Contos com contas
matemática + língua portuguesa
Sinopse: Contos com contas é uma peça de teatro interativa baseada na exploração de
aprendizagens matemáticas em contos tradicionais portugueses escolhidos e adaptados de
acordo com objetivos pedagógicos. Vocacionada para o público infantil do primeiro e
segundo ciclos do ensino básico, este trabalho decorre da convicção de que o teatro e a
cultura popular constituem instrumentos significativos de aprendizagem já validados pela
tradição e a experiência.
A peça é apresentada em estreita interatividade com as crianças da assistência, onde as
mesmas são envolvidas na interpretação de algumas personagens do jogo teatral e,
resolvendo problemas matemáticos, fazem a história avançar.
Dramaturgia e espaço cénico: Isabel Fernandes Pinto
Interpretação: Isabel Fernandes Pinto e Maria João Mata.
Figurinos e adereços: Ana Abelha.
Estrutura cénica: Manuel Grave.
Revisão dramatúrgica: Jorge Palinhos.
Revisão pedagógica e produção de materiais didácticos: Dárida Maria Fernandes (professora
adjunta da ESE-IPP)
Idade mínima aconselhada: 6 anos. Lotação aconselhada: 50 crianças
Espaço: É necessário um espaço de cena de 4mX6m e duas bancadas laterais para dispor o
público.
Preço especial para Escolas: 4,0 euros/criança

http://projetofaunas.wixsite.com/teatroportatil

Nesta peça de teatro o imaginário e a representação surgem como envolventes ricos para as
aprendizagens matemáticas em contexto, onde o “make sense” ganha um significado especial
para a criança. Nesta interacção comunicacional, a atenção cresce gradualmente ao longo da
peça e a compreensão do enredo provoca o uso da linguagem e do conhecimento matemático
de forma útil e contextualizada.
A criança pertence a um imaginário que a envolve numa busca constante de respostas
matemáticas certas que servem de motor à continuidade da peça, sentindo-se a criança um
actor vivo na construção do seu próprio conhecimento matemático.
Dárida Maria Fernandes, professora adjunta da ESE/IPP
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Contos com contas no Projecto Divertir com o saber, em Vila Nova de Gaia e numa EB1 do concelho da Maia.

O Primeiro de Janeiro, 14 de Fevereiro de 2007.
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