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10 7,8,9 em que destacaremos o método de 

Singapura, com a maneira como podemos 
trabalhar a Matemática no quotidiano e 
com o desenvolvimento da autonomia e 
da cooperação na sala de aula. 

em que evidenciaremos o método de 
Singapura, nomeadamente como podemos 
trabalhar a Matemática no quotidiano e 
ainda o desenvolvimento da autonomia e da 
cooperação na sala de aula. 

12 27 ser integradas, uma vez que que, segundo 
Matos e Serrazina (1996, p. 33) 

ser integradas, uma vez que, segundo Matos 
e Serrazina (1996, p. 33) 

24 10 enfase à autonomia e cooperação ênfase à autonomia e cooperação 
26 8 incentivados pelas ideias dos outros sendo 

benéficos para a melhoria da autoeficácia 
dos alunos 

incentivados pelas ideias dos outros sendo 
benéficas para a melhoria da autoeficácia 
dos alunos 

29 16 utilização de objetos dodia a dia utilização de objetos do dia a dia

38 3 criança de tinha portado menos bem criança se tinha portado menos bem 
38 6 algumas não aceitavam ser castigados. algumas não aceitavam ser castigadas. 
38 9 a definir as regras de sala de atividades a definir as regras da sala de atividades 
43 26 era aí que as crianças brincam. era aí que as crianças brincavam. 
47 7 criança nunca mudada para outra cor criança nunca mudava para outra cor 
55 12 de lego e a criança disse antes de lego e a criança antes 
57 5 Mas que ingerdientes são estes? Mas que ingredientes são estes?
63 25 problemas se tornou-se mais acessível. problemas tornou-se mais acessível. 
83 6 Neste sentido, as crianças aprendem Neste sentido, as crianças aprenderam 

  83 10 em termos científicos em didáticos. em termos científicos e didáticos. 
84 5 sido exploradas com maior profundidade sido explorados com maior profundidade 


