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“Os Números da Mimocas” – Software Educativo para P romover as  
Competências Pré-Numéricas e Numéricas  

(especialmente indicado para Necessidades Educativa s Especiais)  
 
 

 
 
 
A Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 e a Escola Superior de Gestão de 

Santarém desenvolveram, com o apoio do Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das 
Pessoas com Deficiência, um software educativo orientado para a idade pré-escolar e 1º ciclo. 
Especialmente desenvolvido a pensar nas crianças com necessidades educativas especiais, 
nomeadamente, crianças com Trissomia 21, é adequado para todas as crianças e tem como objectivos 
principais promover: 

 
a) vocabulário matemático,  
b) categorização,  
c) padrões,  
d) contagem sequencial,  
e) princípios matemáticos (cardinal, ordem estável, irrelevância da ordem, abstracção e 

correspondência termo - a - termo)  
f) ordinalidade,  
g) contagem progressiva e regressiva,  
h) reconhecimento rápido de quantidade e número,  
i) adições e subtracções simples. 

 
Este software pode ser utilizado com crianças sem qualquer tipo de perturbação do desenvolvimento desde 
os 3 anos até aos 6/7 anos de idade. 
 
Características importantes na utilização do software com crianças com Perturbações do Desenvolvimento: 
 
-fotografias sem fundo   
-pequena quantidade de itens no ecran de trabalho 
-as respostas podem ser dadas em termos motores (apontar, clicar ou arrastar), 
-a posição randomizada das respostas não permite que o utilizador escolha a resposta correcta pela 
memorização visual da sua posição. 
-reforço contingente (através do feedback imediato da mascote com reforços motivacionais). 
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1º Grupo 

Vocabulário Matemático 

Competências  

Exemplos de actividades 

Compreender a instrução: “Um de cada vez”  

Compreender as instruções: “um”, “dois” 

  

Compreender a quantidade (tamanho 
indefinido): 

alguns 

muitos 

nenhum 

todos 

pouco 

a maioria 

quantos sobram 

não há mais 

o resto 

  

Correspondência “um-a-um”. 

Compreender a instrução “o que falta”. 

Compreender a instrução “o que está a 
mais”. 

  

 

Categorização: 

cor 

forma 

tamanho 

função 
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Conceito de tamanho: 

grande 

pequeno 

o maior 

o mais pequeno 

gordo 

magro   

Conceitos “primeiro” e “último”: 

temporal 

 

posição 

  

“Um”, “dois”, “três”: 

associado a sequência 

associado a repetição 

 

Continuar um padrão. 

  

Recordar localizações espaciais associadas 
a determinados objectos. 
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Categorização: 

formas geométricas 

  

 

2º Grupo 

Conceitos numéricos 1 a 5 

Competências  

Exemplos de actividades  

a) Contagem sequencial correcta e a cada 
item só é atribuído um nome – principio 
da ordem estável e principio da 
correspondência termo-a-termo 

b) O último número contado representa o 
número total de itens contados: princípio 
cardinal 

c)  Conta conjuntos ordenados e conjuntos 
desordenados: princípio da irrelevância 
da ordem 

  

 



”Os Números da Mimocas”  
Luísa Cotrim e Teresa Condeço  

Nasturtium de Teresa Condeço 

5

Combinar iguais quantidades.  

Compreender o conceito de “a mesma 
quantidade”. 

  

  

  

Ordinalidade: ‘primeiro’, ‘segundo’, ‘terceiro’, 
‘quarto’, ‘quinto’. 

  

 

Conceito “mais do que”. 

Conceito “o mesmo número que”. 
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Adições simples: “junta mais um”. 

Adições simples: “junta mais dois”. 

 

Subtracções simples: “tira um”; “Quantos são 
(ficam) ” 

Subtracções simples: “tira dois”; “Quantos 
são (ficam) ” 

  

 

Subtracções simples por memorização da 
quantidade: “quantos faltam”. 

  

Número maior (numero maior = maior 
quantidade de itens) 
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Conceitos:  

‘mais comprido que’,  

‘mais curto que’,  

‘tão comprido como’ 

  

Contagem sequencial itens iguais.  

Contagem sequencial itens diferentes – 
principio da abstracção. 

  

Identificar conjuntos até 5 itens. 

  

Corresponde iguais quantidades/itens 
diferentes. 

Corresponde iguais quantidades/itens iguais. 
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Reconhecer automaticamente a quantidade 
de itens. 

  

Ordenar quantidades. 

  

  

Percepção visual da quantidade: “quem tem 
mais”. 

 

Corresponder número/quantidade. 

Corresponder números iguais. 

Identificar os números. 
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Conservação do número – a quantidade 
mantém-se apesar da diferente localização 
espacial. 

 

Reconhecer automaticamente o número. 

  

Contagem crescente e decrescente a partir 
de qualquer número. 

Identificar o número seguinte na contagem. 

  



”Os Números da Mimocas”  
Luísa Cotrim e Teresa Condeço  

Nasturtium de Teresa Condeço 

10

Ordenar 4 tamanhos. 

  

Corresponder palavra/número. 

 

Contagem crescente e decrescente a partir 
de qualquer número sem apoio visual. 

 

Interpretar pequenas declarações de adição 
e subtracção:  

“2+1= “, como começar no 2 na escada e 
subir 1”. 

Adição simples (+1, +2) e subtracção simples 
(-1, -2), a partir de qualquer número. 
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3º Grupo 

Conceitos numéricos 1 a 10 

Competências  

Exemplos de actividades  

a) Contagem sequencial correcta e a cada 
item só é atribuído um nome – principio 
da ordem estável e principio da 
correspondência termo-a-termo 

b) O último número contado representa o 
número total de itens contados: princípio 
cardinal 

c) Conta conjuntos ordenados e conjuntos 
desordenados: princípio da irrelevância 
da ordem 

Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 

Ordinalidade: ‘primeiro’… ‘décimo’. 

  

 

Conceito “mais do que”. 

Conceito “o mesmo numero que”. 
Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 

Combina iguais quantidades sem introdução 
do número. 

Compreende o conceito de “a mesma 
quantidade”. 

Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 

Adições simples: “junta mais um”. 

Adições simples: “junta mais dois”. 

Adições simples: “junta mais três”. 

Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 

Subtracções simples: “tira um”; “Quantos são 
(ficam) ”. 

Subtracções simples: “tira dois”; “Quantos 
são (ficam) ”. 

Subtracções simples: “tira três”; “Quantos 
são (ficam) ”. 

Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 
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Subtracções simples por memorização da 
quantidade: “quantos faltam”. 

Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 

Número maior (numero maior = maior 
quantidade de itens). 

Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 

Contagem sequencial itens iguais. 

Contagem sequencial itens diferentes – 
princípio da abstracção. 

Contagem crescente e decrescente. 

Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 

Identificar conjuntos até 10 itens. 

 

Corresponder quantidades iguais/itens 
iguais. 

Corresponder quantidades iguais/itens 
diferentes. 

 

Reconhecer automaticamente a quantidade 
de itens. 

Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 

Ordenar quantidades. Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 

Corresponder número/quantidade. 

Corresponder números iguais. 

Identificar os números. 

Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 

Conservação do número - percepção visual 
da quantidade: “quem tem mais”. 

Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 

Agrupa mantendo a quantidade (somar duas 
pequenas quantidades). 

 

Reconhecer automaticamente o número. Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 
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Contagem crescente e decrescente a partir 
de qualquer número. 

Identificar o número seguinte na contagem. 

 

Corresponder nome/número. 

 

Contagem crescente e decrescente a partir 
de qualquer número sem apoio visual. 

Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 

Interpretar pequenas declarações de adição 
e subtracção:  

“2+1= “, como começar no 2 na escada e 
subir 1”. 

Adição simples (+1, +2, +3) e subtracção 
simples (-1, -2, -3), a partir de qualquer 
número. 

Ecrã idêntico ao grupo 2 mas com itens entre 1 e 10. 

Adições simples (duas parcelas, um 
algarismo). 

 

 


