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«Se um professor de matemática, de 
história ou de ciências naturais abdicar do 
seu direito ou deixar de cumprir a sua 
obrigação de ensinar e exigir que os alunos 
leiam com correção e compreensão os 
textos e sejam capazes de transmitir, 
oralmente e por escrito, o conteúdo do que 
estudam, se não se preocupar com a 
ortografia, com a pontuação, etc., estará a 
fazer um fraco favor ao aluno e à sociedade 
que lhe paga para educar.»

(Ordoñez, 1999, p. 124)
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“A Matemática e a Língua Materna são casos 
singulares, e seu vínculo pode ser 
caracterizado como uma verdadeira 
relação de complementaridade, de troca, e 
não apenas como uma prestação de 
serviços por parte da primeira.”

(Machado, 1993)
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1973 ─ Jerman & Mirman evidenciam que as variáveis estruturais do 
enunciado de um problema (extensão do texto, número de orações 
principais, as orações subordinadas e expressões preposicionais, o número 
de palavras da pergunta do problema) influenciam a resolução dos 
problemas aritméticos. 

1988 ─ Pimm desenvolve um estudo que releva que a linguagem 
matemática exige um alto domínio de competências linguísticas e requer 
mesmo, em certas situações, uma forma diferente do seu uso original.

Década de 90

Dowling desenvolve estudos sobre o papel dos diferentes tipos de texto 
que se utilizam em contextos matemáticos. 

Alder estuda os contextos de educação matemática em populações 
multilingues.

Década de 2000 

Valadares evidencia que o «desenvolvimento das competências essenciais 
das diversas disciplinas radica no desenvolvimento das competências 
essenciais da Língua Portuguesa, delas dependendo.» (p. 63)

Cândido; Smole; Santos; Coura; Powell & Bairral; Carvalho, Carvalho da 
Silva & Pimenta estudam as atividades de escrita na aula de matemática.
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Matemática Português

A partir de atividades que fomentem 
a utilização da linguagem natural, 

promover diversos tipos de 
comunicação nas interações em 

contexto formal de aprendizagem, 
bem como a elaboração de textos 

e/ou relatórios, de modo a 
proporcionar ao aluno a 

interpretação e a comunicação de 
descobertas e ideias matemáticas. 

A partir da mobilização das 
capacidades de compreensão e 

expressão oral e escrita do aluno, 
promover a interação com diversas 

linguagens e suportes 
matemáticos, com vista a favorecer 

a explicitação de raciocínios e 
procedimentos de natureza 

matemática.

http://www.edu.azores.gov.pt/projectos/currregionaledubasica/Paginas/Recursos.aspx
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Princípio das aprendizagens 
integradas 

“…os progressos conseguidos, 
na convergência de diferentes 
áreas do saber, vão assim 
concorrendo para uma visão 
cada vez mais flexível e 
unificadora do pensamento a 
partir da diversidade de culturas 
e de pontos de vista.”

Articulação de conteúdos

“Articula a abordagem das diferentes 
áreas de conteúdo e domínios (…) 
de modo a que se integrem num 
processo flexível de 
aprendizagem que corresponda 
às intenções e objetivos 
educativos e que tenha sentido 
para a criança.”

A- Formação pessoal e social

B- Expressão e comunicação:
•Expressões motora, dramática, plástica e musical
•Linguagem oral e abordagem à escrita
•Matemática

C- Conhecimento do mundo 7/22



Convergência

PLURIDISCIPLINARIDADE

INTERDISCIPLINARIDADE

TRANSDISCIPLINARIDADE

Paralelismo

Unificação

(Pombo, 1994)CENÁRIOS DE INTEGRAÇÃO

“Na escola nos ensinam a isolar os objetos (do seu meio ambiente), a 
separar as disciplinas (em vez de reconhecer suas correlações), a dissociar 
os problemas, em vez de reunir e integrar". (Morin, 2001, p. 15)

Objetivos comuns

Aprender a contar (letras, sílabas, versos, linhas, etc.)

Adquirir o sentido da leitura (alfabética ou algébrica)

Adquirir vocabulário/definições de palavras (Santos, 2005)

Analisar a origem e a formação de palavras 

Compreender textos, enunciados, instruções…

Saber interpretar imagens (quadros, gráficos, tabelas…)

Desenvolver competências de escrita (favorece a compreensão de 
conceitos e procedimentos matemáticos – Cândido, 2001 –
permite explorar, organizar e conectar pensamentos, novos 
conhecimentos e diferentes pontos de vista – Smole, 2001)

Desenvolver a concentração, o raciocínio lógico-matemático e a 
memória
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Conteúdos comuns

Quantificadores:

Numerais cardinais (quantidade numérica): um, dois, três…

Numerais multiplicativos (múltiplo de uma quantidade): dobro, 
triplo, quádruplo, quíntuplo…

Numerais fracionários (fração precisa de uma quantidade): um 
meio, metade, um terço, um quarto, um quinto, doze avos….

Adjetivos:

Numerais (ordem numérica): primeiro, segundo, sétimo, 
trigésimo…
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Leitura imagética (imagens, gráficos, quadros, tabelas…)
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o orientar o estudo; 
o apresentar elementos curriculares; 
o fazer anotações; 
o preparar a elaboração de relatórios  

extensos; 
o auxiliar na sistematização e ordenação de 

conceitos; 
o priorizar os conceitos chaves e inter-

relações;
o avaliar a compreensão concetual dos 

alunos; 
o minimizar a distorção de possíveis 

interpretações; 
o reforçar a compreensão e melhorar a 

aprendizagem;
o preparar para provas;
o avaliar a aprendizagem escolar e o 

processo de ensino.

Elaboração de mapas concetuais (Santos, 2002; Melo & 
Diógenes, s/d; Menegolla, 2005)
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Interpretação e construção de 
problemas.

Desafios de leitura sobre conceitos, 
factos… matemáticos
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Algumas situações problemáticas

O pai do Mário tem 46 anos. O Mário tem 
a quarta parte da idade do avô e o dobro 
da idade do pai.

Quantos anos tem o avô do Mário?
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Algumas situações problemáticas

O Simão e a Maria fizeram uma viagem 
de barco na companhia do primo da Maria 
e dos seus pais. 

Sabendo que o Simão e a Maria são apenas 
amigos e que existiam mais dois 
tripulantes a bordo, quantas pessoas 
estavam no barco?
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Elaboração de um glossário ou dicionário de matemática 

(Coura, 2005).

Exploração da origem e dos processos de formação de 
palavras para a compreensão de conceitos e processos 
matemáticos.
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Pesquisa, registo e sistematização de informação sobre conteúdos, 
teorias, matemáticos famosos, história da matemática…

Exposições orais.

Descrição oral de imagens, objetos (geometria) e procedimentos 
(cálculos).
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Exploração de receitas.
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“Ao utilizar livros infantis, os 
professores podem provocar 
pensamentos matemáticos por 
intermédio de questionamentos ao 
longo da leitura, ao mesmo tempo 
em que a criança se envolve com a 
história. Assim, a literatura pode 
ser usada como um estímulo para 
ouvir, ler, pensar e escrever sobre 
matemática.”

(Smole, 1995, p. 22) 

Introdução de conteúdos e noções 
matemáticas através da leitura (e.g. 
literatura infanto-juvenil, lengalengas, 
adivinhas…)
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Utilização ou elaboração de canções e textos em verso, mnemónicas para 
memorização de tabuada, para a compreensão de fórmulas, noções, 
conceitos, definições ou para exprimir experiências com a matemática.
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