, este poderá ser colocado entre duas barras
verticais que distem 1m entre si.

A Exposição
Tire fotos, ao longo do desenvolvimento do projeto, para exibir na exposição.
Se a sala de exposições for grande, pode ser possível incluir, pelo menos, uma
parte do modelo do Sistema Solar. Caso contrário, as crianças podem explicar
como construíram o seu modelo usando as fotografias. Também deve ser possível
replicar a atividade descrita anteriormente, usando dois ou três círculos, devendo
as crianças explicar aos visitantes as relações entre as medidas.

Ligações Interdisciplinares
A atividade também se relaciona com o currículo de ciências (veja “Outros
recursos”).

Extensão da Aprendizagem
Uma extensão natural desta atividade é a construção do modelo completo do
Sistema Solar, pedindo a colaboração de instalações públicas, escolhidas pela
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Sun model in FCT/UNL

Uranus model in nearby shopping centre

sua localização, para alojar os restantes planetas. O exemplo acima ilustra um Sol
com 1m de diâmetro localizado no meio de uma rotunda e um modelo, à escala, de
Urano no balcão de informações de um centro comercial próximo.
Outra extensão natural é a construção de um Sistema Solar a uma escala
superior, por exemplo, ao nível de todo o concelho, a nível nacional (através da
inclusão de outras escolas e instituições no local apropriado) ou até mesmo a nível
Europeu, usando colaboração internacional. Nestes casos, pode ser usado como
modelo do Sol uma estrutura esférica ou monumento existente (por exemplo,
o Spoletosfera localizado em Spoleto, a 50 km de Perugia) e os organismos
responsáveis pelo mesmo podem ser convidados a integrar ou a patrocinar o
projeto. Alternativamente, uma marca circular importante ou histórica pode ser
usada como uma representação a duas dimensões do Sol (por exemplo, o Padrão
dos Descobrimentos em Lisboa).

http://en.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%A3o_dos_Descobrimentos#mediaviewer/File:Prt095.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Spoletosfera#mediaviewer/File:Spoletosfera_di_Richard_Buckminster_Fuller.JPG

Para estas versões em maior escala, o modelo do Sol poderia ser apenas
parcialmente representado, desde que a sua representação evocasse a
grandiosidade necessária.
A Lua também pode ter um papel importante nesta atividade. As experiências com
escalas e proporções da primeira aula podem incluir olhar para a Lua, desenhar
num cartão um círculo do mesmo tamanho aparente e, em seguida, usar o círculo
de 1m e a informação de que o diâmetro da Lua é 3474 km para encontrar um
valor aproximado para a distância da Lua à Terra (384 400 km).
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Os melhores alunos podem ainda incluir no modelo referências a outros objetos
astronómicos, como luas, o cinturão de asteróides ou a localização de Alpha
Centauri. Além disso, a ajuda prevista para lidar com o problema dos “grandes
números”, tal como a tabela acima proposta, pode também ser apenas parcialmente
disponibilizada de acordo com as crianças envolvidas.

Outros Recursos
As aplicações seguintes podem ser úteis para os professores no decurso da
atividade, podendo ser utilizadas para verificar as dimensões dos modelos e as
suas localizações.
https://itunes.apple.com/us/app/planetas/id865319614?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matcubo.sistemasolar
http://www.kidsastronomy.com
http://www.sciencekids.co.nz/astronomy.html
http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/StarChild.html
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RELÓGIOS DE SOL
Descrição
Nesta atividade, as crianças irão construir dois relógios de sol bastante simples:
um relógio horizontal (analemático), com uma base retangular, que será calibrado
por eles, e um outro relógio, vertical (equatorial), cuja calibração já se encontra
efectuada. A utilização do segundo relógio de sol pressupõe a utilização de uma
bússola. Mais detalhes podem ser vistos no vídeo da atividade.

Objetivos da Aprendizagem
•
•
•

medidas de tempo e comprimento
introdução da noção de latitude e utilização de bússola
observação e compreensão da posição, movimento e comprimento da sombra.

Pré-requisitos
As crianças necessitam ter a noção das horas e saber utilizar uma bússola.

Recursos Necessários
Cartolina
Régua, tesoura, caneta, lápis, cola furador, esquadro
Relógio, bússola, globo, candeeiro articulado, Atlas
Cópias do relógio solar do Hemisfério Norte (disponível adiante) em cartolina de
200g/m2

Organização
A atividade é desenvolvida em conjunto com todos os alunos da turma, em grupos
de dois e ainda através de trabalho individual.

Time needed
O projeto durará cerca de 4 aulas, mas a calibração do relógio solar horizontal
será efectuada durante 2 dias (ou mais, se for necessário).
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Sugestão de Plano para Ensino
Um Relógio de Sol Horizontal (1 aula)
Introduza a noção de relógio de sol à turma através de imagens de relógios de sol
antigos e modernos (ou, se tiver a sorte de ter algum perto da escola, pode organizar
uma visita de estudo).
As crianças podem efectuar pesquisas acerca de relógios de sol na biblioteca ou na
internet, obtendo outras imagens e novas informações. Existem relógios de sol fixos e
portáteis, construídos numa grande variedade de materiais.

University of Basel

Egyptian Museum of Berlin (http://members.aon.at/sundials/berlin-egypt_e.htm)

Forneça a cada criança uma tira de cartolina, obtida a partir de uma folha A4, cortada
em quatro no sentido do comprimento. A ponta da tira de cartolina deve ser dobrada
em ângulo reto, ficando a parte vertical com aproximadamente ¼ do tamanho da
tira. Seguidamente, as crianças devem efectuar medições para desenhar uma reta
ao longo da parte horizontal da cartolina, no sentido do comprimento. É importante
garantir que o ângulo de 90º, formado na dobra da cartolina seja respeitado e mantido
fixo durante a calibração e utilização do relógio. Pode sugerir-se alguma forma de
reforçar o ângulo, para que este não se altere durante a utilização/calibração do
relógio. Neste momento, o relógio está construído e apto para calibração.
Quando o sol estiver descoberto, as crianças devem virar a parte vertical do relógio
para o sol, de forma que a sombra da parte vertical da cartolina (a mais curta) se projete
completamente na parte horizontal (a mais longa). Utilizando um esquadro, devem
marcar o final da sombra com uma reta na parte horizontal do relógio. A reta marcada
deve ser perpendicular à linha central que divide a base do relógio. No cruzamento
das retas, os alunos devem visualizar ângulos de 90º. Junto à linha agora desenhada,
que marca o final da sombra, os alunos registam a hora a que efectuaram a medição.
Hora após hora, as medições dos novos comprimentos de sombra são marcados na
cartolina horizontal e repete-se o processo até que o relógio esteja completo.
Esta tarefa pode ser efetuada durante vários dias em sala de aula, em casa ou numa
visita de estudo. Mostre às crianças que, após algum tempo, o relógio ficará descalibrado,
uma vez que o comprimento da sombra não é constante ao longo do ano.
Making a raised sundial (1 lesson)
Mostre às crianças um globo terrestre e analisem, em conjunto, onde está situado
o seu país e a sua cidade. Indique-lhes as linhas de latitude e longitude e expliquelhes o seu significado. Utilizando um candeeiro articulado, ilumine horizontalmente o
globo (como se candeeiro fosse o sol) e mostre que, enquanto o globo efectua o seu
movimento diário de rotação, o ângulo que a Terra faz com o sol origina diferenças
na duração do dia e que isso varia entre os vários países. Seguidamente as crianças
devem consultar um Atlas ou a internet e identificar a latitude da sua cidade.
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Fornecer, a cada criança, uma cópia, em cartolina de 200g/m2, do relógio solar do
Hemisfério Norte, fornecido na imagem seguinte. As crianças devem recortar e
dobrar, como indicado no esquema (Passos 1 a 3), voltando a desdobrar no final.
Seguidamente, de acordo com a latitude da cidade onde se encontram, devem
efectuar a dobra indicada no Passo 4 da figura.

http://d366w3m5tf0813.cloudfront.net/wp-content/uploads/sundial_n.pdf

O relógio deve ser colado à base, como ilustrado na figura seguinte.

http://d366w3m5tf0813.cloudfront.net/wp-content/uploads/sundial_n.pdf

Faça um furo no local do relógio assinalado com um círculo (no topo, ao centro) e
insira um lápis, como ilustrado na figura anterior. Utilizando uma bússola, determine
o ponto cardeal Norte e vire o relógio nessa direcção. O lápis projetará um ângulo
sobre o relógio, que permitirá efetuar a medição do tempo segundo a calibração já
efetuada no relógio de sol.
Com os dois relógios de sol completos, as crianças poderão avaliar a sua eficácia
ao longo de vários dias. Será fácil confirmar após algum tempo, que o relógio
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horizontal não se encontra calibrado, uma vez que utiliza o comprimento da sombra
como calibração e não a medida do ângulo que a Terra faz com o Sol. Chamar a
atenção de que o comprimento da sombra se altera ao longo do ano, mas que o
ângulo que a luz do Sol faz com a Terra se mantém constante.
Chamar a atenção das crianças para o facto de o relógio de sol equatorial ficar
descalibrado durante a “Hora de Verão”. Durante este horário, deve adicionar-se
uma hora à hora marcada no relógio.
Projetar um Relógio de Sol (2 aulas)
Existem muitos outros modelos de relógios de sol. As crianças podem pesquisar,
na biblioteca ou através da internet, a variedade de possibilidades existentes e
escrever acerca do que descobriram. Podem ainda elaborar um cartaz, ilustrando a
sua pesquisa, utilizando desenhos, fotografias ou imagens impressas dos relógios
de sol que ficaram a conhecer.
As crianças podem ainda propor e construir um relógio de sol de raiz. Será
interessante estabelecer ligações históricas à sua proposta, por exemplo, decorar
o relógio com números Egípcios.

Questões Práticas
Talvez seja preferível furar previamente o relógio de sol vertical com um furador,
no local onde será colocado o lápis, antes de fornecer o esquema às crianças pois
algumas poderão sentir dificuldade em efectuar essa tarefa.

A Exposição
Na exposição, as crianças podem exibir os seus relógios de sol e explicar
como funcionam. Podem ainda realizar uma exposição com os cartazes que
desenvolveram na sua pesquisa sobre relógios de sol.

Ligações Interdisciplinares
Esta atividade revela claramente ligações interdisciplinares com Geografia e
Ciências. Para mais detalhes acerca do sistema solar pode ver-se, por exemplo,
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/6h.html

Extensão da Aprendizagem
This can form part of a project in which the children graph day length over an Esta
atividade pode faze parte de um projeto em que as crianças registam, num gráfico,
a duração diária da luz solar, durante um longo período de tempo.

Outros Recursos
No material adicional, disponível na página MiMa, pode ser consultada uma
explicação matemática para o funcionamento dos relógios de sol.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sundial
Dava Sobel: Longitude: The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest
Scientific Problem of His Time (1995)
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Antes da Exposição

Materiais a expor
O aspeto mais importante de uma exposição é, naturalmente, o material que será
exposto. Mesmo quando apenas temos de “organizar” a exposição, é extremamente
importante conhecer e selecionar o material a expor.
Tipo de materiais:
(a) Imagens/fotografias que serão afixadas numa parede.
Este material influencia muito a “imagem” da exposição, porque pode ser visto
claramente quando se entra na sala da exposição.
As fotografias estão preparadas para serem penduradas numa parede? Precisarão
de moldura? Poderão ser coladas numa parede de madeira?
As paredes estão preparadas para receber as imagens? É permitido colocá-las
diretamente nas paredes, ou será necessário fornecer divisórias?
(b) Materiais a colocar em mesa
Podem ser objetos ou experiências. Este material não pode, em geral, ser
reconhecido de longe. Por isso, são mais problemáticos do ponto de vista visual
porque apenas se visualizam as mesas. É necessário, então, proporcionar alguma
“atração”, que poderão ser luzes, painéis ou o melhor e mais simples - os visitantes
que já estão no local a divertir-se.
As exposições de matemática enquadram-se tipicamente nesta categoria (incluindo
a maioria das exposições com computadores).
c) Materiais a colocar “em pé”
Pode haver também materiais que são tão grandes que podem ficar colocados
isoladamente no chão. Estes requerem cuidados especiais:
• Têm de permanecer muito estáveis.
• Podem ser muito atrativos. Necessitam especial atenção porque as crianças
podem querer trepá-los ou colocar algo em cima deles.
(d) “Materiais”, que são uma atuação
Estes materiais incluem atividades ao ar livre (como o trilho matemático) e/ou
atividades que consistem em várias partes separadas.
No caso da Exposição MiMa estar-se-á a lidar com objetos (físicos) construídos
por crianças. Alguns poderão ser frágeis e/ou não perfeitamente elaborados.
• Pode ajudar-se a arranjá-los/reforçá-los, respeitando o original.
• Estes objetos também devem ser expostos.
Pode haver objetos expostos, por exemplo jogos, que só funcionem se apresentados
pelas crianças. Tente arranjar um local na exposição adequado para as crianças
e os visitantes. Pense em mesas, cadeiras, papel branco, cestos de papel, entre
outros.
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Número e disposição dos objetos
Duas estratégias em conflito.
1. O ponto de vista dos visitantes: a seleção dos objetos expostos deve
ser de grande qualidade. Como visitante, espera-se ver na exposição bons
(interessantes, estimulantes,…) objetos, preferindo-se, ainda, ver um objeto
de cada e não vinte cópias do mesmo objeto.
2. O ponto de vista dos artistas (no nosso caso, professores e alunos):
tipicamente, gostam de expor tudo o que foi realizado.
Nesta questão será necessário encontrar um bom equilíbrio.
O número de objetos expostos deve ter em conta a dimensão do espaço disponível
para a exposição. Não esquecer que deve sobrar espaço livre para os visitantes
(tipicamente, uma exposição sem os visitantes no local deve parecer “vazia” de
forma a que (muitos) visitantes se sintam confortáveis no local).
No caso da Exposição MiMa, recomenda-se que se exibam todos os objetos. Desta
forma, expõe-se não só a quantidade de trabalho realizado (que é valioso por si
só), mas também será possível apreciar cada trabalho individual: fica patente que
cada criança contribuiu para a exposição.
Organize a exposição com alguma ordem. Se muitos grupos trazem os seus
objetos para exibir (como no caso do MiMa) talvez seja uma boa ideia atribuir a
cada grupo uma “ilha” para expor os seus objetos. Pense numa boa organização
para estas ilhas. Algumas ideias:
• O visitante deve visualizar algo atrativo logo à entrada da exposição.
• Ilhas semelhantes devem ficar juntas.
• Escolas/Professores que se conheçam podem ficar juntos.
• Objetos com efeitos especiais (por exemplo, barulho) devem ficar em local
adequado.
Etiquetas
Cada objeto exposto (ou grupo de objetos) deve estar identificado com uma etiqueta.
Esta deve conter o título do objeto, o autor (artista, escola) e possivelmente, uma
curta descrição. Pode ser um bom exercício para as crianças escrever as suas
próprias etiquetas. As etiquetas serão então colocadas junto do objeto exposto.
No caso da exposição MiMa, as crianças podem fazer as etiquetas ou elas podem
não ser necessárias, porque todas as explicações são dadas pelas crianças.
Sugere-se a utilização de uma grande faixa que identifique o local de exposição
de cada escola. Essa faixa poderá ser oferecida à respetiva escola no final da
exposição.
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A Exposição

A data
Selecione a data e o período adequados para a exposição.
• Os autores (alunos e professores) deverão poder participar na exposição e, em
particular, deverão poder estar presentes no dia da inauguração. Em muitos
casos, isso implicará que o dia de inauguração seja a um sábado.
• Verifique se não existem acontecimentos “concorrentes” agendados para o
período e evite o agendamento simultâneo da exposição.
• Quando a data estiver fixada, comunique-a aos representantes que gostaria que
estivessem presentes no dia da inauguração (políticos, colegas, diretores,…).
A inauguração
A inauguração da exposição é importante por várias razões:
• Permite convidar pessoas importantes que estando presentes implicam a
cobertura mediática da exposição, o que é um meio publicitário muito eficiente.
• Permite agradecer aos autores. No caso da exposição MiMa, esses autores
serão os alunos que realizarão os objetos, bem como os professores cuja ativa
colaboração será fundamental. Poderá ser igualmente necessário agradecer
a patrocinadores (como por exemplo os que disponibilizaram o espaço).
Garanta que todos são agradecidos de forma adequada. (Por exemplo, a
turma é aplaudida em conjunto no palco, os professores são chamados ao
palco individualmente. A entrega de um bonito “certificado” é um agradecimento
simpático e barato e que fica bem nas fotografias.)
• Será fornecido catering (sem álcool se os alunos estiverem presentes)?
• Planeie cuidadosamente quem irá falar e por quanto tempo. Garanta que os
oradores tenham conhecimento prévio disso e que conheçam o auditório.
Observação: pequenas intervenções são as mais adequadas (mas caso algum
dos oradores seja realmente importante, não será possível impor restrições...).
• No caso da exposição MiMa, é importante ter em conta que estarão presentes
muitas crianças (e os respetivos pais). Recorde-se que elas estão presentes
não para ouvir discursos, mas para mostrar e ver objetos. Resumindo: há que
ser breve.
Montagem da Exposição
Esta é uma fase crítica, que necessita de uma preparação cuidadosa.
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Garanta que:
• Tem as localizações onde as várias peças expostas irão ser colocadas bem
planeadas.
• As escolas participantes receberam informações sobre a área que terão
disponível, quantas mesas terão para expor as peças,… Seja muito claro neste
ponto!
• Perguntou aos participantes se precisavam de acesso a tomadas, a
computadores, ou se tinham outras necessidades de ordem técnica.
Assegure-se que:
• Todos os participantes sabem quando devem chegar ao local da exposição
(chegar demasiado cedo também pode atrapalhar!).
• Todo o material de apoio (mesas, painéis, eletricidade,…) está pronto.
• Tem alguém do apoio técnico e que conhece bem o espaço sempre presente para
ajudar a resolver imprevistos (portas que não abrem, excesso de luminosidade,
espaço ocupado com outras coisas,…).
• Mostra aos vários grupos de crianças onde são os seus espaços, na sala
da exposição. A montagem de cada uma das partes da exposição será da
responsabilidade do Professor que acompanha a turma dos autores dos objetos.
• Está preparado para fazer face a todos os tipos de pedidos que irão ser feitos:
“Precisamos de mais mesas”, “Esquecemo-nos de uma extensão”, “Não temos
mais cola”, “Só podemos trazer as nossas peças amanhã”,… Seja paciente e
amigável e tente lidar com estes pedidos da melhor forma possível.
Seguranças / Guias
É usual numa exposição haver pessoas que tomam conta das peças. Numa
exposição sobre Matemática, tipicamente não existem “Seguranças”, mas sim
“Guias” que explicam o que é cada uma das peças expostas. Deverão ser as
crianças criadoras dos objetos a assumir esse papel. Elas deverão explicar como
fizeram a peça e qual o seu interesse matemático (“o que aprendemos a fazer
isto”).
Os Professores acompanhantes também têm um papel muito importante. Terão
de treinar as crianças na melhor forma de explicar cada um dos objetos expostos.
Assegure-se, também, que há pessoas incumbidas de limparem o espaço quando
algum acidente acontece: um frasco partido, etc…
É muito importante que haja um “Coordenador” da exposição, isto é, alguém sem
uma tarefa específica, mas que esteja atento a todas as situações potencialmente
críticas e que tome decisões para resolvê-las. Isto é particularmente importante se
estiver a contar com um número elevado de visitantes. Exemplos de situações que
exigem a atenção do “Coordenador”:
• Uma pessoa importante entra na sala e não há ninguém disponível para lhe dar
as boas vindas.
• Há uma falta inesperada de colaboradores num determinado momento.
• Um visitante sofre um acidente.
• Um dos organizadores da exposição pretende agradecer a alguém, oferecendolhe flores, etc…
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Publicidade
Por várias razões é importante fazer publicidade. Primeiro, é um reconhecimento
do trabalho realizado. Em segundo lugar, serve para angariar mais visitantes.
No entanto, devemos ter em conta que se pode gastar muito dinheiro sem obter
grandes resultados.
• Use os seus contactos e os contactos dos artistas (no caso do MiMa, as
escolas). Fale sobre a exposição com os seus amigos a quem, em tempos
idos, teria escrito cartas. Mostre a exposição (com fotografias!) na sua página
de internet e no seu perfil do Facebook.
• Se possível, tente conseguir alguma reportagem jornalística antes da
inauguração. Para tal, o ideal seria ter (boas) fotografias. Dê alguns dados à
imprensa: quantas crianças, quantas fotografias, etc. Tratar-se de um projeto
Europeu também deve ser útil. A imprensa pode cobrir “a preparação” da
exposição.
• Imprima e distribua panfletos. Pense, cuidadosamente, onde os vai distribuir
(escolas, centros ligados à educação, salas de espera…).
• Imprima cartazes para distribuir em escolas e lojas. Os cartazes são úteis como
recurso adicional.
• Anúncios publicitários. Provavelmente só será razoável fazê-los em casos
muito especiais pois são extremamente caros e não se consegue controlar se
surtirão efeito.
Se tiver recursos financeiros, pague a um fotógrafo profissional para tirar fotografias
que poderá utilizar e enviar para a imprensa. Os jornais apreciam boas (e um
pouco fora do comum) fotografias e estão dispostos a publicá-las. Portanto, pode
fazer o seu próprio artigo de divulgação durante ou após a exposição e enviá-lo
para os jornais.

Após a Exposição
O fim chega muito depressa e, normalmente, sem se estar à espera.
Certifique-se que há pessoas suficientes para desmontar a exposição.
• Os objetos expostos devem ser levados para casa pelos artistas (crianças, …)
no fim da exposição (não antes!). O mais provável é que nem todos os objetos
sejam logo levados, no final da exposição. Portanto, alguém terá de guardálos. Combine antes, com os professores e/ou as crianças, onde e quando os
objetos poderão ser levados.
• As mesas, cadeiras,… têm de ser retiradas.
• Providencie a limpeza do salão de exposição.
Colecione material de imprensa e envie-o para as pessoas que quer impressionar
(patrocinadores, ...).
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ORGANIZAR EXPOSIÇÃO
Catástrofes e acontecimentos inesperados
A experiência mostra que tudo pode acontecer. Alguns dos acidentes mais comuns
são:
• Fotografias a cair.
• Demasiados visitantes.
• Nenhum visitante.
Também podem ocorrer acidentes “reais”, tais como: uma criança que cai, que se
magoa com uma tesoura e assim por diante.
Certifique-se de que há um estojo de primeiros-socorros pronto e que as pessoas
responsáveis pela exposição sabem onde encontrá-lo.
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O Manual de Atividades e todo o material de apoio adicional, incluindo os vídeos, pode ser
consultado no site do projeto:
www.mathematicsinthemaking.eu
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