
ACÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 

A criança que não aprende matemática 

 

 Perante o cenário preocupante que nos revelam os dados estatísticos nacionais 

e internacionais ao nível da matemática, é necessário desenvolver um sistema 

impulsionador e compensatório no pré-escolar e nos primeiros anos de escolaridade para 

reduzir as experiências de insucesso na matemática e evitar que um número incontável de 

alunos chegue ao 3º e 4º ano de escolaridade e posteriormente transite para o 2º Ciclo do 

Ensino Básico sem competências básicas mínimas necessárias para uma aprendizagem 

bem-sucedida na matemática.   

 A identificação fluente do número, competências de contagem, as relações 

numéricas e as competências de cálculo são alguns dos fatores cognitivos preditores do 

desempenho na matemática nos primeiros anos escolares (Marcelino, Sousa, & Lopes, 

2017;  Hornung, Schiltz, Brunner & Martin, 2014). Estas competências numéricas iniciais 

são apontadas pela literatura como responsáveis por dificuldades na aprendizagem da 

matemática na aprendizagem da matemática, incluindo, as severas e persistentes como a 

discalculia. Para impulsionar e compensar essas dificuldades, os profissionais 

intervenientes neste processo necessitam de perceber como o cérebro humano aprende a 

matemática, quais são os preditores do desempenho futuro da matemática e como se pode 

intervir nas dificuldades em matemática.  

 O cerne desta Ação incide na exposição de um modelo teórico de 

desenvolvimento numérico na criança para a compreensão de como a criança aprende a 

matemática acrescida de uma breve demonstração de  algumas atividades e jogos lúdico-

práticos baseados nesse modelo para estimular as competências aritméticas em 

crianças/jovens com baixo desempenho na matemática (Marcelino, Cunha Teixeira, & 

Rato, 2017).  

 

Público-Alvo 

Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário, Técnicos em 

Educação Especial e de outras áreas de Educação.   

 

Duração 

4 horas 

 



Metodologia: Expositivo / Demonstrativo 

 

Data (a definir) 

 

Calendarização 

09h30 – 13h30 (com 15 minutos de intervalo) – 4 horas 

 

Formadores 

Lília Marcelino - Psicóloga e doutorada em Educação pela Universidade Lusófona. 

Acompanha crianças com dificuldades na aprendizagem da matemática e é diretora do 

Núcleo da Discalculia. Investigadora no CeiED, Instituto da Educação e CICANT – 

Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias, 

Universidade Lusófona, procura testar e desenvolver medidas de identificação  e métodos 

de intervenção validados para poderem ser aplicados em crianças com dificuldades na 

aprendizagem da matemática. Atualmente desenvolve investigação na área da 

aprendizagem da matemática baseada em videojogos no projeto GBL4deaf – Game-based 

Learning for Deaf Students como investigadora no CICANT-Universidade Lusófona. 

 

Conteúdos Programáticos 

 

1. Como a criança aprende a matemática? (1h) 

a. Desenvolvimento numérico na criança pré-escolar  

b.  Preditores do desempenho matemático 

2. Breve demonstração de jogos e atividades para estimular competências numéricas e 

aritméticas (3h) 
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Contatos: 

Lília Marcelino 

 lilia.marcelino@gmail.com 
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