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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 24  

DISCIPLINA Hora da Leitura  
ANO(S) 1º ciclo 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

 

consciência linguística (fonológica, morfológica, lexical, sintática, semântica, 

textual-discursiva); 

educação literária;  

competência da leitura; 

competência da oralidade (compreensão e expressão) … 

operações matemáticas. 

 

 

 

Título/Tema do Bloco 

“Um lobo que não gostava de matemática”  
Maria Francisca Macedo.   

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Título da tarefa   

Entrevista à autora:  

   

 

Quem é a Maria Francisca Macedo?  

Costumo brincar e dizer que sou sonhadora profissional. Estou sempre a inventar: histórias, aulas, 

projetos novos. Tão depressa estou com adultos, a dar cursos de escrita criativa, como estou com 

crianças, a falar de leituras ou experiências, como dou por mim sozinha, a pensar em novas aventuras. 

 

Nota-se que tem uma “natureza desassossegada”. Esse modo de ser ajuda-a? Em quê?  

Para ter ideias é preciso estar sempre à procura de novos estímulos. Ser assim, desassossegada, como 

diz, ajuda-me a sentir gosto por essa procura, por essa curiosidade. Acredito mesmo que, para crescer, 

precisamos de fazer perguntas: e procurar, “desassossegadamente”, as respostas. 

 

Um livro para crianças que nos vai ler. O livro é em verso. Sente-se à vontade neste género 

literário?  

Sim, ou não o teria feito. Gosto muito de brincar com as histórias e com as palavras, de escrever para 

me divertir e para divertir quem me lê. Rimar e improvisar rimas é uma brincadeira deliciosa de fazer: 

com os amigos, com a família, connosco próprios. Cresci a brincar com rimas e conto continuar a 

fazê-lo. 

 

Fale-nos do prémio Maria Rosa Colaço que recebeu em 2019?  

É um prémio promovido pela Camara de Almada que procura dar destaque a novas obras de qualidade 

para a infância e juventude. Qualquer um pode concorrer, e nesse ano concorreram muitos. Fiquei 

muito feliz por saber que a história do lobo tinha sido a vencedora. 
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O nome do livro, a inspiração do livro é porque os alunos de hoje têm dificuldades na 

Matemática? Ou foi casuístico?  

Foi e não foi. 

No início, parece que o problema do lobo é o de não saber contar até dez. Tenho a certeza que os 

nossos alunos e os meninos e meninas que nos estão a ver sabem perfeitamente contar até dez, não é? 

Mas o verdadeiro problema é este de achar que não consegue, que não gosta, que não quer contar até 

dez. E depois, à medida que a fome aperta, que a necessidade aguça o engenho, o lobo descobre que, 

quando se quer e se aplica esforço e investimento, consegue-se. Seja matemática, seja outra coisa 

qualquer. 

 

Sabemos que tem escrito outros livros mais “virados” para as Ciências (assunto sobre o qual 

falaremos noutro bloco). Como “apareceu” o lobo?  

Como disse, gosto muito de brincar. No Clube dos Cientistas, esses livros virados para as ciências, eu 

brinco com experiências e aventuras. Aqui, apetece-me brincar com histórias. Há tantas em que nos 

aparece este lobo tanso, que tanto é enganado. E, claro, os números são outra constante nas histórias 

tradicionais. Achei que podia juntar tudo isso numa única brincadeira. 

 

Sendo professora do 1º ciclo, que conselhos deixa aqui para que os alunos sintam prazer na 

leitura?  

Primeiro é preciso ler para ler cada vez melhor. Por isso, vale a pena começar por livros simples, que 

gostamos e percebemos, antes de avançar para as histórias maiores, que adoraríamos conhecer mas 

ainda não conseguimos ler. Um passo de cada vez. 

O mais importante, na minha opinião, é saber do que gostamos e ler o que nos apetece. Se gostamos 

de unicórnios, procuremos livros de unicórnios. Se preferimos mistérios assustadores, que sejam esses 

que nos ocupam as prateleiras. 

Para gostar de ler é preciso ler o que gostamos. 

 

 

2. ATIVIDADE : 

 

Jogo: pergunta/resposta 

 

2 patas + 3 patas = 5 patas 

3 porquinhos + 1 lobo + 2 bois = 7 animais  

8 patos – 4 patos = 4 patos  

12 raposas – 2 raposas = 10 raposas 

23 cabritinhos + 3 porquinhos = 26 animais 

15 ovelhas – 5 ovelhas = 10 ovelhas  

3 lobos X 2 lobos = 6 lobos 

 

 
 

 


