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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853301  - Fundamentos de Matemática I 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 461 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Manuela Duarte de Oliveira e Azevedo 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150 15 50                         10       75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Promover o gosto pela Matemática e em particular incentivar a articulação entre esta e a vida real: Dominar a terminologia e a 
linguagem específica dos temas tratados; 

Desenvolver a aprendizagem dos conceitos e das técnicas de processos matemáticos envolvidos nos conteúdos programáticos 
apresentados, designadamente na compreensão de conjuntos e das relações que podem ser estabelecidas entre os seus 
elementos e na representação dos números e das operações; 

Reconhecer a importância/utilidade da Matemática, em combinação com outros saberes, na compreensão de situações da vida 
corrente. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Lógica e conjuntos 

- Conjuntos e subconjuntos 

- Operações com conjuntos 

- Lógica e raciocínio matemático Números e operações 

- Conceito de número natural 

- Sistemas de numeração 

- Operações com números naturais (adição, subtracção, multiplicação e divisão) Introdução à teoria dos números 

- Divisores e múltiplos de um número 

- Números primos 

- Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum 

 Relações binárias 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A Matemática, em parceria com outras áreas do saber, constitui uma dimensão essencial a ser contemplada e adquirida ao 
nível da formação de futuros docentes da Educação de Infância, 1º e 2º ciclos do Ensino Básico. Assim nesta unidade curricular 
abordaremos aspectos matemáticos dos conjuntos e da lógica, do conceito denúmero natural, fazendo referências históricas 
aos sistemas de numeração e dar-se-á um realce sobre as operações básicas e seus algoritmos. Estuda-se, ainda, um pouco 
de Teoria dos Números e de Relações Binárias. No cumprimento do DL n.º 43/2007 art. 15º, esta Unidade Curricular surge no 
âmbito da Formação na Área da Docência, integrando os 30 créditos mínimos de formação na área de docência para ingresso 
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no ciclo de estudos conducente ao grau de mestre, necessários para a habilitação para a docência. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Exposição (com recurso aos mais diversificados meios: oral, escrito e com projecção multimédia) das ideias imprescindíveis ao 
processo de ensino/aprendizagem dos conhecimentos mais teóricos e que servirão de plataforma aos procedimentos de 
trabalho prático directamente associado e onde o grau de abstracção deve aparecer, sempre que possível, ligado a aplicações 
concretas. 

Testes escritos e avaliação contínua de acordo com o Regulamento Escolar Interno 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Atendendo à regulamentação do perfil do Educador de Infância e do Professor do 1.º e 2.º ciclos, ao DL 43/2007 de 22 de 
Fevereiro e às especificidades desta Unidade Curricular, as metodologias utilizadas privilegiam uma componente científica do 
ensino, não descurando uma vertente didáctica que garanta a aplicabilidade destes conceitos no contexto da futura atividade 
profissional destes alunos. 

Considerando que este grupo de profissionais constituirá um dos pilares fundamentais da formação das novas gerações, estas 
metodologias pretendem ainda dotar estes alunos de competência ao nível de espírito crítico e de autonomia, que suscitem o 
gosto e a necessidade permanente de actualização através da formação ao longo da vida. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Testes escritos e avaliação contínua de acordo com o Regulamento Escolar Interno 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

6.2.1.9. Bibliografia principal: 

BORRALHO, A. & MONTEIRO, C. & ESPADEIRO, R. (Org.) (2004). A Matemática na Formação do Professor. Sociedade 
Portuguesa de Ciências de Educação/Secçãode Educação Matemática. 

BOYER, C. (1991). História da Matemática. S.Paulo: Editora Edgard Blucher. CARAÇA, B.J. (1998). Conceitos Fundamentais 
da Matemática. Lisboa: Gradiva. DANTZIG, T. (1970). Número, a Linguagem da Ciência. Lisboa: Editora Aster. 

FILHO, E. (1989). Teoria Elementar dos Números. São Paulo: Livraria Nobel. OLIVEIRA, A.F. (1991). Lógica e Aritmética. 
Lisboa: Gradiva. 

PALHARES, P. (org.) (2004). Elementos de Matemática para professores do Ensino Básico. Lisboa: LIDEL – Edições Técnicas, 
Lda. 

PALHARES, P. (org.) (2011). Complementos de Matemática para professores do Ensino Básico. Lisboa: LIDEL – Edições 
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