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Tema 
Álgebra 

Propósito Principal de Ensino: 
• Desenvolver nos alunos o pensamento algébrico, bem como a sua capacidade de representar simbolicamente 
situações matemáticas e não matemáticas e de resolver problemas em contextos diversos. 

Objectivos Gerais: 
• Ser capazes de explorar, investigar regularidades; 
• Compreender a noção de proporcionalidade directa e usar o raciocínio proporcional; 
• Ser capazes de resolver problemas, raciocinar e comunicar recorrendo a representações simbólicas. 

 

Tópicos Objectivos Específicos Notas  Blocos 

 
Relações e regularidades 
 
• Expressões numéricas e 
propriedades das 
operações 
 
 
 
 

 
• Proporcionalidade directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sequências 
 e regularidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Compreender o significado dos parênteses e a 
prioridade das operações numa expressão 
numérica. 
 
(B) Usar expressões numéricas para representar 
situações e dar exemplos de situações que possam 
ser representadas por uma expressão numérica. 
 
(C) Expressar relações matemáticas através de 
igualdades e desigualdades. 
 
(D) Compreender os conceitos de razão, proporção 
e constante de proporcionalidade. 
 
(E) Utilizar proporções para modelar situações e 
fazer previsões. 
 
(F) Resolver e formular problemas envolvendo 
situações de proporcionalidade directa. 
 
(G) Identificar e dar exemplos de sequências e 
regularidades numéricas e não numéricas. 
 
(H) Determinar o termo seguinte (ou o anterior) a 
um dado termo e ampliar uma sequência numérica, 
conhecida a sua lei de formação. 
 
(I) Determinar termos de ordens variadas de uma 
sequência, sendo conhecida a sua lei de formação. 
 
(J) Analisar as relações entre os termos de uma 
sequência e indicar uma lei de formação, utilizando 
a linguagem natural e simbólica. 
 
(K) Representar simbolicamente relações descritas 
em linguagem natural e reciprocamente. 
 
(L) Interpretar diferentes representações de uma 
relação e relacioná-las. 

 
• Propor exemplos que evidenciem as 
propriedades comutativa, associativa e 
distributiva das operações estudadas. 
 
• Para evidenciar o papel dos parênteses e 
as prioridades das operações, utilizar 
casos do tipo, 9 + 2,5 x 4 e (9+2,5) x 4;  
14,5 – 3 + 7 e 14,5 - (3+7). 
 
• Distinguir situações em que não existe 
proporcionalidade de situações em que 
existe, solicitando, neste caso, a constante 
de proporcionalidade. 
 
• Usar situações que envolvam 
percentagens e escalas, e a análise de 
tabelas e gráficos. 
 
• Propor situações que permitam verificar a 
propriedade fundamental das proporções. 
 
• Usar a calculadora na exploração de 
regularidades numéricas. 
 
• Propor situações que possibilitem a 
‘visualização’ de expressões algébricas por 
exemplo, o cálculo da área do rectângulo 
de dimensões a e a+2, usando a fórmula 
da área e a soma das medidas das áreas 
do quadrado de lado a e do rectângulo de 
dimensões a e 2. 
 
 
 
 
 
 

 
Balanças 
(A) (B) (C) 
 
 
Resolução de problemas 
(B) 
 
 
Puzzle ampliado 
(D) (E) (F) 

 
 
Relações e regularidades 
(D) (E) 
 
 
Desenhando figuras geométricas até ao 
infinito… 
 (H) (I) (J) (K)  
 
Empilhando cubos 
 (I) (J)  
 
 
Juntando pontos 
 (I), (J)  
 
 
Perímetro numa sequência de hexágonos 
(H), (I), (L) 
 
 

 

 
90’ 

 
 
 

60’ 
 
 
 

90’ + 90’ 
 
 
 

90’ 
 
 
 

90’  
 

 
 

45’ 
 

 
 

90’ 
 
 
 

45’ 
 
 
 

A realização de tarefas de consolidação fica ao critério de cada professor, tendo em conta as características dos seus alunos. 
 



Tarefa 1 – Balanças1 
 

1. Traduz para linguagem matemática simbólica as alíneas b), d), e) g) e h). 

 

2. Resolve todas as expressões numéricas. 

 

3.  Coloca em baixo de cada balança os sinais de <, > ou =. 

 

4. Escreve sobre cada um dos pratos das balanças uma das expressões, sem as repetires, e 

o respectivo valor, de modo a que validem o equilíbrio ou desequilíbrio das balanças.  
 

A  

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 

 a) 4 x (6 - 2,5)  
 
b) O produto de dez, pela soma de dois com 
nove 
 
c) 4 x 6 - 4 x 2,5 
 
d) Dois quintos da área de um quadrado com 
5cm de lado  
 
e) A soma do produto de dez por dois com o 
produto de dez com nove. 
 
f) 486 – 32 + 5 x 8 : 10 
 
g) A soma de metade de doze com um terço de 
dezoito. 
 
h) O dobro do quociente de dez por dois terços  
 
i) 22 x 32 + 54 : 52 

 

j) 
5
3

 + 
2
1

x 0,4  

 

 

 

 

 

                                                             

1 Adaptado de Cuevas, G. & Yeatts, K. (2008).Navigating  through Algebra in Grades 3-5. p.81.NCTM  
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Balanças 

 

Esta tarefa, que se enquadra no tema Álgebra, tem como objectivo trabalhar expressões 

numéricas e propriedades das operações dando continuidade ao trabalho realizado anteriormente 

com os números racionais não negativos.  

 

 Tema matemático: Álgebra 

 

 Nível de ensino: 2.º ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Relações e regularidades 

 

 Subtópicos matemáticos: Expressões numéricas e propriedades das operações 

 

 Capacidades transversais: Comunicação matemática 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos:  

o Utilizar estratégias de cálculo mental e escrito para as quatro operações usando as 

suas propriedades 

 

 Aprendizagens visadas:  

o Compreender o significado dos parênteses e a prioridade das operações numa 

expressão numérica; 

o Usar expressões numéricas para representar situações e dar exemplos de situações 

que possam ser representadas por uma expressão numérica; 
o Expressar relações matemáticas através de igualdades e desigualdades; 
o Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário próprio;  

o Discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 

 
 Recursos: Acetatos com as balanças ou outro suporte para a apresentação dos trabalhos dos 

alunos. 

 

 Duração prevista: 90 minutos 
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 Notas para o professor:  

Esta tarefa pretende dar continuidade ao trabalho realizado com os números racionais não 

negativos, reforçando a interpretação de expressões numéricas descritas em linguagem natural ou 

matemática simbólica e valorizando o cálculo mental. 

 

Nos primeiros 10 minutos de aula o professor deve interpretar com os alunos, em grande grupo, a 

tarefa. Em trabalho de pares, durante cerca de 50 minutos, os alunos devem trabalhar 

autonomamente, sendo o restante tempo de aula destinado à discussão e sistematização de 

informação.  

 

Na questão 1, os alunos transformam em linguagem matemática simbólica todas as situações que 

estão descritas em linguagem natural. Na questão 2 resolvem as respectivas expressões 

numéricas: 

 

 
Expressão  

 
Possíveis resoluções 

a) 4 x (6 - 2,5) 4 x 3,5 = 14 

b) O produto de dez, pela soma de dois com 

nove 
10 x (2 + 9) = 10 x 2 + 10 x 9 = 20 + 90 =110 

c) 4 x 6 - 4 x 2,5 24 - 10 = 14 

d) Dois quintos da área de um quadrado com 

5cm de lado 5
2

x (5 x 5) = 
5
2

x 25 = 10 

e) A soma do produto de dez por dois com o 

produto de dez com nove. 
10 x 2 + 10 x 9 = 20 + 90 = 110 

f) 486 – 32 + 5 x 8 : 10 486 – 9 + 40 : 10 = 486 – 9 + 4 = 481 

g) A soma de metade de doze com um terço 

de dezoito 2
1

x 12 + 
3
1

x 18 = 6 + 6 =12 

h) O dobro do quociente de dez por dois 

terços 
2 x (10 : 

3
2

) = 2 x 15 = 30 

i) 22 x 32 +54 : 52 62 + 52 = 36 + 25 = 61 

j) 
5
3

+ 
2
1

x 0,4 
5
3

+ 
2
1

x
10
4

= 
5
3

+
20
4

=
20
16

=
5
4
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Na questão 3, colocam debaixo de cada balança os sinais <, > ou = de acordo com o equilíbrio ou 

desequilíbrio desta. Na questão 4, escrevem sobre os pratos das balanças as expressões que 

verificam as igualdades e desigualdades representadas. 

 

Durante o trabalho autónomo dos alunos, o professor deve apoiar a interpretação da linguagem 

natural e a sua conversão em linguagem matemática simbólica, evitando interpretações erradas 

que possam dificultar o trabalho dos alunos. 

 

Na discussão da tarefa, o professor deve explorar as várias hipóteses de resposta dadas pelos 

alunos (apresentam-se algumas possibilidades no quadro acima) e a relação entre as expressões 

que estão nos pratos das balanças, principalmente das que estão em equilíbrio, para que possam 

verificar que as expressões são equivalentes, explorando assim a propriedade distributiva. Qual o 

sinal a colocar junto das balanças, onde não se verifica uma igualdade, e fazer a correspondência 

entre o sinal e o facto de o desequilíbrio ser para a esquerda ou para a direita é um aspecto a 

discutir com os alunos. 

 

O professor pode ainda explorar algumas expressões numéricas para treino de cálculo mental, 

utilizando a propriedade distributiva: 

 

25 x 11 = 25 x (10 + 1) 

2
1

 x (
4
1

 + 2) = 
8

11
 

2 x (
3
6

 - 
10
5

) 

 

Sugere-se a utilização de jogos como o jogo do 24, Super Tmatik, …, ou recurso a applets para 

trabalho com as prioridades das operações e desenvolvimento de cálculo mental. 

 

Calculadora avariada 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00014/leerling_pt.html 

Jogo do 24 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00008/leerling_pt.html 

Balança algébrica 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=26 
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Possíveis soluções 

A 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 
 

 

C 

 

 

 
 

D 

 

 

 
 

 

 

E 

 

 

 
 

 

 

 

a)  c) 

= 

f)  

d) 

> 

b)  e) 

= 

g)  

i) 

< 

h)  

j) 

> 
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Síntese 
 

 
Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição 
 

O produto de um número por uma soma é igual à soma dos produtos desse número por cada uma 

das parcelas  

4 x (5 + 6) = 4 x 5 + 4 x 6 
                                

                                     O produto de um número por uma soma        soma dos produtos desse número por cada uma das parcelas 

 
Propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtracção 
 

O produto de um número por uma diferença é igual à diferença dos produtos desse número pelo 

aditivo e pelo subtractivo  

 

3 x (5 - 4) = 3 x 5 – 3 x 4 
 

                                                 O produto de um número por uma diferença      diferença dos produtos desse número pelo aditivo e pelo subtractivo  
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Tarefa 2 – Resolução de Problemas2 

  

Problema 1 

 

A figura mostra parte de uma frutaria onde a mãe do Pedro costuma ir comprar fruta. 

 
A partir dos dados da figura, inventa um problema que possa ser resolvido pela expressão 

numérica seguinte. 

 

2 × 0,85 + 3 × 1,15 

Problema 2 
 

a) Escreve o enunciado de um problema, tendo por base a figura 1. 

Usa o valor 0,5 como medida de lado de uma quadrícula. 

 

      

      

      

      

      

Figura 1 

 

b) Escreve uma expressão que possa resolver o teu problema. 

                                                             

2 Retirado de Provas de Aferição de 2.º Ciclo (2006)  
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Resolução de Problemas 

 

Esta tarefa, que se enquadra no tema Álgebra, tem como objectivo trabalhar as expressões 

numéricas em contexto de resolução de problemas. 

 

 Tema matemático: Álgebra 

 

 Nível de ensino: 2.º ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Relações e regularidades 

 

 Subtópicos matemáticos: Expressões numéricas e propriedades das operações 

 

 Capacidades transversais: Resolução de problemas 

  Comunicação matemática 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos:  

o Compreender o significado dos parênteses e a prioridade das operações numa 

expressão numérica. 

 

 Aprendizagens visadas:  

o Usar expressões numéricas para representar situações e dar exemplos de situações 

que possam ser representadas por uma expressão numérica; 
o Identificar os dados, as condições e o objectivo do problema; 

o Conceber e pôr em prática estratégias de resolução de problemas, verificando a 

adequação dos resultados obtidos e dos processos utilizados; 

o Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário próprio; 

o Discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 

 
 Recursos: Acetatos ou outro suporte para a apresentação dos trabalhos dos alunos. 

 

 Duração prevista: 60 minutos 
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 Notas para o professor:  

Depois de interpretada a tarefa, os alunos, em grupos de dois ou mais elementos, resolvem cada 

um dos problemas descrevendo os raciocínios seguidos e as expressões numéricas respectivas 

(30 minutos). O restante tempo de aula é destinado à discussão e sistematização de informação.  

 

 

No Problema 1, os alunos devem interpretar a informação contida na imagem e escrever um 

enunciado associando 2 × 0,85 ao preço de dois quilogramas de laranjas e 3 × 1,15 ao preço de 

três quilogramas de bananas. 

 

O Problema 2, uma vez que só tem uma imagem, apela à imaginação dos alunos e permite-lhes 

a comunicação matemática escrita inventando problemas que envolvam conceitos de geometria. 

Por exemplo, os alunos podem associar a imagem a uma piscina, uma moldura ou uma toalha. No 

caso da piscina podem referir que 0,5m corresponde ao comprimento do lado do azulejo. Assim 

podem formular um problema que questione acerca da área de piscina e calculá-la através da 

expressão (0,5x3) x (0,5x4) uma vez que à largura correspondem 3 azulejos de medida de 

comprimento de lado 0,5m e 4 azulejos de medida de comprimento de lado 0,5m ou um problema 

que questione qual a área de azulejo usada e calculá-la através da expressão 18 x (0,5 x 0,5). O 

professor deve estar atento à unidade de medida de comprimento escolhida pelo aluno que 

depende do contexto do problema (moldura, piscina, toalha, …). Esta é uma oportunidade para os 

alunos mobilizarem conhecimentos acerca do cálculo da área do rectângulo e do quadrado. 

 

Na discussão, é importante que o professor reforce a equivalência das expressões escritas pelos 

alunos e explore a prioridade das operações e a importância do uso dos parênteses.  
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Tarefa 3 – Puzzle ampliado3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura representa um puzzle. Trata-se de um quadrado, dividido em diversas figuras – três 

triângulos rectângulos (B1, A1, e A3), três quadriláteros (A2, B2 e B3). Os números indicam as 

medidas (em centímetros) dos comprimentos de alguns dos lados dessas figuras. 

 

A tarefa do teu grupo consiste em ampliar o puzzle, isto é, construir um puzzle com a mesma 

forma, mas em que um segmento de 4cm de comprimento seja transformado num segmento 
de 6cm de comprimento. Para isso, o teu grupo deve seguir as seguintes instruções: 

 

1.ª fase – Dividir-se em duas equipas. 

2.ª fase – Uma das equipas construirá, em cartolina, as peças ampliadas A1, A2 e A3; a outra 

construirá as peças B1, B2, e B3. 

3.ª fase – Concluída a construção das peças, o grupo voltará a reunir-se e juntará as 6 peças. 

4.ª fase – Caso surjam dificuldades, o grupo deve discutir os processos utilizados por cada 

equipa e adoptar aquele que lhe parecer mais correcto. 

                                                             

3 Adaptado de sessão do ProfMat 89 – Viana do Castelo, dinamizada por Leonor Moreira 

 

   2 

    8 

B1       A2 

        

       B2 

A3 

B3 

A1 

4 6 

 4 

6 

2 3 5 
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Puzzle ampliado 

 

Esta tarefa, que se enquadra no tema Álgebra, tem como objectivo introduzir conceitos 

relacionados com a proporcionalidade directa.  

 

 Tema matemático: Álgebra 

 

 Nível de ensino: 2.º ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Relações e regularidades 

 

 Subtópicos matemáticos: Proporcionalidade directa 

 

 Capacidades transversais: Raciocínio matemático 

  Comunicação matemática 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos:  

o Resolver problemas que envolvam o raciocínio proporcional. 

 

 Aprendizagens visadas:  

o Compreender os conceitos de razão, proporção e constante de proporcionalidade; 

o Resolver e formular problemas envolvendo situações de proporcionalidade directa; 

o Utilizar proporções para modelar situações e fazer previsões; 

o Explicar e justificar os processos, resultados e ideias matemáticos, recorrendo a 

exemplos e contra-exemplos e à análise exaustiva de casos; 

o Formular e testar conjecturas e generalizações e justificá-las fazendo deduções 

informais; 

o Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário próprio; 

o Discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 

 

 Recursos: Folhas de cartolina ou papel quadriculado e esquadro de 90º. 

 

 Duração prevista: 90 + 90 minutos  
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 Notas para o professor:  

A tarefa deve ser realizada em grupos de pelo menos quatro elementos. Depois de interpretado o 

enunciado, os alunos devem trabalhar autonomamente durante 45 minutos. O restante tempo 

deverá ser utilizado para discussão e abordagem, em grande grupo, dos conceitos de razão, 

constante de proporcionalidade e escala. 

 

Na primeira fase cada grupo divide-se em duas equipas, começando a ampliar as peças, 

conforme indicado na tarefa.  

 

O professor, na segunda fase, apenas observa os alunos, só intervindo caso alguma das equipas 

não consiga iniciar o trabalho. Provavelmente alguns alunos, ao tentarem ampliar as peças, 

adicionam, erradamente, duas unidades em cada um dos comprimentos do puzzle.  

 

Na terceira fase, caso os alunos tenham ampliado erradamente alguma peça do puzzle, ao 

juntarem-nas verificam que estas não encaixam.  

 

Na quarta fase, os alunos são levados a discutir os processos utilizados por cada equipa. É 

esperado que nesta fase todos os alunos compreendam que cada centímetro da figura inicial, 

corresponde a 1,5cm da figura construída. O professor deve estar atento a esta fase de discussão 

dos alunos (15min), colocando questões e, se necessário, fazê-los perceber qual o processo 

correcto. Possíveis questões a serem colocadas: “Se 4cm correspondem a 6cm, que valor 

corresponderá a 2cm? E a 1cm?”. Estas questões alertam os alunos para perceberem como é, 

muitas vezes, importante o recurso ao valor unitário (constante de proporcionalidade). 

 

De seguida realiza-se a discussão em grande grupo onde os conceitos de razão, proporção e 

constante de proporcionalidade devem ser explorados e explicitados. Com base na tabela em 

baixo os alunos são levados a perceber que a constante de proporcionalidade é 1,5cm, que esta 

se pode obter pela razão entre a medida dos lados do puzzle ampliado e a medida de lado do 

puzzle inicial que só há proporcionalidade directa quando todos os valores aumentam nessa 

mesma proporção. A noção de escala, também deve ser abordada, com base na ampliação do 

puzzle. 

 



Álgebra – 2.º ciclo 

 

 
NPMATEB 2009/10   15 

 
Tabela de valores: 

 

Puzzle 
(inicial) 

1 2 3 4 5 … 8 

Puzzle 
(ampliado) 

1,5 3 4,5 6 7,5 … 12 

 

A abordagem é feita na mesma óptica da ficha síntese que também deve ser explorada em 

grande grupo. 

 

O professor deve trabalhar com os alunos problemas onde não se verifique proporcionalidade 

directa embora a interpretação do enunciado possa induzir a tal. Como é exemplo: 

 

 Um carro transporta duas pessoas a 100Km/h. A quantos km/h deverá andar se 

transportar quatro pessoas? 

 

 A altura de um rapaz de 10 anos é 1,5m. Qual será a sua altura quando tiver 20 anos? 



Álgebra – 2.º ciclo 

 

 
NPMATEB 2009/10   16 

 Explorações dos alunos 
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Tarefa 4 – Relações e regularidades4 
 

1. Observa a tabela 1. 

Descobre relações entre colunas e entre linhas e regista-as. 

 

1 2 3 4 5 

2 4 6 8 10 

3 6 9 12 15 

4 8 12 16 20 
Tabela 1 

 

2. Repara que, para quaisquer quatro números retirados da tabela 2, conforme se mostra no 

exemplo, e arrumados na tabela 3 é possível encontrar relações entre eles.  

      

 Exemplo: 

1 2 3 4 5 6 

2 4 6 8 10 12 

3 6 9 12 15 18 

4 8 12 16 20 24 

5 10 15 20 25 30 
                    Tabela 2                Tabela 3      

 

 
 
2.1. Retira números da tabela 2, segundo as indicações dadas anteriormente, e descobre relações 

entre os números em todos os sentidos (vertical, horizontal e diagonal, de cima para baixo e de 

baixo para cima).  

 

 

                                                             

4 Adaptado de National Center for Excellence in the Teaching of Mathematics. Mathematics Department Workshop. Topic: Proportional 
Reasoning 
 

2 5 

6 15 
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3. Com base nas relações descobertas na questão anterior, completa os seguintes tabelas:  

 

 

4 8  9 ? 

36 ?  ? 30 

 

 

 

12 4 

? ? 

 

 

 

4 16 ?  20 15 ? 

5 ? 80  ? 45 ? 
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Relações e regularidades 

 

Esta tarefa, que se enquadra no tema Álgebra, tem como objectivo envolver os alunos no trabalho 

com relações numéricas, consolidar o conceito de proporção abordado na tarefa “Puzzle 

ampliado” e contribuir para o desenvolvimento do raciocínio proporcional. 

 

 Tema matemático: Álgebra 

 

 Nível de ensino: 2.º ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Relações e regularidades 

 

 Subtópicos matemáticos: Proporcionalidade directa 

 

 Capacidades transversais: Raciocínio matemático 

   Comunicação matemática 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos:  

o Investigar regularidades numéricas  

 

 Aprendizagens visadas:  

o Compreender os conceitos de razão, proporção e constante de proporcionalidade; 

o Utilizar proporções para modelar situações e fazer previsões; 

o Explicar e justificar os processos, resultados e ideias matemáticos, recorrendo a 

exemplos e contra-exemplos e à análise exaustiva de casos; 

o Formular e testar conjecturas e generalizações e justificá-las fazendo deduções 

informais; 

o Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário próprio; 

o Discutir resultados, processos e ideias matemáticas. 

 
 Recursos: Calculadora e suporte para a apresentação dos trabalhos dos alunos. 

 

 Duração prevista: 90 minutos 
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 Notas para o professor:  

Nesta tarefa os alunos devem trabalhar a pares durante cerca de 60 minutos, sendo os restantes 

30 minutos reservados à discussão e sistematização de conceitos envolvidos. 

 

Na questão 1, os alunos devem observar atentamente a tabela 1 e descobrir relações entre os 

números nas linhas e nas colunas, verificando por exemplo que a coluna 2 é o dobro da coluna 1, 

assim como a coluna 4 é o dobro da coluna 2 e o quádruplo da coluna 1. A coluna 3 é o triplo da 

coluna 1 e igual à soma da coluna 1 com a coluna 2. A coluna 5 é igual à soma da coluna 1 com a 

coluna 4. Na coluna 2 estão uma sequência de números múltiplos de 2, na coluna 3 múltiplos de 

3, na coluna quatro múltiplos de 4 e na coluna 5 múltiplos de 5. Quanto às linhas, verificam-se as 

mesmas relações de dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo como nas colunas relativamente à 

primeira linha. 

  

Na questão 2.1, e para quaisquer 4 números retirados da tabela 2, sendo dois dos números 

retirados da mesma linha e dois da mesma coluna, e arrumados na tabela 3 de 2x2 é também 

possível encontrar relações entre eles. Os alunos devem escolher 4 números segundo a condição 

apresentada anteriormente e verificar as relações existentes em todas as direcções (vertical, 

horizontal e diagonal, de cima para baixo e de baixo para cima). Por exemplo, usando a tabela 3 

podemos verificar as seguintes relações numéricas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a análise e discussão das relações existentes em cada conjunto de quatro números 

escolhidos pelos alunos, o professor pode realçar as relações inversas triplo e terça parte, dobro e 

metade ou ainda que no mesmo sentido, quer com os números de cima quer com os números de 

2 5 

6 15 
Triplo Um terço 

6 x 5 = 30 2 x 15 = 30 

Triplo Um terço 

x 2,5 

: 0,4 

: 0,4 

x 2,5 
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baixo, a relação é a mesma e que multiplicando os valores extremos se obtém o mesmo produto – 

identidade fundamental das proporções. 

 

Na questão 3 os alunos devem usar algumas das relações exploradas na questão 2.1 e completar 

as tabelas: 

 

4 8  9 3  12 4 

36 72  90 30  9 3 

 

 

4 16 64  20 15 10 

5 20 80  60 45 30 

 

 

 

A utilização do jogo http://www.mathplayground.com/algebraic_reasoning.html também é um bom 

contributo para o desenvolvimento do pensamento algébrico.  
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Tarefa 5 – Desenhando figuras geométricas até ao infinito…5 

 

1. Observa a sequência seguinte: 

 
 

a) Indica o padrão de repetição da sequência.  

 

b) Quais as posições em que se encontram os hexágonos da sequência? 

 

c) Qual a figura que está na 26.ª posição da sequência? Explica o teu raciocínio. 

 

d) Qual a figura que se encontra na 100.ª posição? Explica o teu raciocínio. 

 

e) Indica, justificando, se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas. 

 

 “Existe um hexágono na posição 61” 

 

 “Existe um hexágono na posição 23109.” 

 

 “Existe um hexágono na posição 799993.” 

                                                             

5 Adaptado de tarefa do Plano de Acompanhamento do PMII e NPMED retirada de Ponte, J.P., Branco, N. & Matos, A. (2009). Álgebra 
no Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação. Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular. [Acedido em 02/02/2010 
de http://area.dgidc.min-edu.pt/materiais_NPMEB/home.htm] 
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Desenhando figuras geométricas até ao infinito… 

 

Esta tarefa, que se enquadra no tema Álgebra, tem como objectivo fazer a articulação entre o 

trabalho com sequências do 1.º ciclo e o trabalho com sequências do 2.º ciclo. 

 

 Tema matemático: Álgebra 

 

 Nível de ensino: 2.º ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Relações e regularidades 

 

 Subtópicos matemáticos: Sequências e regularidades 

 
 Capacidades transversais: Raciocínio matemático 

  Comunicação matemática 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos:  

o Investigar regularidades em sequências;  

o Completar, desenhar e explorar padrões geométricos. 

 

 Aprendizagens visadas:  

o Identificar e dar exemplos de sequências e regularidades numéricas e não 

numéricas; 
o Determinar o termo seguinte (ou o anterior) a um dado termo e ampliar uma 

sequência numérica, conhecida a sua lei de formação; 
o Determinar termos de ordens variadas de uma sequência, sendo conhecida a sua lei 

de formação; 
o Representar simbolicamente relações descritas em linguagem natural e 

reciprocamente; 
o Analisar as relações entre os termos de uma sequência e indicar uma lei de 

formação, utilizando a linguagem natural e simbólica; 
o Explicar e justificar os processos, resultados e ideias matemáticos, recorrendo a 

exemplos e contra-exemplos e à análise exaustiva de casos; 

o Formular e testar conjecturas e generalizações e justificá-las fazendo deduções 

informais; 

o Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário próprio. 
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 Recursos: Acetatos ou outro suporte para a apresentação dos trabalhos dos alunos. 

 

 Duração prevista: 90 minutos 

 
 Notas para o professor:  

Os alunos devem trabalhar a pares durante 60 minutos, justificando de forma clara a resposta a 

cada uma das questões. Esta tarefa permite conexões com o Tema Números e Operações, 

nomeadamente com a decomposição de números, os múltiplos e critérios de divisibilidade e com 

a Geometria, figuras geométricas. É uma forma de iniciar os alunos na exploração das posições 

dos elementos de uma sequência sem que se abordem directamente os conceitos de termo, 

ordem ou lei de formação. 

 

Na primeira alínea, os alunos devem observar atentamente a sequência de figuras geométricas 

apresentada e identificar qual o conjunto de figuras que se repete ao longo da sequência 

identificando o padrão de repetição como sendo “círculo – quadrado – hexágono”. 

 

Na alínea seguinte, os alunos devem identificar as posições em que se encontra o hexágono. 

Assim, podem perceber que os hexágonos se encontram na posição 3, 6 e 9, ou seja, a posição 

em que se encontra corresponde sempre a um múltiplo de 3. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

  

Na alínea c), é possível que alguns alunos desenhem as 26 figuras e verifiquem que o quadrado é 

a figura da 26.ª posição e que outros apresentem raciocínios em que comparem a posição das 

figuras do padrão de repetição com a 26.ª posição. O professor pode, neste momento, colocar 

algumas questões que levem o aluno a descobrir a figura da posição 26 sem recorrer ao desenho: 

“Em que posição se encontra o primeiro hexágono?”, “E o segundo?”, “Será que não consegues 

prever qual a posição do terceiro hexágono?”, “e do quarto?”, “Quais são as posições do 

quadrado?”, “E do círculo?”  
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Na alínea d), para indicarem a posição da 100.ª figura já se torna difícil fazê-lo através de 

desenho. Nesta situação o professor deve incentivar a procura da generalização questionando: 

“De quantas em quantas figuras se repete o padrão?”, “e o 26 da alínea anterior, tem alguma 

relação com os múltiplos de 3?” Assim, os alunos devem perceber que o 26 é igual a um múltiplo 

de 3 (24) mais 2 ou é um múltiplo de 3 (27) menos 1, logo a figura na 26.ª posição é a segunda do 

padrão de repetição. Para o caso do 100, o raciocínio é igual 100 é igual a 99 (múltiplo de 3) mais 

1, logo é a primeira figura do padrão (o círculo).  

 

Na discussão, o professor pode questionar em que posições vão estar os círculos e os quadrados 

na sequência e mediante a análise da exploração anterior pode-se concluir que na posição: 

 múltiplo de 3 mais 1 ou múltiplo de 3 menos 2, temos círculos;  

 múltiplo de 3 mais 2 ou múltiplo de 3 menos 1, temos quadrados; 

 múltiplo de 3, temos hexágonos. 

 

Assim, para qualquer posição que o professor possa indicar, os alunos devem verificar cada uma 

das condições e indicar facilmente a figura que se encontra nessa posição. 

 

Na última alínea, deve ser usado o critério de divisibilidade por 3 para se perceber que apenas na 

posição 23109 existe um hexágono, pois a soma dos algarismos do número (2+3+1+0+9=15) é 

múltiplo de 3.   

 

Sugere-se trabalho complementar com sequências e regularidades numéricas e não numérica. A 

questão 3 do trabalho complementar deve ser trabalhada em contexto de aula, uma vez que 

implica a exploração e discussão da lei de formação da sequência. 
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Proposta de trabalho complementar 

 
1. Observa as sequências e completa-as. 

 
a) 

 
b) 

 
c)  

 
 

2. Observa as sequências numéricas. 

 

a) Escreve os dois termos seguintes em cada uma das sequências 

 ...,
8
1,

4
1,

2
1,1  

 

  3, 6, 10, 15, … 

 

b) Explica como descobriste os termos seguintes.  

 

 

3. Observa sequência seguinte construída com fósforos: 

 
 

a) Continua a sequência, desenhando as duas figuras seguintes. 

 

b) Consegues dizer quantos fósforos terá a 10.ª figura, sem a desenhares? Explica o teu 
raciocínio. 
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Tarefa 6 – Empilhando cubos6 

 

1. Observa a sequência obtida empilhando cubos: 

 
 

a) Usa a malha isométrica para desenhares a figura seguinte da sequência e indica o número 

de cubos que a constituem.  

 

 
 

b) Sem desenhares, diz quantos cubos tem a 10.ª figura. Explica o teu raciocínio. 
 
c) É possível construir uma figura com 110 cubos? Explica o teu raciocínio. 

                                                             

6 Adaptado de Ponte, J.P., Branco, N. & Matos, A. (2009). Álgebra no Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação. Direcção Geral 
de Inovação e Desenvolvimento Curricular. [Acedido em 02/02/2010 de http://area.dgidc.min-edu.pt/materiais_NPMEB/home.htm] 
 

… 
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Empilhando Cubos 

 

Esta tarefa, que se enquadra no tema Álgebra, tem como objectivo introduzir os conceitos de 

ordem e termo de uma sequência e lei de formação a partir da relação entre os seus termos, usar 

linguagem simbólica para descrever relações, levar os alunos a comparar uma sequência não 

numérica com uma numérica e a desenvolver a sua capacidade de visualização tridimensional.  

 

 Tema matemático: Álgebra 

 

 Nível de ensino: 2.º ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Relações e regularidades 

 

 Subtópicos matemáticos: Sequências e regularidades 

 
 Capacidades transversais: Raciocínio matemático 

  Comunicação matemática 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos:  

o Identificar e dar exemplos de sequências e regularidades numéricas e não 

numéricas. 
 

 Aprendizagens visadas:  

o Determinar o termo seguinte (ou o anterior) a um dado termo e ampliar uma 

sequência numérica, conhecida a sua lei de formação; 
o Determinar termos de ordens variadas de uma sequência, sendo conhecida a sua lei 

de formação; 
o Analisar as relações entre os termos de uma sequência e indicar uma lei de 

formação, utilizando a linguagem natural e simbólica; 
o Explicar e justificar os processos, resultados e ideias matemáticos, recorrendo a 

exemplos e contra-exemplos e à análise exaustiva de casos; 

o Formular e testar conjecturas e generalizações e justificá-las fazendo deduções 

informais; 

o Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário próprio; 

o Discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 
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 Recursos: Cubos de encaixe. 

 

 Duração prevista: 45 minutos 

 
 Notas para o professor:  

Os alunos devem trabalhar autonomamente durante 25 minutos e discutir em grande grupo as 

suas descobertas nos outros 20 minutos. Na primeira questão, os alunos desenham na malha 

isométrica a 5.ª figura da sequência e verificam que esta é constituída por 25 cubos. O professor 

deve disponibilizar cubos de encaixe para os alunos que revelem maiores dificuldades na 

visualização da 5.ª figura. 

 

Para responder a esta questão, os alunos têm que perceber a lei de formação da sequência e 

converter a sequência geométrica numa sequência numérica. Isto facilita a análise das relações 

entre os termos, verificando que o número de cubos é igual ao produto de factores iguais. Esses 

factores são a ordem do termo. 

 

Termos de ordem n 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º … 

n.º de cubos 1 4 9 16 25 … 

 

Descoberta a lei de formação, verificam que a 10.ª figura terá um número de cubos igual a 102, 

logo 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na alínea b), caso os alunos digam que se no termo de ordem 5 existem 25 cubos, então no de 

ordem 10 existe o dobro, o professor deve pedir ao aluno que verifique se essa relação também 

existe entre o termo de ordem 1 e ordem 2 e entre o termo de ordem 2 e ordem 4. Assim, 

facilmente percebem que a relação que enunciaram entre os termos de ordem 5 e 10 não está 

correcta. Caso os alunos não contem os cubos que não são visíveis podem considerar a 

sequência em cada termo é obtido do anterior somando um número par: o 2.º termo obtém-se 

somando o número 2, o 3.º termo somando o número 4, o 4.º termo somando número 6, etc…  
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que cada termo se obtém somando ao número um tantos números pares consecutivos quantos a 

ordem do termo menos um.   

 

Na última alínea podem, por tentativa e erro, verificar que não é possível construírem uma figura 

com 110 cubos, pois não existe nenhum produto de factores iguais cujo resultado seja 110. Os 

mais próximos são 100102   ou 121112  .  
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Tarefa 7 – Juntando pontos7 
 

1. Considera a imagem     como o primeiro termo de uma sequência. Imagina uma lei de 

formação para essa sequência e desenha os seus primeiros quatro termos.  

 

De seguida vais colocar à prova os teus colegas e ver se eles conseguem descobrir a lei de 

formação que imaginaste. Sê criativo! 

                                                             

7 Adaptado de National Center for Excellence in the Teaching of Mathematics. Mathematics Department Workshop. Topic: Sequences.  
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Juntando pontos 

 

Esta tarefa, que se enquadra no tema Álgebra, tem como objectivo trabalhar os conceitos de 

termo, ordem e lei de formação relacionando termos de uma sequência e permite aos alunos 

criarem as suas próprias sequências a partir de um primeiro termo dado. 

 

 Tema matemático: Álgebra 

 

 Nível de ensino: 2.º ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Relações e regularidades 

 

 Subtópicos matemáticos: Sequências e regularidades 

 
 Capacidades transversais: Raciocínio matemático; 

  Comunicação matemática. 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos:  

o Identificar e dar exemplos de sequências e regularidades numéricas e não 

numéricas; 

o Determinar o termo seguinte (ou o anterior) a um dado termo e ampliar uma 

sequência numérica, conhecida a sua lei de formação. 
 

 Aprendizagens visadas:  

o Determinar termos de ordens variadas de uma sequência, sendo conhecida a sua lei 

de formação; 
o Analisar as relações entre os termos de uma sequência e indicar uma lei de 

formação, utilizando a linguagem natural e simbólica; 
o Explicar e justificar os processos, resultados e ideias matemáticos, recorrendo a 

exemplos e contra-exemplos e à análise exaustiva de casos; 

o Formular e testar conjecturas e generalizações e justificá-las fazendo deduções 

informais; 

o Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário próprio; 

o Discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 
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 Recursos: Papel quadriculado ou computador com acesso à internet. 

 

 Duração prevista: 90 minutos 

 
 Notas para o professor:  

Os alunos trabalham autonomamente durante 45 minutos. De seguida apresentam o seu trabalho 

aos colegas.  

 

Partindo de dois pontos, os alunos devem criar sequências livremente estabelecendo relações 

entre os seus termos e explicando a sua lei de formação. A utilização do applet 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00219/leerling_pt.html ajuda na construção da sequência de 

forma mais atractiva e com possibilidade de contagem de pontos utilizados. Antes de iniciarem o 

trabalho, o professor deve alertar os alunos para a leitura das instruções de utilização da 

aplicação. 

 
 

Depois de criada a sequência, os alunos devem apresentá-las aos colegas questionando-os 

acerca da lei de formação da sequência que apresentam. 

 

 

Estas são algumas das sequências que podem surgir do trabalho dos alunos: 
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A apresentação e discussão dos trabalhos devem ser geridas pelos grupos, cabendo ao professor 

o papel de orientador da discussão. 
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 Explorações dos alunos 
Resolução 1 

 

 
 

Resolução 2 

 
Resolução 3  
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Tarefa 8 – Perímetro numa sequência de hexágonos8 

 

1. A Joana e a Cristina começaram a construir uma sequência geométrica com hexágonos 

regulares congruentes, como mostram as figuras: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

a) As duas amigas não estão de acordo quanto à medida do perímetro da figura 2. 

      A Joana afirma que, se a unidade de medida for o comprimento do lado de um hexágono,       

     o perímetro da figura 1 é 6 e o perímetro da figura 2 é 12. 

     A Cristina discorda da Joana e afirma que o perímetro da figura 1 é 6 mas o da figura 2 é  

    10. 

          Diz qual delas tem razão e justifica a tua resposta. 

 

 

b) Para construir a figura seguinte, juntaram um terceiro hexágono à figura 2, ficando um só 

lado em comum com um hexágono da figura 2. 

     Seguindo o mesmo processo, qual é o perímetro da figura 4? 

     E da figura 10? Explica o teu raciocínio. 
 
 
 

c) Se as duas amigas mantiverem este processo nas figuras seguintes, será possível 

construir uma figura com perímetro 105?Justifica a tua resposta. 

 

 

 

                                                             

8 Adaptado do Projecto 1001 Itens 

 

Figura 1 Figura 2 

. . . 
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Perímetro numa sequência de hexágonos 

 

Esta tarefa, que se enquadra no tema Álgebra, tem como objectivo a investigação de sequências 

e regularidades. 

 

 Tema matemático: Álgebra 

 

 Nível de ensino: 2.º ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Relações e regularidades 

 

 Subtópicos matemáticos: Sequências e regularidades 

 

 Capacidades transversais: Raciocínio matemático 

  Comunicação matemática 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos:  

o Identificar e dar exemplos de sequências e regularidades numéricas e não 

numéricas Investigar regularidades em sequências; 

o Analisar as relações entre os termos de uma sequência e indicar uma lei de 

formação, utilizando a linguagem natural e simbólica; 

o Representar simbolicamente relações descritas em linguagem natural e 

reciprocamente; 

o Determinar o perímetro de polígonos regulares e irregulares. 

 

 Aprendizagens visadas:  

o Determinar o termo seguinte (ou o anterior) a um dado termo e ampliar uma 

sequência numérica, conhecida a sua lei de formação; 

o Determinar termos de ordens variadas de uma sequência, sendo conhecida a sua lei 

de formação; 

o Interpretar diferentes representações de uma relação e relacioná-las; 

o Explicar e justificar os processos, resultados e ideias matemáticos, recorrendo a 

exemplos e contra-exemplos e à análise exaustiva de casos; 

o Formular e testar conjecturas e generalizações e justificá-las fazendo deduções 

informais; 

o Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário próprio; 
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o Discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 

 

 Duração prevista: 45 minutos 

 
 Notas para o professor:  

Durante 30 minutos os alunos realizam a tarefa a pares sem haver qualquer explicação por parte 

do professor. O professor apenas deve intervir se algum grupo na primeira questão disser que a 

Joana é quem tem razão.  

 

Na alínea b) podem aparecer respostas como: 

- O perímetro cresce de 4 em 4, logo a figura 4 tem de perímetro 18 e a figura 10 tem de perímetro 

44 (escrevendo os perímetros até à figura 10: 6 10 14 18 22 26 30 34 40 44) 

 

- os alunos podem pensar na relação que existe entre o número de hexágonos e o número de 

ligações, podendo registar: 

 
Ordem da 

Figura 
N.º de 

hexágonos 
N.º de uniões  

(ordem da figura – 1) 
N.º de lados 

unidos  
(n.º de uniões x 2) 

Perímetro  

1 1 1 – 1 = 0 0 6 
2 2 2 – 1 = 1 1 x 2 = 2 12 – 2 = 10 
3 3 3 – 1 = 2 2 x 2 = 4 18 – 4 = 14 
4 4 4 - 1 = 3 3 x 2 = 6 24 – 6 = 18 
… … … … … 

 

Os alunos podem explicar que obtêm o perímetro de cada figura multiplicando o número de 

hexágonos por 6 (número de lados de um hexágono) e que retiram o número de uniões de dois 

lados (é igual à ordem da figura menos um).  

 

Ou 

 

 Os alunos podem explicar que obtêm o perímetro da figura do seguinte modo: consideram quatro 

lados do hexágono (os lados que não se unem a outros hexágonos) e multiplicam pelo número 

total de figuras. Em seguida, somam dois, uma vez que em cada extremo da figura há mais um 

lado a considerar.  
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Ordem da 
Figura 

N.º de 
hexágonos 

N.º de lados do 
hexágono, não 

unidos 

N.º de lados não unidos x 
Ordem da figura 

Perímetro 
 

1 1 4 6 6 
2 2 4 4 x 2 = 8 8 + 2 = 10 
3 3 4 4 x 3 = 12 12 + 2 = 14 
4 4 4 4 x 4 = 16 16 + 2 = 18 
… … … … … 

 

 

Os alunos podem responder à última alínea referindo que os números são sempre pares por 

serem o quádruplo de um número natural mais dois. 


