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Resumo 

O presente projeto tem como objetivo geral a integração do Quadro Interativo na aula de 

matemática, de modo a promover a comunicação matemática dos alunos de uma turma 

do 1.º ciclo do Ensino Básico. Com base neste objetivo formularam-se questões de 

investigação de modo a orientar todo o projeto: i) Que funcionalidades do Quadro 

Interativo são usadas nestas aulas e como? ii) Que aspetos da comunicação da 

matemática dos alunos se salientam ao usarem o Quadro Interativo quanto a: a) 

variedade de representações matemáticas usadas? b) conexão entre as várias 

representações? iii) Como se relacionam as funcionalidades do Quadro Interativo com a 

comunicação matemática na sala de aula?  

Após a definição do enquadramento teórico do projeto que articulou distintos focos, 

destacando-se as Tecnologias da Informação e Comunicação, a comunicação 

matemática e o quadro interativo, foram desenvolvidas atividades matemáticas, 

recorrendo ao quadro interativo, com o propósito de apoiar o processo de ensino-

aprendizagem. 

O trabalho de campo contemplou dez intervenções pedagógicas, por parte da 

investigadora, com dezoito alunos do 4.º ano, durante as quais foram propostas seis 

atividades, colocando destaque na capacidade de comunicar em Matemática. Salienta-se 

que as atividades foram realizadas de acordo com Programa de Matemática do Ensino 

Básico (2007), em vigor na altura.  

No estudo realizado adoptou-se uma metodologia qualitativa, de caracter interpretativo, 

centrado na análise de dados observados e recolhidos junto dos participantes, através de 

gravação vídeo e das suas produções escritas. 

Os resultados demonstram que o uso quadro interativo é uma boa estratégia para 

promover a comunicação matemática dos alunos facilitando a troca de ideias e a partilha 

de raciocínios. Porém, apesar de se verificar progresso na comunicação matemática dos 

alunos, durante estas aulas, observou-se existir uma maior predisposição e facilidade 

dos alunos para a comunicação oral quer na troca de ideias quer nas discussões mantidas 

entre toda a turma. 

 

 Palavras-chave: Tecnologia de Informação e Comunicação; Quadro Interativo; 

Comunicação Matemática; Representações Matemática. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This project has as its main objective the integration of the Interactive Whiteboard in the 

mathematics classroom, in order to promote students mathematical communication of a 

4
th

 grade class (1st cycle of basic education). Based on this objective, research questions 

have been formulated in order to guide the project: i) Which are the Interactive 

Whiteboard`s functionalities used in these classes and how are they used? ii) What 

aspect of students mathematical communication stand out when using the Interactive 

Whiteboard regarding: a) the variety of mathematical representations used? b) the 

connection between various representations? iii) How do the Interactive Whiteboard´s 

functionalities relate to the mathematical communication in the classroom? 

After defining the theoretical framework of the project that articulated different focuses, 

including information and communication technologies, mathematical communication 

and the Interactive Whiteboard, several mathematical activities using the Interactive 

Whiteboard have been developed, with the purpose of supporting the teaching and 

learning processes. 

The fieldwork included ten pedagogical interventions by the gresearcher, with 18 

students of the 4th grade, during which six activities were proposed, placing emphasis 

on the ability to communicate in mathematics. It should be noted that the activities were 

developed according to the Basic Education Mathematics Program (2007), the one in 

effect in that period. 

In the study, it was adopted a qualitative methodology of interpretive character, 

focusing the analysis of observed data and collected on the participants, through vídeo 

recording, and their written productions. 

The results show that the use of the Interactive Whiteboard is a good strategy to 

promote students´ mathematical communication, facilitating the exchange of ideas and 

reasonig sharing. However, in spite of verifying progress in students` mathematics 

communication during these lessons, it was observed that there is a greater willingness 

ande ase of students for oral communication both when they share their ideas with the 

group and get involved in the all-class discussions. 

Keywords: Information and Communication Technology; Interactive Whiteboard; 

Mathematical Communication; Mathematical Representations. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente Projeto de Investigação insere-se no âmbito do Mestrado em Educação, na 

especialização em Tecnologias Digitais (regime a distância), cujo tema se intitula “O 

Quadro Interativo como mediador do desenvolvimento da Comunicação Matemática no 

1.º Ciclo do Ensino Básico”. 

Neste sentido, optou-se por um tema relacionado com as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), mais especificamente, o Quadro Interativo, interligando a 

Comunicação Matemática, capacidade transversal do Programa de Matemática para o 

Ensino Básico.  

Atualmente o ensino da matemáticas enfrenta inúmeros desafios. Se, por um lado, 

assistimos a um desenvolvimento intensificado das tecnologias, por outro, continua 

assistir-se um elevado nível de insucesso escolar na área da Matemática. Cada vez mais 

observa-se uma predisposição dos alunos para as TIC e, no sentido oposto, uma maior 

dificuldade dos mesmos para a comunicação matemática. Dificuldade que se prende não 

só com a falta de motivação do alunos mas, também, por falta de formação dos 

professores, escassez de recursos materiais, excesso de alunos por turma e falta de 

motivação dos professores face à mudança. É necessário uma mudança nas novas 

pedagogias de ensino, articulando-as com as novas Tecnologias da Comunicação e 

Informação, uma vez que a nossa sociedade está em constante transformação e 

desenvolvimento, e há que aproveitar esse desenvolvimento para contribuir para o 

sucesso escolar dos alunos nesta área. 

Assim, o desenvolvimento tecnológico assume, cada vez mais, um papel inovador e 

transformador na sociedade atual quer ao nível da comunicação, do acesso à informação 

bem como à produção de conhecimento. Numa perspetiva integradora e transversal das 

TIC, em contexto escolar, estas serão um meio para o desenvolvimento das 

competências dos alunos, particularmente, as que estão associadas às “aptidões críticas 

de acesso, pesquisa, seleção, avaliação e reconfiguração da informação e do 

desenvolvimento dessa literacia digital…” (Pereira & Silva, 2009, citado por Cancelas, 

2012). 

Consequentemente, o presente projeto procura integrar as TIC em contexto escolar, 

potenciando as capacidades dos alunos ao nível da comunicação, de modo a que se 

observe em que medida o Quadro Interativo possibilita/desenvolve a comunicação 

matemática dos alunos através de representações matemática usadas. A 
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operacionalização das TIC com a comunicação matemática vai permitir “interagir e 

colaborar usando ferramentas e ambientes de comunicação em rede como estratégia de 

aprendizagem individual e como contributo para a aprendizagem dos outros” (Costa et 

al, 2010).  

Assim, o objetivo geral do estudo é a integração do Quadro Interativo na aula de 

Matemática de modo a promover/desenvolver a comunicação matemática dos alunos do 

1.º ciclo do Ensino Básico. Com base neste objetivo formularam-se as seguintes 

questões de investigação de modo a orientar todo o projecto, i) Que funcionalidades do 

Quadro Interativo são usadas nestas aulas e como? ii) Que aspetos da comunicação 

matemática dos alunos se salientam ao usarem o Quadro Interativo quanto a: a) 

variedade de representações matemáticas usadas? b) conexões entre as várias 

representações? iii) Como se relacionam as funcionalidades do Quadro Interativo com a 

comunicação matemática na sala de aula?  

Este projeto foi realizado no ano letivo de 2013/2014, numa escola do concelho de 

Cascais, numa turma do 4.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico. É de salientar que, por 

motivos de transição de currículos, esta turma no ano em questão estava a trabalhar de 

acordo com o anterior Programa de Matemática do Ensino Básico (2007). 

A metodologia utilizada para a realização do estudo associado a este projeto, foi uma 

metodologia denominada por “experiência de ensino em sala de aula” (Mestre & 

Oliveira, 2012, citando Gravemeijer & Cobb 2006), que agrupa o desenvolvimento de 

processos de planeamento e ensino, assim como a investigação sobre aprendizagem dos 

alunos num contexto social, a sala de aula, e desde modo, procura ser, simultaneamente, 

um estudo empírico e de desenvolvimento.  

O presente relatório desenvolve-se ao longo de seis capítulos. Para além deste primeiro, 

de introdução do trabalho, no capítulo seguinte, que diz respeito ao enquadramento e 

contextualização, elaborou-se uma breve contextualização do trabalho de projeto e 

procedeu-se à revisão de literatura que permitiu formular um enquadramento teórico 

que foi desenvolvido através dos seguintes pontos: TIC, Quadro Interativo, 

Comunicação Matemática e por fim TIC e Comunicação Matemática. O mesmo 

capítulo faz, ainda, referencia à análise diagnóstica que se assume como orientadora 

para a problemática em questão e consequentemente para o propósito do projecto. 

No terceiro capítulo são demonstrados os objetivos gerais e específicos que orientaram 

o trabalho bem como uma caracterização da turma (participantes do estudo) de modo a 
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perceber o seu funcionamento e ainda uma breve descrição do Software do Quadro 

Interativo utilizado pela escola onde o estudo foi realizado. Por fim, são apresentadas as 

atividades, procedimentos e estratégias de ação, onde são expostas as planificações das 

ações desenvolvidas e as estratégias de trabalho a estas associadas.  

No capítulo 4, pode-se observar as abordagens e opções metodológicas para a realização 

do projeto, os participantes nele envolvido e os instrumentos e procedimentos de 

recolha de dados utilizados bem como o processo de análise de dados. 

No penúltimo capítulo (5) são apresentados os resultados da análise dos dados 

recolhidos de modo a contribuir para responder aos objetivos deste estudo. Na análise 

de dados foram selecionadas três atividades: “Ângulos”; “Polígonos e Não Polígonos” e 

“Representação e interpretação de Dados”. 

Por fim, o capítulo 6 diz respeito às conclusões, onde são realçados os principais 

resultados encontrados e produtos desenvolvidos colocando-os em relação com os 

objetivos deste projeto. No final desse capítulo elaborou-se, ainda, algumas 

considerações/reflexões finais, apontou-se algumas linhas para futuras investigações 

bem como as limitações presentes no projeto desenvolvido. 
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2. ENQUADRAMENTO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PROJETO 

“Chegou-se a fazer crescer os rapazes numa planície matemática esterilizada e 

esterilizadora, capaz de sufocar qualquer objecção, qualquer diálogo. Porque se 

quisermos que o ensino da Matemática seja autenticamente vivo e fecundo, 

deveremos apresentar uma ciência que se faz e não uma ciência que já é feita.” 

“O ensino em todos os graus terá de se tornar flexível mais adaptado quer às 

solicitações dum mundo em rápida evolução, quer às aptidões dos indivíduos.” 

Sebastião e Silva 

 

A escolha do presente tema de projeto “O Quadro Interativo Como Mediador do 

Desenvolvimento da Comunicação Matemática no 1.º Ciclo do Ensino Básico” surge de 

um duplo entusiasmo e curiosidade pelas Tecnologias de Informação e Comunicação e a 

Matemática, bem como por uma necessidade de realização tanto profissional como 

pessoal.  

Este entusiamos tanto pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como 

pela Matemática prende-se com o facto de cada vez mais observar nos aluno uma 

predisposição para as novas tecnologias e, no sentido oposto, uma grande dificuldade 

em compreender e comunicar matematicamente. Neste sentido, constatou-se que seria 

uma mais valia aliar o gosto dos alunos pelas TIC, mais precisamente pelo Quadro 

Interativo, para superarem obstáculos que possam ter na comunicação matemática. 

Assim, o propósito deste estudo visa investigar as potencialidades da ferramenta Quadro 

Interativo como mediador/facilitador da comunicação matemática numa turma do 1.º 

ciclo, mais propriamente numa turma do 4.º ano. 

Entre as inúmeras potencialidades desta ferramenta destaca-se a utilização de imagens, 

cores, softwares dinâmicos, a possibilidade de fazer anotações, entre outras, que podem 

contribuir para o incentivo e motivação dos alunos nas aulas de Matemática. 

Nas últimas décadas, tem-se realizado um enorme investimento no sentido de preparar 

as escolas com hardware e software, bem como formar professores para o uso desses 

equipamentos. Assim, nos últimos anos, grande número de escolas públicas portuguesas 

foram preparadas com, pelo menos, um Quadro Interativo (QI) no âmbito do Plano de 
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Ação para a Matemática, uma medida do Ministério da Educação, implementado nas 

escolas a partir do ano lectivo 2006/2007.  

Estes QI vieram colocar à disposição dos professores uma fonte infindável de caminhos 

para ensinar permitindo, na sala de aula, novas estratégias educativas e didáticas. O uso 

deste recurso pode contribuir para que o professor deixe de ser apenas o transmissor do 

saber e torna-se um membro (embora especialista) de uma comunidade que constrói um 

saber coletivo passando assim a: ordenar o saber; facultar meios e recursos de 

aprendizagem e a estimular o diálogo, reflexão e a participação coletiva e crítica. 

Mercer, Hennessy e Warwick (2010) reconhecem que “a mesma função do QI pode ser 

usada para apoiar estratégias didáticas de diálogo (numa perspetiva de aprendizagem 

dialógica) ou as mais convencionais” (p.207). No entanto, estes autores, consideram que 

“os professores com intenção dialógica esforçam-se para empregar uma variedade de 

funções do QI para melhorar a qualidade e experiência de aprendizagem dos alunos” (p. 

207). 

Porém, os mesmos autores constatam que, não é fácil para um professor superar padrões 

convencionais de interação em sala de aula, mesmo que o seu objetivo seja fazê-lo. No 

entanto, pode-se esperar, ao longo do tempo, que as estratégias relevantes vão-se 

tornando menos conscientes e mais uma parte natural da interação de sala de aula. 

O QI é uma das tecnologias que pretende tornar mais interativo e aliciante o processo de 

ensino/aprendizagem, transformando a comunicação em sala de aula e, 

consequentemente, melhorando as aprendizagens dos alunos. 

Este recurso tecnológico apresenta várias vantagens, entre as quais se destacam: 

versatilidade e adequabilidade a diferentes níveis etários e áreas curriculares; 

proporciona oportunidades acrescidas para a interação e discussão em sala de aula; e 

possibilita a concentração de recursos variados e num mesmo suporte tornando as aulas 

dinâmicas e aumentando a motivação dos alunos (BECTA, 2003; Bell, 2002; Miller & 

Glover, 2002). 

Desta forma, as novas tecnologias são, cada vez mais, um componente atual em toda a 

atividade educativa. Mais do que uma nova área curricular, elas atingem uma 

importância transversal no processo de ensino e aprendizagem, o que conjetura um 

favorável domínio por parte da globalidade dos professores. Portanto, o êxito de 

inclusão das novas tecnologias nos currículos está sujeita às medidas tomadas pela 
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política educativa na formação de professores e no equipamento tanto, de infraestruturas 

e equipamento informático às escolas como da readaptação do próprio currículo às 

necessidades dos nossos dias.  

Desta forma, com esta investigação, pretende-se que, ao implementar/usar o QI na aula 

de matemática os alunos se sintam mais motivados e consequentemente mais aptos para 

o desenvolvimento da comunicação matemática.  

 

2.2. Enquadramento 

2.2.1. Tecnologias de Informação e Comunicação 

A introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em Portugal datam 

de 1985. Nos finais desse mesmo ano, foi organizado um programa a nível nacional 

para a introdução das TIC no ensino Básico e Secundário, o Projeto MINERVA (Meios 

Informáticos No Ensino: Racionalização, Valorização, Atualização) que teve como 

finalidade a “introdução, de forma racionalizada, dos meios informáticos no ensino não 

superior, num esforço que permita valorizar ativamente o sistema educativo em todas as 

suas componentes e que suporte uma dinâmica permanente de avaliação e atualização 

de soluções” (despacho n.º 206/ME/85 de 15/11).  

Este projeto foi concebido em três períodos: no primeiro (1985-1988), designado por 

“fase piloto”, pretendeu-se formar as equipas dinamizadoras, lançar as necessárias 

infraestruturas, identificar os pontos estratégicos e operacionais do sistema de ensino, 

afinar conceitos e critérios e analisar soluções; o segundo (finais de 1988-1992) marcou 

o início da fase “operacional do projeto” correspondendo a um crescimento mais 

acelerado do número de escolas evolvidas (idem: 12) e o terceiro (1992-1994) que 

marca o encerramento do projeto, Ponte (1994, p. 10-14). 

Contudo, e apesar de todos os esforços para a integração das TIC no sistema educativo, 

os resultados não tiveram alterações significativas, ficaram aquém das espectativas, o 

que invalida os propósitos que a integração das Tecnologias de Informação e 

Comunicação poderiam favorecer mudanças das práticas curriculares. Este resultado 

deveu-se à falta, de recursos das escolas, de formação contínua de professores, de 

criação de infraestruturas e de sistemas de atualização e manutenção de equipamentos. 

Estudos realizados por Silva (1998), Bento (1992) e Moderno (1993), mostraram que os 
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resultados ficaram muito longe dos objetivos traçados: houve uma evolução 

quantitativa, mas o panorama generalizado é ainda de insuficiência para as exigências 

das escolas fase ao número de alunos e de professores, particularmente nos recursos de 

natureza áudio (gravador de som), de projeção de imagem fixa (retroprojector), vídeo 

(gravador e câmara) e informática (computador). 

Porém, é de salientar que o Projeto MINERVA serviu como base para novos 

desenvolvimentos das escolas no domínio das TIC e para o desenvolvimento da 

inovação pedagógica. 

Nos finais de 1996, foram lançados dois programas com enfase no domínio das 

tecnologias multimédia e das redes de comunicação: “Programa NÓNIO – Século XXI” 

e “Programa INTERNET NA ESCOLA”. Consequentemente, em 1997, o Governo 

Português estabeleceu objetivos e metas até 2004 para vários sectores da sociedade, no 

sector da Educação foi criado um Grupo Coordenador dos programas de introdução, 

difusão e formação em TIC, responsabilizado de produzir um Plano de Ação para a 

Educação no âmbito das TIC para dar continuidade ao Programa NÓNIO (despacho n.º 

16126 de 8/8/2000). 

Silva e Silva (2001) analisaram o Projeto NÓNIO e concluíram que existem objetivos 

comuns que podem personificar a identidade das Escolas Nónio, como: 

 Formar a comunidade escolar para as novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC); 

 Proporcional a emergência de novas práticas educativas; 

 Proporcionar aos alunos hábitos e competências baseadas na consulta, 

tratamento e produção da informação; 

 Garantir uma maior igualdade de oportunidade no acesso dos alunos às TIC; 

 Proporcionar o intercâmbio com outras escolas; 

 Promover o desenvolvimento da Escola. 

E em 2001-2002 entra em vigor um novo modelo de reorganização curricular para 

todos os ensinos básicos e secundários no ensino em Portugal. Uma das várias propostas 

dessa reorganização “assume o carácter instrumental da utilização das Tecnologias de 
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Informação e Comunicação, integrada em todos os ciclos de aprendizagem na área de 

formações disciplinares”, Silva (2001). 

Na relação entre a tecnologia e as estruturas educativas considera-se que as atuais TIC 

contêm potencial estratégico para renovar a estrutura escolar e curricular das 

repercussões organizativas, da relação com os conteúdos e da metodologia (Silva, 

2001). Estas repercussões e a natureza da tecnologia que as suportam favorecem a 

expansão da complexidade do diálogo da sala de aula, possibilitam não só o acesso e 

manipulação de fontes exteriores de informação, como também a comunicação à 

distância, o que em termos práticos significa aprendizagem colaborativa e expansão da 

capacidade de diálogo interpessoal (Silva, 2001). 

Assim, e de acordo com o que foi exposto, assume-se que o desenvolvimento 

tecnológico tem, cada vez mais, um papel inovador e transformador na sociedade atual 

quer ao nível da comunicação, do acesso à informação bem como à produção de 

conhecimento. A integração das tecnologias de informação e comunicação na educação 

é vista como essencial para o desenvolvimento do país mediante a formação de cidadãos 

mais e melhor preparados para um mundo que está constantemente em mudança 

Numa perspetiva integradora e transversal das TIC, em contexto escolar, estas serão um 

meio para o desenvolvimento das competências dos alunos, particularmente, as que 

estão associadas às “aptidões críticas de acesso, pesquisa, seleção, avaliação e 

reconfiguração da informação e do desenvolvimento dessa literacia digital, permitindo 

uma movimentação ágil e fluente num mundo baseado na informação” (Pereira e Silva, 

2009). 

Porém, esta rápida evolução tecnológica deve ser acompanhada pelas escolas e 

consequentemente pelos professores, onde a formação de competências TIC são 

fundamentais, tanto para desenvolvimento profissional dos docentes como para o 

sucesso educativo dos alunos. 

A inclusão das novas tecnologias nas práticas letivas dos professores necessitam 

inevitavelmente de motivação, que é a base de qualquer iniciativa quando se pretende 

alcançar o sucesso, mas precisa igualmente de um vasto conjunto de 

habilidades/competências de maneira a que a utilização seja concretizada com 

segurança e num ambiente de entusiasmo e naturalidade. Desta forma, Ponte e 

Serrazina, 1998, identificam como principais competências necessárias ao professor: 
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- o conhecimento de implicações sociais e éticas das TIC; 

- a capacidade de uso de softwares utilitários; 

- a capacidade de uso e avaliação de softwares educativos; 

- a capacidade de uso de TIC em situações de ensino-aprendizagem.   

Assim, os profissionais da educação (docentes) devem adequar os seus métodos de 

ensino às novas tecnologias, proporcionando modelos interativos entre professor-alunos 

e aluno-aluno.  

Contudo, e apesar de professores e organismos institucionais da Educação estarem de 

acordo quanto à necessidade de integrar as TIC na educação, ainda há um longo 

caminho a percorrer neste sentido, pois ainda existe um grande fosso entre os potenciais 

usos das TIC e o concretizado. 

Neste sentido, a Resolução do Conselho de Ministros nº 137/2007, que estabeleceu, o 

PTE (Plano Tecnológico de Educação), ao efectuar o diagnóstico sobre a modernização 

do sistema de ensino conclui que: 

a) “As escolas mantêm uma relação desigual com as TIC. É necessário reforçar e 

actualizar o parque informático na maioria das escolas portuguesas, aumentar a 

velocidade de ligação à Internet e construir redes de área local estruturadas e 

eficientes; 

b) As TIC necessitam de ser plena e transversalmente integradas nos processos de 

ensino e de aprendizagem, o que implica reforçar a infraestrutura informática, 

bem como desenvolver uma estratégia coerente para a disponibilização de 

conteúdos educativos digitais e para a oferta de formação e de certificação de 

competências TIC dos professores;  

c) As escolas necessitam de um modelo adequado de digitalização de processos 

que garanta a eficiência da gestão escolar”(p.784). 

Neste sentido, observa-se novos ambientes de aprendizagem conduzidos pelas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), como o uso dos Quadros Interativos 

(QI).  
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2.2.2. Quadro Interativo 

As novas tecnologias, nomeadamente o Quadro Interativo, que é o objeto de estudo, 

está cada vez mais ao alcance de professores e alunos e é cada vez mais frequente haver 

uma preocupação nas escolas em desenvolver a aplicar metodologias de trabalho de 

grupo e colaboração entre pares (Borralho & Corrente, 2012).  

Um quadro interativo é um dispositivo de apresentação, composto por um computador 

que está ligado a um projetor de dados e a uma placa eletrónica sensível ao toque. As 

imagens transmitidas pelo projetor podem ser vistas e/ou manipuladas. Os utilizadores 

podem interagir com o software no próprio quadro ou através do toque direto através do 

dedo ou de uma caneta que permite que os objetos possam ser movidos ou 

transformados em torno de uma placa por professores ou alunos. 

 

 

Figura 1: Componentes de um Quadro Interativo 

 

Com esta tecnologia os professores podem preparar previamente os conteúdos a abordar 

em sala de aula, inserindo textos, vídeos, imagens, link’s, digitalizando documentos, 

etc. 

Esta tecnologia oferece aos professores e alunos uma instalação pronta para, encontrar, 

inserir, modificar e salvar textos ou outros itens relevantes para a realização da tarefa 

(Mercer, Hennessy & Warwick, 2010).  

É interativo, pois permite aceder rapidamente a conteúdos através do toque com o dedo 

ou com uma caneta. Esta interatividade é vista por Smith et al, (2005), Beauchamp e 

Parkinson (2005), Miller, Glover e Averes (2005), como tento várias funções: 
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 Arrastar e soltar (os objetos na placa podem ser correspondidos ou movidos ao 

redor); 

 Esconder e revelar (os objetos colocados sobre outros podem ser removidos ou 

revelados em texto oculto); 

 Realce (cor transparente pode ser colocado sobre escritos ou outros objetos); 

 Spotlighting (visão restringida a área circular de tela); 

 Animação (os objetos podem ser girados, ampliados e definidos para se 

moverem ao longo de um especificado caminho); 

 Armazenamento por tempo indeterminado e rápida recuperação do material; 

 Feedback (quando um determinado objeto é tocado, é gerada uma resposta 

visual ou auditiva);  

 Reconhecimento de escrita automática e recursos de formatação de texto. 

Devido à recente implementação dos Quadros Interativos nas escolas Públicas, em 

Portugal, os estudos de investigação sobre o seu impacto no ensino e aprendizagem 

ainda são muito escassos. Atendendo a este facto, serão analisados, em seguida, estudos 

realizados em países, como, os EUA e Reino Unido, devido ao uso mais consolidado 

desta tecnologia. 

A investigadora Mary Ann Bell dos EUA (2002) realizou vários estudos sobre o QI e, 

em 2002, depois de os concluir, apresentou doze razões a favor da utilização do QI, 

como: 

 Ferramenta prática e colorida para apresentações. (Pesquisas indicam que os 

alunos respondem positivamente a exibições onde a cor é utilizada); 

 Acomoda diferentes estilos de aprendizagem (visão, táctil e auditiva); 

 Alunos de todas as idades respondem favoravelmente ao uso do QI à 

interatividade permitida por este recurso; 

 A aprendizagem à distância é favorecida; 

 As salas com apenas um computador poderão tornar-se mais funcionais. O 

quadro optimiza a rentabilização do computador, permitindo a sua utilização por 

diversos alunos simultaneamente; 
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 Ferramenta excelente para o pedagogo construtivista pois desenvolve o 

pensamento crítico dos alunos. Considerando que o QI pode ser usado com 

qualquer software, é extremamente adaptável para numerosas funções, intuitivo 

e não requer a aquisição de software adicional. O uso do QI só está limitado pela 

imaginação de professores e alunos; 

 Ferramenta limpa e atrativa. Não é necessário usar giz nem apagador devido ao 

uso da caneta e aos apagadores eletrónicos; 

 Os alunos com limitações motoras podem utilizar o QI; devido ao formato 

grande, pode ser mais fácil utilizarem programas clicando no QI; 

 Pode conectar-se com outros aparelhos (máquinas fotográficas, vídeos…); 

 Permite acrescentar informações às apresentações, guardá-las, imprimi-las e 

publicitá-las na internet. 

Nos últimos anos o Governo do Reino Unido tem realizado diversos investimentos na 

instalação do QI nas suas escolas. Em 2006, a European Schoolnet conduziu uma 

investigação sobre o impacto das TIC no desempenho dos alunos. Os resultados 

mostraram que o uso do QI melhorou a classificação dos testes, especialmente em 

disciplinas como a Matemática e Ciências da Natureza. Também permitiu concluir que 

os conteúdos digitais do QI são motivadores, os alunos estão mais atentos e mais 

participativos durante a aula, Fitas & Costa, 2008.  

Dave Miller, professor de matemática no Departamento de Educação da Universidade 

de Keele, foi um dos investigadores que, em colaboração com outros, participou na 

investigação sobre o impacto das TIC. Segundo o investigador, 

(…) o QI é mais do que um computador, um projetor ou uma tela, a sua soma é 

maior do que as suas partes e quando a tecnologia é desligada pode ser 

utilizado como um convencional Quadro Branco. (Miller & Glober, 2006). 

Os mesmos investigadores com ajuda de Averis concluíram, através do trabalho 

conjunto com professores de Matemática de dozes escolas no Reino Unido, no âmbito 

da formação de professores, que estes passam por um processo de desenvolvimento 

gradual em três fases: 

- Suporte didático: o professor faz alguma utilização do QI, mas apenas como apoio 

visual para a lição; há pouca interatividade ou discussão envolvendo os alunos. 
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- Interativa: o professor faz alguma utilização do potencial do QI para estimular as 

respostas dos alunos na sala de aula, para demonstrar alguns conceitos, para desafiar os 

alunos a pensar pelo uso de uma variedade de estímulos verbais, visuais e estético. 

- Reforço interativo: esta fase é marcada por uma mudança de pensamento por parte 

dos professores; passam a utilizar a tecnologia como parte integrante da maioria das 

aulas e têm conhecimento das técnicas disponíveis, utilizando o QI sem dificuldade. 

(Miller, Glove & Averis 2005). 

Com o objetivo de compreender em que medida os alunos são atraídos pelo ensino e 

aprendizagem envolvendo o quadro interativo, autores como Tenner e Jones (2007) 

definem a relação de interatividade como uma forma de envolvimento entre vários 

elementos do processo de ensino-aprendizagem e Beeland (2002) refere o aumento da 

atenção dos alunos em consequência da utilização do quadro. Outros autores apontam 

aspetos como a área pedagógica e a qualidade de ensino como verdadeiros fatores de 

aprendizagem, (Glover, Miller & Averis, 2003; Wilson & Miller, 2008). 

Miller, Glover e Averis (2010), citando Clemens et al (2001) descrevem os ganhos 

provenientes do Quadro Interativo quando usados para melhorar a aprendizagem de 

alunos mais lentos, já Bell (2000) e Blanton e Helms-Breazeale (2000) descrevem 

tentativas para aumentar a motivação através do uso da tecnologia para ajudar as 

pessoas com necessidades especiais e de aprendizagem de alfabetização. 

Marques e Silva (2011) referem que, os quadros interativos multimédia (QIM) 

constituíram uma das bandeiras da modernização tecnológicas das escolas no âmbito do 

Plano Tecnológico da educação (PTE).  

Porém, não é de todo fácil para um professor ultrapassar os padrões convencionais de 

interação em sala de aula, mesmo que o seu intuito seja fazê-lo. Muitos professores 

usam confiantemente esta tecnologia como uma ferramenta de apresentação ou 

exibição, mas continuam a ignorar o seu potencial para promover o desenvolvimento de 

conceitos em sala de aula de matemática (Serow & Callingham 2011). 

Neste sentido, McGehen e Griffith (2004) afirmam que os professores devem 

desenvolver uma forma de valorização pelas quais a tecnologia pode melhorar e 

incentivar o pensamento matemático.  
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Assim, um professor deve tirar o melhor partido e explorar a interatividade do QI para 

favorecer uma comunicação rica e significativa numa aula de matemática. 

Até aqui foram realçados os aspetos positivos sobre o uso do QI, quer ao nível de 

ensino-aprendizagem quer ao nível profissional do professor. Contudo, esta nova 

tecnologia, como todas as outras, não é perfeita. Problemas técnicos com o 

equipamento, níveis variados de competências TIC dos professores e alunos, a falta de 

acesso dos alunos à tecnologia do QI durante as atividades da sala de aula são alguns 

dos problemas que o uso do QI pode acarretar. Consequentemente pode haver perdas na 

motivação e concentração tanto dos professores como dos alunos. Neste sentido, Hall e 

Higgins (2005) referem que:  

Enquanto que a tecnologia está claramente a cativar a partir da perspectiva dos 

alunos, há uma preocupação de que os ganhos nessa direção possam ser 

perdidos se a tecnologia não for confiável, se os professores não forem 

adequadamente formados para as usar, e talvez mais importante, se o clima 

educacional está contra um maior acesso das crianças à tecnologia.  

Em modo de conclusão, é apresentado um quadro síntese com as vantagens do uso do 

quadro interactivo para professores e alunos (quadro 1) e as desvantagens do seu uso 

(quadro 2) realizado e adaptado com base no relatório publicado pela British 

Educational Communications and Technology Agency (BECTA) (2003) e por vários 

autores como, Mary Ann Bell (2002) Why Use na Interactive Whiteboard? A Baker´s 

Dozen Reasons; Anna Smith (2000) Interactive Whiteboard Evaluation; Matthiew C. 

Robinson (2004) The Impact of the Interactive Electronic Whiteboard on Student 

achievement in middle school mathematics; Derek Glover, David Miller and Doug 

Averis (2005) Developing Pedagogic Skills for Use of the Interactive Whiteboard in 

Mathematics e Derek Glover, David Miller (2006) Interactive whiteboard evaluation 

for the secondary strategy – Developing the use of interactive whiteboard in 

Mathematics. 
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Benefícios do uso do Quadro Interativo 

Professores Alunos 

Permite rever conceitos Os alunos podem ser criativos nas suas apresentações, aumentando 

também a sua auto confiança  

Os materiais utilizados podem ser gravados, impressos e colocados na 

internet 

Os alunos têm mais acesso à informação e uma maior variedade de 

recursos em diferentes formatos durante a aula 

Meio fácil e eficaz de usar software de Matemática A informação pode ser guardada e utilizada mais tarde 

Aumenta a motivação e atenção dos alunos O QI favorece a participação de toda a turma 

Reduz o tempo gasto a escrever, a desenhar e a repetir explicações Há interação aluno-aluno e aluno-professor 

O professor tem mais tempo para ensinar Permite ao aluno apresentar e discutir trabalhos 

Possibilita maior número e variedade de informação e de recurso. As 

aulas não são uma rotina 

Ganha-se tempo, permite aos professores usarem o tempo da aula 

mais eficazmente 

Os recursos do QI podem ser utilizados de forma flexível e em 

resposta a necessidades diferentes 

Aumento da satisfação e motivação, uma vez que dispõem de mais 

oportunidades de participação e de colaboração. Desta forma, 

desenvolvem também as suas competências sociais e culturais  

Utilização virtual de materiais de desenho e de medida, com rigor Possibilita o acesso à aula no caso de ter faltado 
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Promove a visualização espacial Apresentações coloridas 

Possibilita a ligação da aprendizagem em sala de aula à vida 

quotidiana e aos interesses dos alunos 

Menos necessidade de tirar notas uma vez que também podem 

guardar e imprimir o que aparece no quadro  

Promove mudanças de atitudes face à matemática Aprendizagem mais fácil e rápida 

Os alunos revelam uma predisposição imediata para o uso do QI As aulas são mais divertidas 

Pode ajudar os professores a dar explicações de forma mais eficaz Apresentações dinâmicas e eficientes, os alunos entendem mais 

facilmente conceitos de maior complexidade 

Pode contribuir para melhorar os resultados e aumentar a 

aprendizagem 

Uma vez que os professores dispõem de um maior número de 

recursos adaptáveis às várias necessidades, os alunos podem encaixar 

neles diferentes estilos de aprendizagens 

Os alunos podem ser incentivados a utilizar informações da internet A escrita do professor é mais legível 

Maiores oportunidades de integrar as TIC nas aulas, mesmos sem sair 

do seu lugar  

Não é necessário utilizar o teclado para interagir com a tecnologia, o 

que se revela uma vantagem sobretudo para os alunos mais novos ou 

com algum tipo de limitação física 

O tempo gasto para preparar material é investido para o futuro  

A partilha de recursos e colaboração entre professores é fundamental  

Podem partilhar e reutilizar materiais, facilitando o seu trabalho  
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Aumento da espontaneidade e flexibilidade, uma vez que podem 

desenhar, fazer anotações numa série de recursos baseados na Web 

 

Torna as aulas mais agradáveis e interessantes  

Uma inspiração para os professores para modificar a sua pedagogia e 

passarem a utilizar mais as TIC, incentivando-os ao desenvolvimento 

profissional 

 

Quadro 2: Benefícios do Quadro Interativo para professores e alunos 
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Desvantagens do uso do Quadro Interativo 

Preço elevado 

No caso do QI e projector móveis, a existência de muitos fios pode tornar-se perigosa 

Ser necessário calibrar o QI sempre que este ou o projector mudam de lugar 

A sombra do corpo refletida no QI dificulta a escrita 

Frequentemente é necessário transferir a turma para uma sala com QI 

Quando existe muita luz na sala, as imagens não se vêem bem 

Quantidade de espaço ocupado pelo projetor, computador e QI 

Hardware inapropriado 

Quadro 2: Desvantagens do uso do Quadro Interativo
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2.2.3. Comunicação Matemática 

“A matemática escolar é ainda muito concebida como números, factos, regras e 

reprodução de procedimentos memorizados. Sabe-se que a natureza e a essência 

da actividade desta área do saber é muito mais do que isto. Valorizando a 

comunicação matemática, através de criação de momentos ricos de interacção 

em torno de ideias significativas, surgem oportunidades favoráveis à apropriação 

de outras dimensões da matemática que vão muito além daquela visão” 

(A Experiência Matemática no Ensino Básico 

Ministério da Educação) 

 

A comunicação constitui um processo social onde os participantes interagem trocando 

informações e influenciando-se mutuamente. Deste modo, no estudo da comunicação na 

sala de aula é relevante atender quer às funções de interação quer à negociação de 

significados (Ponte e Serrazina, 2000, citado por Martinho & Ponte, 2005) enquanto 

modo como os intervenientes partilham as formas como encaram os conceitos e 

processos matemáticos, os fazem evoluir e ajustar ao conhecimento configurado pelo 

currículo (Martinho & Ponte, 2005). 

De acordo com o Programa de Matemática do Ensino Básico (2007), a comunicação faz 

parte de uma das três capacidades transversais de toda a aprendizagem da Matemática e 

tem como finalidade “a capacidade de comunicar em Matemática, oralmente e por 

escrito, descrevendo, explicando e justificando as suas ideias, procedimentos e 

raciocínios, bem como os resultados e conclusões a que chega” (p. 3). 

Embora nas aulas de matemática seja mais usual a utilização da comunicação oral, a 

comunicação escrita é destacada por NCTM (National Council of Teachers of 

Mathematics) (2007), como forma de “ajudar os alunos a consolidar o seu pensamento, 

uma vez que os obriga a refletir sobre o seu trabalho e a clarificar as suas ideias acerca 

das noções desenvolvidas na aula” (p. 67). Assim, tanto a comunicação oral como a 

escrita têm um papel essencial na aprendizagem da Matemática, contribuindo para a 

organização, clarificação e consolidação do pensamento dos alunos. Estas formas de 

comunicação devem ser incentivadas para levar o aluno a exprimir, partilhar e debater 

ideias, estratégias e raciocínios matemáticos com os colegas e com o professor. Além 
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disso, a leitura e interpretação de enunciados matemáticos e a realização de tarefas que 

integrem a escrita de pequenos textos, incluindo descrições e explicações, também 

contribuem para o desenvolvimento desta capacidade (Ponte et al., 2007). O mesmo 

autor salienta que a comunicação que ocorre na sala de aula de matemática marca de 

forma decisiva a natureza do processo de ensino-aprendizagem desta disciplina (p. 40). 

A comunicação deve ser organizada de modo a que os alunos sejam levados a expressar 

e a organizar coerentemente as suas ideias, possibilitando aos alunos o desenvolvimento 

de estratégias pessoais para relatar os resultados obtidos, criando assim a oportunidade 

de desenvolverem o seu próprio raciocínio. Neste sentido, o professor deverá ser 

simultaneamente, líder e participante, na medida em que a pergunta formulada pelo 

mesmo consiste numa ferramenta que permite manter o grupo coeso e envolvido com as 

ideias matemáticas em debate. 

O professor deverá ainda desempenhar um papel de provocador e desafiador da reflexão 

matemática dos alunos, onde o objetivo das questões colocadas pelo professor deixa de 

ser o teste ao conhecimento dos alunos e passa a ser a componente dinamizadora de 

uma comunidade de aprendizagem. 

Neste ponto de vista, Johnson (1982) e Reinhart (2000) consideram que para a 

promoção de uma aprendizagem significativa é mais vantajoso fazer perguntas ou 

devolver boas perguntas ao aluno do que dar-lhe prontamente respostas. Para 

concretizar esta perspetiva, os autores apresentaram um conjunto de recomendações que 

permitem um questionamento que conduza a momentos ricos em aprendizagem. Por 

exemplo, é fundamental que o professor: 

● Não faça perguntas que tenham por resposta apenas “sim” ou “não”; 

● Dê tempo aos alunos para refletirem e responderem; 

● Evite formular perguntas, que, de alguma forma, incluam a resposta; 

● Evite responder às suas próprias perguntas. 

Os mesmos autores vão mais longe e identificam algumas características de boas 

perguntas, por exemplo, aquelas: 

● Que conduzem o aluno a alguma aprendizagem pelo facto de lhes responder; 

● Que obrigam à análise, à reflexão, à explicação de raciocínios; 
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● Cuja resposta constitui uma boa pista, para o professor, sobre aquilo que o aluno 

efetivamente sabe sobre e aquilo que não sabe. 

Mediante esta caracterização pode dizer-se que, este tipo de perguntas são de carácter 

mais aberto, sendo as melhores questões para “atiçar” um debate ou para estimular 

pensamentos mais profundos. Mas, por outro lado, questões mais fechadas não devem 

ser descuradas, para manter a turma mais focada no essencial, Boavida et al., (2008). 

O que anteriormente foi exposto é tanto válido para a comunicação oral como para a 

comunicação escrita. Falar, fazer registos escritos ou desenhar sobre o que se está a 

pensar, oferece aos alunos a possibilidade de justificarem, sintetizarem e tomarem 

consciência do seu raciocínio, Boavida et al (2008). 

Os mesmos autores consideram que, em algumas fases, é favorável que os alunos 

possam utilizar uma linguagem mais informal para expressarem o seu pensamento, 

usando linguagem corrente ou mesmos esboços, para, progressivamente, poderem 

aprender a comunicar matematicamente. 

Na verdade, os aspetos da comunicação oral e escrita remetem para as representações 

das ideias matemáticas. Isto é, existe uma relação entre as representações matemáticas e 

a comunicação. Segundo o programa de Formação Contínua em Matemática para 

professores dos 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico: 

Quer enquanto processo, quer enquanto produto, as representações de ideias 

matemáticas correspondem tanto a processos observados externamente, como a 

processos que ocorrem internamente na mente das pessoas que estão a trabalhar 

em Matemática. Todas as dimensões devem ser tidas em consideração no ensino 

e aprendizagem Matemática (p. 71) 

A representação de ideias matemáticas está fortemente associada à comunicação 

matemática, quer se considere a sua dimensão escrita, quer oral (Boavida et al., 2008). 

Preston e Garner (2003) consideram que as representações são importantes veículos 

para a aprendizagem, para a resolução de problemas e para a comunicação. Já Cazden 

(2001) considera as representações, uma das formas de comunicação escrita, um passo 

importante para a comunicação oral.  

Neste sentido, um dos instrumentos essenciais para pensar matematicamente será aliar a 

assimilação das representações à competência de representar ideias. Estas 
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representações podem ser convencionais e não convencionais, mas deverá existir uma 

partilha de representações para que possa haver comunicação e compreensão, pois é 

mediante a comunicação que se negoceiam representações.  

Segundo Bruner (1962), existem várias formas de representar ideias matemáticas: 

As representações ativas que estão associadas à ação. A importância deste modo de 

representação decorre do pressuposto de que o conhecimento surge através da ação. 

Assim, a manipulação direta e adequada de objetos, sejam eles de uso corrente ou 

especialmente concebidos como materiais didáticos, e a simulação de situações, 

propiciam oportunidades para criar modelos ilustrativos, contribuindo para a construção 

de conceitos. 

As representações icónicas baseiam-se na organização visual, no uso de figuras, 

imagens, esquemas, diagramas ou desenhos para ilustrar conceitos, procedimentos ou 

relações entre eles. Este modo de representação distancia-se, assim, do concreto e do 

físico. As representações podem ser feitas pelo professor, ser encontradas nos manuais, 

produzidas por sugestão do professor ou elaboradas espontaneamente pelos alunos. 

As representações simbólicas consistem na tradução de experiência em termos de 

linguagem simbólica. Correspondem, não apenas aos símbolos que representam ideias 

matemáticas, mas a todas as linguagens que envolvem um conjunto de regras 

fundamentais quer para o trabalho com a Matemática, quer para a sua compreensão.  

Estas distintas representações devem ser usadas conjuntamente ou segundo várias 

combinações que estão presentes ao longo da vida. Não devem ser encaradas como 

autónomas, independentes ou como alternativas umas às outras. 

Na figura 2 será apresentado um modelo de modos de representações, de forma a 

orientar o trabalho do professor na escolha de cada um dos modos de representações. 
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Figura 2: Modos de representação matemática 

 

Clement (2004) indica cinco modos diferenciados de representar ideias matemáticas, 

que refletem as representações escritas e as não escritas. O quadro 3 apresenta o modelo 

classificativo de representações matemáticas Clemente (2004). 

Representações Características Vantagens 

Imagens 

Imagens desenhadas pelo professor 

ou incluídas em livros de texto e, 

preferencialmente, todos os 

desenhos usados pelos alunos para 

representar ideias. 

Permitem ao aluno 

transformar um problema 

matemático numa imagem 

e permite ao professor 

saber se o aluno entendeu, 

ou não, um determinado 

problema. 

Materiais 

manipuláveis 

Através de materiais manipuláveis, 

ou seja, de objetos em que os 

alunos podem mexer, estes podem 

representar ideias matemáticas. 

Permitem o movimento e a 

manipulação, dando aos 

alunos a oportunidades de, 

por exemplo, testar 

conjeturas. 

Linguagem oral 

São todas as formas de linguagem 

oral usadas pelos alunos para 

relatar as suas respostas e exprimir 

os seus raciocínios. 

A expressão oral de 

raciocínio matemático 

torna os alunos capazes de 

tornar explícito o 

conhecimento que até aí 

          Activas                     Icónicas 

Materiais manipuláveis,                   Imagens, desenhos, 

outros objectos                                           esquemas 

 

Simbólicas 

Símbolos, vocabulário 

Matemático, linguagem 
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permanecia implícito. 

Situações 

relevantes 

Contextos diferentes mas não 

necessariamente, conectados com a 

vida real que envolvem 

determinadas ideias matemáticas e 

despertem o interesse dos alunos. 

Facilitam a atribuição de 

significados a ideias 

matemáticas e permitem 

um maior envolvimento 

dos alunos  

Símbolos escritos 

Símbolos matemáticos ou palavras 

“escritas” associadas aos símbolos. 

Frequentemente permitem 

representar ideias 

matemáticas com precisão. 

Quadro 3: Modelo classificativo de representações matemáticas (adaptado de Clement, 

2004) 

 

Clement (2004) considera que quaisquer que sejam as formas de representar estas são 

fundamentais para ajudar os alunos, porém enfatiza a falta de existência de uma 

sequencialidade nas representações, devendo o docente iniciar com as mais 

representativas para os alunos. Por vezes, a interpretação de símbolos, para os alunos, é 

bastante complexo, tornando-se difícil a compreensão. A sequencialidade na 

construção/introdução das representações matemáticas, bem como a sua conexão, é 

impulsionadora da compreensão de conceitos.  

A questão é, saber qual das representações antecede a outra. Para Font et al., (2007), 

para fazer uma representação externa é necessário estabelecer, antes de mais, 

representações mentais (internas). Como consequência desta dificuldade, os autores 

consideram a classificação das representações em interna/externa “problemática” e 

“pouco transparente” (p. 16). 

Segundo Castro e Castro (1997), no âmbito das representações externas é usual 

distinguir duas grandes famílias: 

● Representações digitais, comummente designadas por representações 

simbólicas; 

●  Representações analógicas, usualmente designadas por representações gráficas. 

Sobre este assunto, autores como Goldin e Janvier, referidos por Font, Godino e 

D´Amore (2007), apresentam, ainda, uma classificação para as representações 
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matemáticas que passa unicamente pela cognição e pelo manuseamento de signos. As 

representações que se referem ao conhecimento de um indivíduo são designadas por 

“mentais” ou “internas”. Os gráficos, tabelas ou expressões simbólicas são consideradas 

representações “externas” pois referem-se à forma de como uma ideia ou conceito 

matemático pode ser comunicado, podendo recorrer-se a desenhos, símbolos 

matemáticos, linguagem falada ou escrita. Os autores, consideram os dois tipos de 

representação dependentes, uma vez que vivem em conexão. A este propósito, referem 

que para representar uma ideia através de uma tabela são necessários conhecimentos 

internos que permitam construir a representação tabelar. 

Considerando os diferentes usos de representações, Preston e Garner (2003) consideram 

os diferentes usos de representações quando os alunos resolvem problemas e 

comunicam as suas resoluções. O quadro 4 demonstra as representações matemáticas 

segundo os mesmos autores. 

 

Representações Usos típicos Vantagens Desvantagens 

Verbais 

 

Apresentar o problema 

inicial, comunicar com 

outros durante a 

resolução dos 

resultados. 

 

O uso da linguagem 

natural dos estudantes 

ajuda-os, 

frequentemente, a 

relacionar o problema 

com o quotidiano. 

 

A linguagem natural 

pode ser ambígua, 

principalmente 

quando comparada 

com a linguagem 

específica da 

Matemática. 

Pictóricas 

 

Recurso a imagens, 

onde se reúnem 

informação sobre o 

problema, modelando-o. 

 

Ajudam a observar 

situações matemáticas, 

sendo uma 

aproximação 

confortável para a 

maioria. 

 

Por vezes os alunos 

tiram conclusões, das 

suas construções, que 

se distanciam do 

problema. Por vezes 

algumas capacidades 

de desenho dos 

alunos são limitadas. 
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Numéricas/ 

Tabelares 

Trabalho feito numa 

fase inicial para 

compreender um 

problema; procura de 

exemplos específicos 

que se ajustem ao 

contexto; adivinhar e 

testar; organização 

frequente da informação 

numa tabela. 

Ferramentas naturais 

para a generalidade 

dos alunos, baseada na 

sua experiência prévia. 

Podem servir como 

uma efetiva ferramenta 

para chegar a gráficos 

e equações.  

Questões de falta de 

generalidade podem 

impedir o progresso. 

A utilização de, 

somente, alguns 

números pode 

obscurecer as 

situações chave (ex.: 

uso exclusivo de 

números inteiros). 

Gráficas 

Úteis para representar 

situações de crescimento 

e de decrescimento. 

Particularmente úteis 

para comunicar 

resultados. 

Mostram claramente 

as relações entre as 

variáveis de um 

problema. Na maioria 

das vezes são 

intuitivas para os 

alunos. São apelativas 

para estudantes 

“visuais”. 

O uso de uma escala 

desadequada pode 

levar a uma errada 

interpretação. Os 

alunos muitas vezes 

desenham gráficos 

"contínuos" para 

dados discretos. 

Algébricas 

São uma opção para os 

alunos, quando estes 

começam a sentir-se 

mais confiantes para 

generalizar, recorrendo 

ao uso de variáveis. 

Proporcionam uma 

ideia geral e concisa 

de uma situação, sendo 

úteis para justificar e 

provar. 

São difíceis, numa 

fase inicial, para a 

generalidade dos 

alunos; podem não 

ter significado para 

alguns. 

Quadro 4: Usos, vantagens e desvantagens de representações matemáticas 

(adaptado de Preston e Garner, 2003) 

 

Ao longo deste subcapítulo foram apresentados vários modelos e tipologias de 

classificação de representações matemáticas. Para sintetizar a informação, foi elaborado 

um esquema (Figura 3) com base nos autores como Font, Godinho e D´Amore (2007) 

para caracterizar as representações externas, que pode ser observado na página seguinte.
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Figura 3: Diferentes formas de representações externas 

Representações 

Simbólicas 

Icónicas 

Ativas 

Pictóricas 

Semi-concretas 

Contextualizadas/

Situações 

Relevantes 

Manipuláveis 

Lologramas 

Símbolos 

Alfabéticos 

Símbolos de 

Pontuação 

Algébrica 

Esquemática 

Gráfica 

Numéricas/ 

Tabelares 

Símbolos Escritos 
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Pode-se concluir que, entre as várias tipologias de classificação de representações, 

existe uma grande diversidade de formas que as representações de ideias matemáticas 

podem atingir. Muitos autores defendem que as várias formas não devem ser observadas 

alternadamente nem independentemente umas das outras, mas sim, interrelacionadas. 

Para Goldin e Janvier (1998), referidos por Font et al. (2007), as representações 

matemáticas vivem em conexão com o processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática, podendo assumir várias interpretações, uma vez que mostram as várias 

componentes e facetas que interagem em educação matemática. Rico (2009) sugere que 

cada conceito matemático surge associado a diferentes significados e usos, podendo, 

consequentemente, ser suportado por diversas representações. Assim, o autor salienta 

que para uma eficiente assimilação de cada conceito ou estrutura Matemática é 

indispensável um processo combinado por várias formas de representar. 

Clement (2004) refere a importância de se estabelecerem conexões entre vários tipos de 

representações. Para enfatizar esta ideia, o mesmo autor apresenta o modelo 

representado na figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Conexões entre representações matemáticas traduzido de Clement (2004) 

 

O modelo anterior demonstra as várias ligações entre as conexões e as várias formas de 

representar, demonstrando a correlação presente. Essas ligações permitem aos alunos o 

contacto e o uso de diversas formas de representar, estimulando-os a produzirem as suas 

próprias representações para resolver problemas e a estabelecer conexões entre as 

Representações 

pictóricas 

Situações 

relevantes 

Linguagem  

oral 

Símbolos  

escritos 

Materiais 

Manipuláveis 
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distintas representações, promovendo, assim, condições não só de mais recursos 

comunicativos, mas, também, para que aprofundem o seu entendimento de ideias 

matemáticas bem como das suas relações.  

Neste sentido, Clement (2004) defende que professor, ao planificar o ensino, deve 

refletir sobre questões do tipo: 

● Que representação ou representações serão mais significativas para os alunos? 

● Por que ordem faz sentido introduzir diferentes representações ou incentivar os 

alunos a usá-las? 

● Que representações ou conexões entre representações poderão promover um 

pensamento matemático mais poderoso nos alunos? 

O passar de uma forma de representar para outra e o estabelecimento de relações entre 

as diversas formas de representar são passos indispensáveis para a construção de 

quadros mentais de conhecimento (Loureiro (2009). 

Os professores devem proporcionar aos alunos tarefas estimulantes, assim permitiram a 

utilização ou o recurso de representações convencionais, em articulação com 

representações não convencionais, ajudando na resolução de problemas e na abordagem 

de novos conceitos. As representações ajudam os alunos a pensarem e a manipularem os 

objetos através de diferentes formas e conceitos, permitindo compreendê-los com maior 

capacidade, uma vez que os conseguem observar segundo várias perspetivas. 

Castro e Castro (1997) consideram que os modos distintos de representar um mesmo 

conceito matemático proporcionam uma caracterização diferente desse mesmo conceito, 

não existindo uma única representação capaz de esgotar a totalidade e a complexidade 

de relações que cada conceito encerra. Segundo os mesmos autores, cada uma dos 

sistemas de representação destaca uma(s) propriedade(s) importante(s) do conceito mas 

dificulta a compreensão de outras. 

As conexões estabelecidas entre as várias formas de representar são vantajosas para 

estimular/incentivar e despertar a comunicação em sala de aula e o aprofundamento da 

compreensão de ideias matemáticas e das suas conexões pelos alunos. As 

representações matemáticas são indispensáveis no método de ensino e aprendizagem da 

Matemática. Neste sentido, tanto professores como alunos devem transitar por variadas 

formas de representar o conhecimento matemático e estabelecer ligação entre 
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representações não convencionais e representações convencionais, com o intuito de 

melhorar o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

Em modo de conclusão, e de acordo com o Programa de Formação Contínua para 

Professores dos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico (2008), um dos aspetos das 

representações simbólicas que merece especial atenção é a linguagem, tanto na sua 

dimensão escrita como na dimensão oral. Este programa enfatiza ainda que, na 

comunicação das ideias matemáticas, a linguagem específica da Matemática ocupa um 

lugar de destaque porque serve para pensar e comunicar sobre objetos que, sendo 

matemáticos, a ela se adequa. No entanto, os alunos começam por pensar sobre os 

conceitos matemáticos através da linguagem natural e ir, progressivamente, integrando 

aspetos da linguagem matemática. 

A Matemática é rigorosa e precisa, assim, deve ser assimilada pouco a pouco, a partir da 

linguagem natural, sem rigidez excessiva no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

2.2.4. Quadro Interativo e Comunicação Matemática 

Ao longo dos anos tem-se verificado que o sucesso dos alunos depende, em grande 

parte, da sua predisposição para o trabalho e entrega ao estudo. Essa entrega pode e 

deve ser estimulada mediante a introdução às novas tecnologias de comunicação e 

informação que podem estabelecer uma “porta” para o êxito em matemática, visto que 

se encontram bastante disseminadas, facilitada e ao alcance de quase todos.  

Assim, neste sentido, e no que diz respeito às TIC, foram desenvolvidas metas de 

aprendizagem que foram equacionadas numa perspetiva transversal e em estreita 

articulação com as restantes áreas científicas, tanto do ponto de vista horizontal, como 

em termos de sequência e progressão ao longo dos quatro períodos considerados, Aliás 

de acordo com a filosofia explicitamente assumida no Currículo Nacional do Ensino 

Básico (Dec-Lei 6/2001 de18 de Janeiro) - as TIC como “formação transdisciplinar” 

(Costa, Cruz, Soares, Belchior & Trigo, 2010). Coutinho (2006) considera que as TIC 

funcionam como meios facilitadores da comunicação e interação, possibilitando aos 

alunos o desenvolvimento de inúmeras competências transversais ao currículo. 

Consequentemente, a operacionalização das metas de aprendizagem na área das TIC 

assenta numa lógica de interação entre os diferentes campos do conhecimento científico, 
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como é o caso da comunicação. Esta operacionalização entre as TIC e a comunicação 

matemática permite a “capacidade de comunicar, interagir e colaborar usando 

ferramentas e ambientes de comunicação em rede como estratégia de aprendizagem 

individual e como contributo para a aprendizagem dos outros” (Costa et al. 2010). 

De entre as várias ferramentas existentes, é de salientar o Quadro Interativo pois é o 

foco deste estudo para o desenvolvimento da comunicação matemática. O Quadro 

Interativo possui uma “galeria” onde, para a matemática, estão disponíveis: jogos 

didáticos, máquina de calcular, régua, compasso, transferidor, figuras e sólidos 

geométricos, geoplano, barras decimais, tabelas, gráficos, símbolos, entre muitos outros. 

Pode ainda apresentar conteúdos disponíveis na Internet onde estes podem ser 

manipulados. 

Todos estes recursos do QI podem ser uma mais valia na medida em que incentivam a 

motivação dos alunos, condição valiosa para o ensino e aprendizagem da comunicação 

matemática. Um estudo realizado por Miller, Glover e Averis (2011) pretendeu avaliar 

os efeitos motivacionais ao usar o Quadro Interativo em salas de aulas de matemática. 

Em termos gerais e de acordo com os mesmos autores, as evidências mostraram que as 

principais características percebidas que incentivam a motivação dos alunos podem ser 

classificadas de três formas: estímulos intrínsecos, foco sustentado e aprendizagem. 

Para melhor compreender estas características, realizou-se um quadro síntese, a partir 

dos autores Miller, Glover e Averis (2005) que mostra a descrição, o estímulo presente 

e o recurso ao Quadro Interativo de cada estímulo motivacional pode conter. 
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Quadro 5: Estímulos motivacionais mediante o QI 

(adaptado de Miller, Glover & Averis, 2005) 

 

De acordo com o que foi exposto, pode-se referir que a motivação mediante o uso do QI 

melhora e incentiva os alunos para uma comunicação mais rica dentro da sala de aula de 

Características que 

incentivam a 

motivação 

Descrição Estímulos presentes 
Recurso ao Quadro 

Interativo 

Estímulo Intrínseco 

Fornecida pela 

combinação das vias 

visuais, auditivas e 

pelas aprendizagens 

cinestésicas 

Envolver e capacitar os 

alunos a ver claramente 

o que estava a ser 

discutido; descrever e 

clarificar 

Uso de cor, destaque e 

sombreamento 

Permite de forma 

significativa a 

construção do trabalho 

em geometria 

Características dinâmicas 

como por exemplo mover 

um objeto da tela de um 

lugar para o outro 

Promoção de conjeturas 

e discussão entes das 

respostas serem dadas  

Esconder e revelar objetos 

na tela 

Foco Sustentado 

Mantido durante a 

aula pela gestão do 

professor e as 

habilidades de 

orquestração 

Permite manter o 

interesse e envolvimento 

da discussão e da 

atividade e estimula a 

participação e 

compreensão 

Movimentos e Interação 

com o Quadro Interativo  

Aprendizagem através 

de estímulos contantes 

Através de desafios 

contantes com a 

realização de uma 

avaliação frequente 

como estímulo de 

mais envolvimento 

Permite desenvolver 

estratégias de ensino, 

rever conceitos e a 

manutenção e realização 

da compreensão dos 

alunos  

Através de software pré 

preparados específico do 

Quadro Interativo 
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matemática. Neste sentido a interatividade desta ferramenta oferece um espaço de 

diálogo entre os alunos. Para se perceber como pode o QI contribuir para a criação de 

um espaço de diálogo deve-se ter em conta não só as suas potencialidades funcionais 

mas o seu uso real em contextos de sala de aula e a percepção do uso por parte do 

professor. 

Mas, para que se desenvolva uma abordagem/pedagogia dialógica, é necessário que haja 

uma planificação do desenvolvimento do diálogo em sala de aula, para que todos, 

professores e alunos, possam participar ativamente, comentando e partilhando ideias, 

para que a conversa flua coerentemente, (Alexander, 2004 citado por Mercer et al. 

2010). O mesmo autor salienta ainda que esta é uma abordagem em que o professor se 

esforça para a participação ativa dos alunos no processo de construção do seu próprio 

conhecimento através do uso da conversação e de outros meios de comunicação. 

Porém, para a existência de um espaço de diálogo em sala de aula, é necessário que 

existam pré-condições para a comunicação, como atividades abertas e apoios à sala de 

aula para a exploração e compartilha de ideias. 

Mercer et al. (2010) consideram que a dialógica deve ser usada para ajudar os alunos a 

desenvolver um trajeto para a aprendizagem, ou prosseguir numa jornada de 

aprendizagem ao longo do tempo. 

Hennessy, Warwick e Mercer (2010), afirmam que a interação dialógica é uma 

abordagem pedagógica em evolução em que os professores e alunos comentam 

ativamente as ideias e raciocínios uns dos outros de forma colaborativa. Os mesmos 

autores sugerem ainda que o Quadro Interativo tem potencial para apoiar a 

expressividade coletiva das ideias dos alunos e, consequentemente, a co-construção de 

novos conhecimentos de toda a turma no ensino interativo. 

Num projeto levado a cabo por Hennessy, Warwick e Mercer (2010) sobre como 

potencializar o QI para apoiar a aprendizagem dos alunos, chegou-se à conclusão que a 

interatividade do Quadro Interativo aumenta a oportunidade para os professores criarem 

espaços, tempo e contribuições dos alunos de modo a desafiar o pensamento e explorar 

diferentes perspectivas.  

Na mesma linha de pensamento, Wegerif (2010) sugere que numa perspetiva dialógica 

de ensino i) as perguntas devem ser cuidadosamente enquadradas de modo a incentivar 

a reflexão e boas respostas, ii) as respostas não são pontos finais, mas um estímulo para 
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mais perguntas numa longa cadeia de diálogo e iii) o professor tem o papel de produzir 

contribuições de modo coerente, levando as crianças a encontrarem sentido e ajudá-las a 

pensar em mais questões. 

Em modo de conclusão, é de salientar ainda que, vários estudos, que incidiram 

especificamente no ensino da matemática com recurso ao QI, sublinham utilizações 

mais relevantes como animações e simulações, a capacidade de manipular objetos, a 

utilização de software específicos e o reforço da comunicação (Glover, Miller & Averis, 

2005; Moss et al., 2007). 

 

2.3. Diagnóstico  

Como foi referido anteriormente este projeto surge de um duplo entusiasmo e 

curiosidade pelas Tecnologias de Informação e Comunicação e a Matemática, bem 

como por uma necessidade de realização tanto profissional como pessoal.  

Porém, também partiu da vivência ao lecionar no 1.º Ciclo do Ensino Básico, onde se 

observou e constatou que alguns alunos evidenciaram insucesso e desmotivação perante 

a área da Matemática. O insucesso e a desmotivação muitas vezes estão associados a 

problemas de indisciplina e/ou de comportamento ou ao facto de os alunos procederem 

de estratos sociais mais desfavorecidos. O interesse pelo tema deste projeto também 

partiu da observação de um considerável número de professores que não usa o QI como 

recurso no ensino-aprendizagem apesar de as suas salas de aulas estarem munidas com 

o mesmo. 

Se, por um lado, presentemente, o Ensino da Matemática em Portugal enfrenta inúmeras 

contrariedade e desafios, como por exemplo, devido a abruptas mudanças curriculares, 

por outro, as intituladas Tecnologias de Informação e Comunicação estão cada vez mais 

disponíveis para a Educação dos jovens podendo ser uma mais valia no ensino-

aprendizagem da Matemática. 

De acordo com Coelho (2003) os resultados dos alunos na matemática são o principal 

fator do insucesso escolar, pois são os piores entre todas as disciplinas. A média dos 

84987 alunos no exame nacional de matemática do 9º ano de escolaridade em 2005 foi 

de 2,17 (s=.904) numa escala de um a cinco. Portugal é um dos cinco países da OCDE 

com uma percentagem superior a 25% de alunos que não possuem pelo menos um nível 
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básico de competências em Matemática, constituindo um indicador relativamente aos 

alunos que apresentarão problemas sérios ao utilizarem a matemática no futuro. 

Este insucesso na Matemática pode estar associado, em alguns casos, à falta de atenção 

e à importância dada à comunicação matemática, onde são observados alguns aspetos, 

na sala de aula, que condicionam essa comunicação. Segundo Sousa et al (2009) as 

condicionantes podem ser: o conflito entre perspetiva tradicionalista e de interação; o 

conhecimento matemático e curricular do professor como condicionante da 

comunicação matemática do aluno; embora haja consciência da importância da 

comunicação matemática na sala de aula, a alteração das práticas é pouco significativa; 

gerir a comunicação matemática na aula é difícil. 

Segundo Ponte (2008) este problema deve-se a: um crescente desinteresse dos jovens; 

relações difíceis entre a escola e família e degradação progressiva da imagem social da 

escola. Porém, o mesmo autor refere que a crise da escola é, por sua vez, o reflexo da 

crise da sociedade. Neste sentido, o autor salienta que os fatores que concorrem para a 

crise da escola contribuem, em particular, para os problemas da aprendizagem da 

Matemática.”  

Atualmente muitas escolas dispõem de Quadros Interativos, mas o problema que se 

impõe aqui, é que muitos professores não fazem uso desse recurso, ignorando o seu 

potencial. 

Um estudo intitulado “A adopção do quadro interativo pelos professores de matemática 

do 3.º CEB” realizado por Vicente e Melão (2009) pretendia analisar como foi feita a 

adoção do QI pelos professores no terreno. Os resultados não foram animadores, foi 

demonstrado que a introdução dos equipamentos (QI) foi efetuada na maioria dos casos 

sem qualquer planeamento, tendo a formação inicial sido conduzida entre professores, o 

que não se demonstra negativo no sentido de aprenderem por eles próprios mas no 

sentido de falta de apoio por parte das entidades competentes. O mesmo estudo mostrou 

ainda que, os equipamentos ainda não são utilizados pela maioria dos professores e 

aqueles que os utilizam fazem-no com pouca frequência e não aproveitam a totalidade 

das suas potencialidades. 

Perante esta situação-problema o estudo em causa terá como finalidade compreender 

como pode ser integrado o Quadro Interativo na aula de matemática de modo a 

promover/desenvolver a comunicação matemática. 
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3. Objetivos e Atividades, procedimentos e estratégias de ação 

3.1. Objetivos gerais e específicos  

Spínola (2009) escreve que um estudo de caso consiste numa abordagem metodológica 

de investigação especialmente adequada para quando se procura compreender, explorar 

ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão envolvidos 

múltiplos fatores. 

Neste sentido, como foi referido anteriormente, este projeto resulta de várias 

preocupações e interesses resultantes tanto de informações fornecidas por diversos 

autores e instituições como do resultado da vivência ao lecionar no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico. Preocupações que estão relacionadas com o ensino e aprendizagem na área da 

matemática, mais precisamente com o insucesso escolar dos alunos nessa área, 

resultante da falta de motivação e desinteresse que inevitavelmente estão associados à 

indisciplina. Os interesses que, estão relacionados com as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) pelo seu potencial ao nível do ensino aprendizagem principalmente 

no ensino da matemática.   

Assim, pretende-se estudar de que forma as representações matemáticas podem ser mais 

significativas mediante o QI. Segundo vários autores (Bruner, 1962; Preston & Garner, 

2003; Clement, 2004) as representações existentes podem ser classificadas ou agrupadas 

de maneiras diferentes. Estes autores apresentam como denominador comum a ideia de 

que as representações devem ser usadas de forma combinada de modo a que os 

estudantes entendam e expliquem uma determinada ideia ou conceito matemático.  

Uma das características das diferentes tipologias de classificação de representações na 

matemática é a diversidade de formas que essas representações de ideias matemáticas 

podem assumir. Alguns autores, anteriormente citados, defendem que estas formas não 

devem ser consideradas alternativas nem independentes umas das outras, mas antes, 

interrelacionadas. 

Neste sentido e, sendo o QI uma realidade na escola onde o projeto foi aplicado, bem 

como uma realidade em muitas escolas portuguesas, o projeto terá como objetivo 

integrar o Quadro Interativo na aula de Matemática de modo a promover/desenvolver a 

comunicação matemática nos alunos. Pretende aliar o potencial das ferramentas do QI 

de modo a que os alunos progridam na sua comunicação e consequentemente prevenir a 

indisciplina e desencadear a motivação para aprendizagem da matemática. 
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Assim, a investigação que integra o atual projeto incide sobre a organização dos 

modelos de investigação em educação, a sua aplicação à realidade do ensino em 

Portugal e a comunicação matemática, capacidades transversal do ensino da disciplina 

de Matemática, em sala de aula numa turma do 1.º Ciclo do Ensino Básico, onde o 

Quadro Interativo deverá ser promotor dessa comunicação. 

Assim, e devido ao projeto incidir especificamente sobre um grupo de alunos (turma) de 

uma só escola, cuja finalidade será pesquisar sobre fenómenos educativos em 

circunstância natural e no qual o espaço de analise se encontrava reduzido, optou-se por 

definir questões de investigação mais específicos: 

(1) Que funcionalidades do Quadro Interativo são usadas nestas aulas e como? 

(2) Que aspetos da comunicação da matemática dos alunos se salientam ao usarem o 

Quadro Interativo quanto a: 

a) Variedade de representações matemáticas usadas?  

b) Conexões entre as várias representações? 

(3) Como se relacionam as funcionalidade do Quadro Interativo com a comunicação 

matemática na sala de aula?  

Para Moreira (2001), a importância da comunicação matemática surge ligada à 

necessidade de se associar a Matemática escolar aos demais níveis de realidade dos 

alunos, através da resolução de problemas, da compreensão de formas de matematizar e 

do uso de tecnologias. A importância da partilha, análise, reflexão e discussão de ideias 

é destacada por Boavida et al., (2008). As autoras referem que “uma comunicação na 

sala de aula baseada na partilha de ideias matemáticas permite a interação de cada aluno 

com as ideias expostas para se poder apropriar delas e aprofundar as suas” (p. 61). 

Neste sentido, optou-se pelas representações matemáticas pois considera-se que estas 

são uma forma eficaz dos estudantes comunicarem as suas ideias, mesmo que, numa 

fase inicial, sejam pouco convencionais mas, numa fase subsequente, sejam estimulados 

para aprender formas de representações convencionais. A representação de ideias 

matemáticas está fortemente associada à comunicação matemática, quer se considere a 

sua dimensão escrita, quer oral (Boavida et al., 2008) 

Segundo Valério (2005) as representações não convencionais, ou o recurso a métodos 

próprios de resolução, são importantes pois facilitam uma aprendizagem significativa. 
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Conjuntamente as representações convencionais são vantajosas para os alunos 

prosseguirem na sua aprendizagem e para comunicarem a outros as suas ideias 

matemáticas. 

Esta ideia vai ao encontro de Clement (2004) que defende que as representações devem 

ser tratadas como elementos essenciais no apoio aos estudantes, na medida em que 

ajudam à compreensão de conceitos matemáticos e ao estabelecimento de conexões que 

evidenciam relações entre esses mesmos conceitos. 

Devido à conjuntura em que se desenvolveu este projecto, em que o pesquisador tem 

uma amostra muito reduzida para observação e recolha de dados e que não se pode 

assumir como representativa da população, a metodologia seguida apoiou-se na 

descrição de práticas vividas, procurando desenvolver um estudo qualitativo onde se 

pretende reunir um conjunto de informações, com vista a obter uma visão global da 

situação em estudo. Na perspetiva de Gomez et al. (1996), os objetivos da metodologia 

do estudo de caso são “explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou transformar” (p. 378). 

Pretende-se, através da recolha de dados, estabelecer uma ligação entre o 

enquadramento teórico e a investigação empírica, como a criação de diferentes recursos 

e estratégias com o uso do QI, em contexto sala de aula (dia a dia), que permitam 

motivar os alunos tornando-os mais autónomos e capazes no desenvolvimento da 

comunicação matemática. Assim, a sua utilização deve fazer parte do processo ensino-  

-aprendizagem, pois a sua metodologia é participativa, ativa e eficaz, conduzindo os 

alunos a uma aprendizagem mais significativa. 

É de salientar que tendo em conta o tipo e nível de aprendizagem dos alunos 

envolvidos, os quais se apresentam bastantes limitações no seu desemprenho 

académico, foram planificadas e aplicadas atividade de acordo com as suas 

características. Pretendeu-se assim, seguir a planificação original realizada pelo 

professor titular de turma, no sentido de se poder alcançar e facilitar as aprendizagens 

dos alunos.  

Com os objetivos específicos formulados/traçados espera-se que os resultados vão de 

encontro com as linhas orientadoras que fundamentaram e orientaram este projeto. 

Espera-se que as diversas funcionalidades do QI, como: i) movimentação e animação de 

objetos; ii) ocultação e exibição de objetos; iii) realce de objetos; entre outras permita 

criar e/ou desenvolver nos alunos uma comunicação matemática mais rica e coerente. 
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Espera-se uma evolução significativa no modo como os alunos apresentam e/ou 

representam as suas ideias, sejam elas orais ou escritas. Neste sentido, o diálogo entre 

todos os elementos da turma deve ser estimulado tanto pela investigadora como por 

todo o grupo de trabalho permitindo alcançar os objetivos propostos.     

 

3.2. Caracterização da Turma 

A turma que participou neste projeto era constituída por 18 alunos, sendo 12 do sexo 

masculino e 6 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos, em 

que quatro alunos são repetentes. Existem dois alunos com Necessidades Educativas 

Especiais e seis alunos de nacionalidade estrangeira.  

De seguida poderão ser observados dois gráficos 1 e 2 que sintetizam a informação 

relativa à turma em questão. 

 

N.º de alunos do 4.º ano

63%

37%

Masculino

Feminino

 

Gráfico 1: Números de alunos do 4.º ano 
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Gráfico 2: Características da turma do 4.º ano 

 

De acordo com a informação recolhida e da observação realizada, pode-se concluir que 

se tratava de uma turma bastante heterogénica na medida em que os alunos se 

encontravam, na sua maioria, em diferente níveis de conhecimento matemático, devido 

em grande parte, à indisciplina, a diferentes níveis etários, que vão dos 9 anos aos 12 

anos, ao número de retenções e às diferentes culturais, estando estas relacionadas com a 

nacionalidade dos alunos.  

A turma em questão, como foi dito anteriormente, era composta por 18 alunos, 13 dos 

quais de nacionalidade portuguesa, três de nacionalidade brasileira, um russo e outro 

guineense.   

Ao nível de retenções pode-se retratar seis retenções no total, sendo que, de 

nacionalidade portuguesa dois alunos reprovaram duas vezes e outro, uma, mais um 

aluno de nacionalidade brasileira.  

Três alunos desta turma eram alunos com Necessidade Educativas Especiais, tento cada 

um apoio semanal, com duração entre uma hora e uma hora e meia, com uma técnica 

especializada do agrupamento de escolas. 

É de salientar, ainda, que um dos alunos que reprovou duas vezes estava inscrito no 4.º 

ano sem saber ler nem escrever, dificultando assim a progressão com os respetivos 

colegas.  
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O quadro 6 apresentado na página seguinte mostra a informação referia de uma forma 

sintetizada. 
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Data de 

Nascimento 
Nacionalidade 

Nº. 

Retenções 

NEE/ 

Apoio 
Observações 

1 01-10-2004 Portuguesa 0 Não  

2 05-02-2003 Portuguesa 1 Não 
Aluna retida no ano 

letivo anterior 

3 25-01-2002 Brasileira 0 Sim 
Aluno vindo em 

setembro de Itália. 

4 20-02-2004 Portuguesa 0 Não  

5 20-01-2004 Portuguesa 0 Não  

6 11-06-2004 Portuguesa 0 Não  

7 19-08-2004 Portuguesa 0 Não  

8 12-04-2004 Portuguesa 0 Não  

9 24-12-2004 Brasileira 0 Não  

10 10-03-2002 Portuguesa 2 Sim 
Aluno com N.E.E., 

integrado no Dec. Lei 

nº 3 de 2008 

11 13-08-2003 Brasileira 1 Não 
Aluna retida no ano 

letivo anterior 

12 13-05-2004 Portuguesa 0 Não  

13 04-10-2004 Portuguesa 0 Não  

14 28-03-2004 Portuguesa 0 Não  

15 20-10-2003 Portuguesa 0 Não  

16 21-03-2004 Portuguesa 0 Não  

17 15-12-2001 Portuguesa 2 Sim 
Aluno com N.E.E., 

integrado no Dec. Lei 

nº 3 de 2008 

18 13-04-2003 Guineense 0 Sim  

19 21-06-2004 Russa 0 Não  

20 21-08-2002 Brasileira 0 Não  

 

Quadro 6: Caracterização da turma do 4.º ano 
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Porém, a informação recolhida e observada também demonstrou que se tratava de uma 

turma homogénea na medida em que grande parte do grupo apresenta comportamento 

menos apropriados. Na sua maioria, salvo algumas excepções, eram alunos: bastante 

barulhentos, interpelando-se uns aos outros; que se exaltam com bastante facilidade; que 

tinham problemas ao nível do cumprimento de regras, assiduidade e pontualidade; que 

dificultavam o bom funcionamento da sala de aula e com problemas de controlo 

emocional. 

Por fim, refere-se que um terço dos alunos pertence a famílias monoparentais em que 

muitos dos encarregados de educação trabalham até horas tardias, não podendo dar o 

apoio e a atenção devidos aos seus filhos. 

 

3.3. O software utilizado no estudo 

A escola onde foi aplicado o projeto estava equipada com o Software Smart Board.  

Com este produto SMART pode-se criar apresentações dinâmicas para motivar e 

envolver os alunos. Através do software, é possível apresentar documentos, páginas 

Web e vídeos num ecrã interativo que responde ao toque do dedo ou de uma caneta. 

O SMART Board inclui várias ferramentas e aplicações que ajudam a tirar melhor 

partido do produto interativo. Se o ícone SMART Board for apresentado no quadro 

branco do sistema, significa que o acesso ao software e a ferramentas, incluem: 

• Software Notebook, para criar apresentações com conteúdos, como imagens, notas e 

ficheiros Macromedia® Flash® (Figura 5); 

 

 

Figura 5:Vista geral do Software Notebook 

• Gravador SMART para guardar um registo das ações executadas no ecrã; 



61 

 

• Leitor de Vídeo SMART para reproduzir vídeos com notas escritas (Figura 6); 

 

Figura 6: Leitor de Vídeo Smart 

 

• Teclado SMART para introduzir texto e notas enquanto trabalha no ecrã (figura 7); 

 

Figura 7: Teclado SMART 

 

• Ferramentas Flutuantes, um conjunto de ferramentas para escrever notas, entre outras 

tarefas (Figura 8); 

 

Figura 8: Conjunto de ferramentas flutuantes 

 

 

 

 

 



62 

 

• Painel de Controlo SMART Board, para visualizar e alterar as definições de software e 

hardware (Figura 9); 

 

Figura 9: Painel de Controlo Smart Board 

 

• Galeria, que é composta por modelos, imagens de ClipArt e ficheiros Flash, 

organizados por categorias de conteúdo. Pode ser arrastado em qualquer item para a 

página do Notebook de forma a torná-lo um objeto (Figuras 10 e 11); 

 

 

 

          

 

 

 

Figura 10: Painel de categorias da Galeria             Figura 11: Painel de conteúdos 
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• Barra de ferramentas, pode-se aceder ao menu, Arquivo; Editar; Exibir; Inserir; 

Formatar; Desenhar e Ajuda (Figuras 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18); 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Menu Arquivo        Figura 13: Menu Editar    Figura 14:  Menu Excluir 

 

 

 

 

 

Figura 16: Menu Formatar 

 

 Figura 15: Menu Inserir   

          

                                                                                 

 

     Figura 18: Menu Ajuda                                                    Figura 17:Menu Desenhar 

 

Tudo o que é possível fazer no computador também é possível fazer no ecrã interativo. 

Quando se toca no ecrã interativo (com o dedo, se estiver a utilizar um quadro interativo 

ou com a ferramenta Caneta se estiver a utilizar um monitor de caneta interativo), o 
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computador interpreta o toque como um clique com o botão esquerdo, da mesma forma 

que se se estivesse a utilizar um rato. 

 

3.4. Atividades e estratégias de ação 

Neste subcapítulo serão dadas a conhecer as planificações das aulas que fizeram parte 

do projeto em estudo. Estas serão demonstradas através de um quadro síntese que 

registará: o tópico em questão, isto é, o tema de cada aula; os objetivos gerais e 

específicos; os conceitos que os alunos devem adquirir no final de cada tema; os 

recursos utilizados como estratégia de ação bem como as metodologias/estratégias que 

serviram de apoio para alcançar os objetivos propostos. 

Na sua globalidade, as atividades têm como objetivos gerais: 

- Desenvolver a capacidade de visualização e ser capaz de representar, descrever e 

construir figuras no plano e no espaço e de identificar propriedades que as 

caracterizam; 

- Ser capaz de identificar e interpretar relações espaciais; 

- Compreender as grandezas de medida e área; 

- Compreender o que é a unidade de medida e o processo de medir; 

- Explorar e interpretar dados organizados de diversas formas; 

- Realizar estudos que envolvam a recolha, organização e representação de dados 

e comunicar utilizando linguagem própria deste tema; 

- Ser capaz de resolver problemas, raciocinar e comunicar no âmbito dos temas; 

- Comunicar oralmente e por escrito, recorrendo à linguagem natural e à 

linguagem matemática, interpretando, expressando e discutindo resultados, 

processos e ideias. 

É de salientar que todas as atividades foram realizadas de acordo com o Programa de 

Matemática do Ensino Básico (ME, 2007), visto os alunos no ano em causa estarem na 

fase de transição (2013/2014) para o novo programa (ME, 2013).  

De seguida serão apresentadas as atividades realizadas de modo a compreender de que 

forma se desenrolou a ação.  
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Aula 1 e 2 

Aula 1 e 2 

Tópico Figuras no plano 

Objetivos 

Específicos 

Representar retas paralelas e perpendiculares 

Conceitos 
Retas; semirretas; segmentos de retas; retas paralelas, coincidentes, 

perpendiculares e oblíquas 

Recursos 

Computador com ligação à internet, quadro Interativo e respetivo 

Software, ficha de consolidação e informação dos conteúdos 

abordados,  

Quadro 7: Aula 1 e 2 

Nas duas primeiras aulas, os alunos foram introduzidos ao uso do QI. 

As principais estratégias e metodologias usadas nestas duas aulas foram: o uso da 

internet para pesquisar imagens, neste caso específico três imagens reais, com o objetivo 

de os alunos perceberem e identificarem posições de retas e a posições relativa a duas 

retas. 

O software do QI foi usado pela investigadora e alunos, permitindo girar as imagens, 

mover objetos, inserir folha ponteada e introduzir figuras geométricas. Foram também 

usadas as canetas interativas com diversas cores para realizar exercícios e para sublinhar 

conceitos mais importantes. 

A aula começou com a apresentação de um slide, previamente elaborado no QI pela 

investigadora, onde apareceram três imagens diferente (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Retas, semirretas e segmentos de retas 
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A imagem apresentada tinha como objetivo perceber e identificar retas, semirretas e 

segmentos de retas. Neste sentido foi perguntado, aos alunos, de modo a promover uma 

discussão, que características em comum têm as três imagens e o que apresentam de 

diferente. A discussão pretendia que, na troca de ideias, os alunos chegassem à 

percepção do conceito de reta, semirreta e segmento de reta. Finda a discussão, foi 

realizado, em grande grupo e no quadro interativo, uma síntese sobre os conceitos 

adquiridos de modo a consolidar as aprendizagens. A síntese foi escrita por um aluno no 

teclado do computador e visível no QI (figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Síntese realizada em grande grupo 

 

Depois desta abordagem, a investigadora mostrou outro slide, previamente elaborado, 

onde constavam outras três imagens, desta vez iguais, mas com posições diferente 

(Figura 21). 

 

Figura 21: Posição das retas 
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Com estas imagens, pretendia-se, através da sua rotação (ferramenta do QI), que os 

alunos identificassem a sua posição. Deste modo foi questionado quais as diferenças 

observadas? Depois de discutidas e debatidas as características presentes, foi elaborada 

coletivamente uma síntese dos conteúdos abordados (figura 22). Para a mesma foram 

utilizadas as ferramentas de desenho do QI para desenhar retas e o teclado do 

computador para escrever no QI. 

 

Figura 22: Síntese das retas, semirretas e segmentos de retas 

 

Concluída a tarefa anterior os alunos foram convidados a realizar, a pares, uma ficha de 

aplicação e consolidação de conteúdos (Figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Ficha de aplicação e consolidação de conteúdos 
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Passados cerca de 15 minutos, foi realizada coletivamente a sua correção no quadro 

interativo onde estava reproduzida exactamente a ficha que foi distribuída aos alunos. 

Esta projeção permitiu aos alunos uma maior facilidade em identificar características e 

dúvidas que surgiram. 

De seguida, com ajuda dos alunos, foi pesquisado na internet imagens reais (Figura 24), 

onde pudessem identificar diferentes posições de retas. Ao identificarem as diferentes 

posições, os alunos, constataram que duas retas podem ter diferentes posições, uma em 

relação à outra. Através de um debate, a grande maioria dos alunos, compreendeu a 

noção de retas perpendiculares, paralelas, oblíquas e coincidentes. 

 

Figura 24: Identificação de diferentes posições das retas 

 

O debate realizado deu origem à síntese que é apresentada na figura 25. Esta foi 

realizada pelos alunos, com ajuda da investigadora, com o apoio do computador para 

escrever e das ferramentas de desenho do QI para desenhar a posição relativa a duas 

retas. 

 

  

 

 

 

 

Figura 25: Síntese da posição relativa a duas retas  
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Por fim foi distribuído e realizado, individualmente, uma ficha de aplicação de 

conteúdos e foi corrigido, posteriormente, no QI através da reprodução exata da mesma 

(figura 26) Foi ainda utilizada a caneta interativa para a identificação das retas e das 

suas posições e para sublinhar diferentes conceitos. Os alunos tiveram ainda a 

oportunidade de esclarecer quaisquer dúvidas que pudessem existir. 

  

 

 

 

 

Figura 26: Ficha de aplicação de conteúdos 

 

Aula 3 

Aula 3 

Tópico Ângulos 

Objetivos 

específicos 

- Compreender a noção de ângulo. 

- Comparar e classificar ângulos (reto, agudo, obtuso, raso) e 

identificar ângulos em figuras geométricas 

Conceitos Amplitude, ângulo (reto, agudo, obtuso, raso e giro) 

Recursos 
Quadro Interativo e respetivo Software, ficha de consolidação e 

informação dos conteúdos abordados, pedaços de cartolina e taches 

Quadro 8: Aula 3 

 

Nesta aula as principais estratégias e metodologias usadas foram o uso do software do 

QI, materiais manipuláveis bem como atividades de consolidação de conteúdos. 

Através do QI foi possível: inserir imagens para identificação de ângulos e a sua rotação 

para compreenderem que, apesar de diferentes posições, os ângulos não se modificam; 

realizar exercícios e sublinhar conceitos através das diversas cores da caneta interativa; 
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desenhar retas para posterior construção de ângulos e auxílio da régua e transferidor 

para observar e identificar características dos diferentes tipos de ângulos e ainda realizar 

sínteses. 

Foram utilizados materiais manipuláveis, como cartolina e taches, para a construção de 

um medidor de ângulos. Este medidor teve como objetivo dar a conhecer aos alunos os 

diferentes tipos de ângulo existentes e a sua amplitude, nos diferentes objetos presentes 

no dia a dia.   

A aula começou com a apresentação de um slide, previamente elaborado no QI pela 

investigadora, onde apareceram quatro relógios iguais (Figura 27). Foi pedido aos 

alunos que marcassem as horas que eram pedidas. Cada aluno tinha uma folha com o 

mesmo exercício. Os diferentes relógios tinham como objetivo perceber os diferentes 

tipos de ângulos. Este exercício levou a uma discussão bastante produtiva, em que os 

alunos, através de troca de ideias, perceberam as características dos diferentes tipos de 

ângulos identificados. 

 

Figura 27: Exercício dos ângulos 

 

Realizada a discussão os alunos foram convidados a realizar uma tarefa exploratória. 

Foi exposto no QI um slide, previamente elaborado pela investigadora, uma imagem de 

um medidor de ângulos (Figura 28). Foi explicado aos alunos como podiam construir 

através de duas cartolinas retangulares e uma tache o medidor projetado. Esta tarefa 

tinha como objetivo identificarem, na sala de aula, objetos com diferentes tipos de 

ângulo. Foi pedido que registassem essas descobertas numa folha distribuída para o 

efeito, para posterior troca de ideias. 
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Figura 28: Medidor de ângulos 

 

Concluída a atividade exploratória procedeu-se a um debate que se demonstrou bastante 

produtivo, dando origem a uma síntese (figura 29) realizada com os alunos com recurso 

ao computador e as ferramentas de desenho do QI para desenhar os diferentes tipos de 

ângulos. Nesta atividade os alunos chegaram à conclusão que os diferentes tipos de 

ângulos podem ter diferentes amplitudes. 

 

Figura 29: Síntese da classificação dos ângulos 

 

De seguida foi distribuída e apresentada no QI uma ficha de aplicação de conteúdos. 

Esta, apresentava os mesmos relógios da primeira atividade mas desta vez os alunos 

tinham de desenhar os ângulos, através dos ponteiros dos relógios, com base no nome 

dos diferentes tipos de ângulos (figura 30). Foi ainda pedido que realizassem outro 

exercício com o mesmo objetivo (figura 31). Ambos os exercícios foram realizados e 

corrigidos coletivamente com ajuda do computador para escrever as tarefas e o QI para 

desenhar os ângulos pretendidos.  



72 

 

 

Figura 30: Exercício de aplicação sobre os ângulos 

 

 

Figura 31: Exercícios de aplicação sobre os ângulos 

 

Por fim, foi explicado e discutido como se pode construir um ângulo dando uma 

determinada amplitude, para isso recorreu-se a ajuda do transferidor fornecido pelo QI 

(Figura 32). Neste sentido foi apresentado através do QI um slide, previamente 

preparado pela investigadora, onde se podia observar um transferidor e como se 

procedia à sua utilização.  

 

Figura 32: Como medir um ângulo 
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Em modo de conclusão foi pedido, aos alunos, que realizassem os exercícios 

apresentados no QI (figura 33) de modo a poderem aplicar os conhecimentos 

adquiridos. Esses exercícios foram realizados individualmente e corrigidos 

coletivamente. Para a construção dos mesmos foi utilizado o computador para escrever 

o enunciado das tarefas e as ferramentas de desenho do QI para desenhar os diferentes 

polígonos. Pretendeu-se que os alunos identificassem diferentes ângulos em diversas 

figuras geométricas e que desenhassem, com ajuda do transferidor, ângulos com 

diferentes amplitudes. 

 

Figura 33: Exercícios de aplicação sobre os ângulos 

Aula 4 e 5 

 

Aula 4 e 5 

Tópico Polígonos e não Polígonos 

Objetivo 

específicos 

- Resolver problemas envolvendo a visualização e a compreensão de 

relações espaciais. 

- Construir pavimentações com polígonos 

- Representar retas paralelas e perpendiculares 

- Comparar e classificar ângulos (reto, agudo, obtuso e raso) e 

identificar ângulos em figuras geométricas  

Conceitos 
Polígono e não polígono; ângulos; vértices; arestas; retas paralelas e 

perpendiculares 

Recursos Quadro Interativo e respetivo Software do QI, ficha de consolidação e 



74 

 

informação dos conteúdos abordados 

Quadro 9: Aula 4 e 5 

Na quarta e quinta aula foram usadas como estratégias e metodologias principais o 

software do QI e fichas com atividades de consolidação de conteúdos. 

O QI foi usado para: desenhar figuras geométricas (polígonos e não polígonos) e 

respetiva rotação para observar as diferentes visualizações; tabelas para identificação de 

polígono e não polígonos e suas características; aceder aos conteúdos da aula passada 

previamente gravadas para realçar e relembrar conteúdos abordados; imagem de fundo 

dos slides de moto a captar a atenção dos alunos que se têm demonstrado um pouco 

desatentos; realce de palavras através de diversas cores da caneta interativa e aparecer 

objetos para identificar e registar conceito de polígono e não polígono.  

A ficha de consolidação de conteúdos teve como objetivo, como o nome indica, 

consolidar e aplicar os conteúdos abordados em sala de aula e perceber quais as 

principais dificuldades dos alunos sobre este tema. 

Assim, a aula começou com apresentação de um slide, onde a investigadora, com ajuda 

dos alunos, desenhou, através do recurso do QI para o efeito, várias figuras geométricas. 

Esta atividade teve como objetivo a identificação de algumas propriedades das 

diferentes figuras, levando posteriormente à classificação de polígonos e não polígonos. 

Neste sentido foi pedido aos alunos para identificarem diferenças e igualdades de modo 

a poderem agrupar as figuras em dois grupos (Figura 34). Depois de discutidas 

coletivamente as várias características, procedeu-se ao seu agrupamento, um referente 

ao grupo I que faziam parte os polígonos e outro pertencente ao grupo II que diziam 

respeito aos não polígonos. Esta divisão foi realizada no quadro interativo e copiado, 

pelos alunos, para uma folha distribuída para o efeito. 

 

Figura 34: Grupo de polígonos e não polígonos 
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Foi realizado também, mediante as informações dadas pelos alunos, a definição de 

polígonos e não polígonos (Figura 35), o seu registo foi realizado tanto no computador, 

com projeção no QI, como na folha atrás mencionada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Definição de polígonos e não polígonos 

 

Posteriormente foi observado um quadro (figura 36), previamente elaborado pela 

investigadora, onde se podia observar através do QI diversos polígonos e não polígonos. 

Os alunos tinham de identificar características abordadas na presente aula como nas 

aulas passadas, como por exemplos, fazer referências: aos ângulos; vértices, reta, etc, 

Assim, pretendeu-se consolidar os conteúdos abordados. 

 

Figura 36: Exemplo de polígonos e não polígonos 

 

De seguida foi apresentado um slide, previamente elaborado pela investigadora, que se 

pode observar na figura 37. Aqui foram apresentados três polígonos e foram 

apresentadas duas perguntas para posterior discussão coletiva.  
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Figura 37: Questões para discussão coletiva 

 

Com este slide pretendia-se não só observar conteúdos adquiridos anteriormente mas, 

também, perceber que os polígonos podem ser classificados quanto aos lados e, no caso 

do triângulo, quanto aos ângulos. Neste sentido o diálogo realizado entre todos 

demonstrou-se bastante produtivo pois permitiu estabelecer e identificar classificações e 

realizar um resumo sobre o que foi dito (figura 38).  

Este foi elaborado por um aluno com recurso ao computador e às ferramentas de 

desenho do quadro interativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Classificação de quadrados e triângulos 
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Por fim e para concluir esta aula, foi distribuído a cada aluno uma ficha com três 

atividades de consolidação de aprendizagens (Figuras 39, 40 e 41). Esta serviu, também, 

para a investigadora, identificar erros cometidos pelos alunos e proceder à sua 

respectiva explicação. 

 

 

 

 

 

               Figura 39: Ficha de consolidação        Figura: 40:Ficha de consolidação (cont.) 

 

 

 

 

Figura: 41:Ficha de consolidação (cont.) 

 

A atividade foi também apresentada no QI e posteriormente corrigida pela 

investigadora. Neste sentido recorreu-se às diferentes cores das canetas interativas de 

modo a diferenciar as respostas de cada exercício. 

 

Aula 6 e 7 

Aula 6 e 7 

Tópico Figuras no plano e sólidos geométricos 

Objetivo 

específicos 

- Comparar e descrever propriedades de sólidos geométricos e 

classifica-los (prismas, paralelepípedo, cubo, pirâmide, esfera, cilindro 

e cone); 

- Resolver problemas envolvendo a visualização e a compreensão de 
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relações espaciais. 

Conceitos 
Sólidos geométricos, poliedros, não poliedros, arestas, vértices, faces e 

bases 

Recursos 

Quadro Interativo e respetivo Software do QI, ficha de consolidação e 

informação dos conteúdos abordados, computador com ligação à 

internet, materiais manipuláveis (sólidos geométricos de madeira) 

 Quadro 10: Aula 6 e 7 

As aulas 6 e 7 tiveram como principais estratégias e metodologias o uso do QI e o seu 

respectivo software, computador com ligação à internet, impressora; ficha com 

atividades de consolidação de conteúdos e materiais manipuláveis (sólidos geométricos 

de madeira). 

O QI foi usado para: inserir e observar diversas imagens de sólidos geométricos de 

modo a que fossem identificados os seus nomes e as suas características; elaborar um 

quadro síntese das respostas dadas pelos alunos sobre as características dos mesmos; 

rotação de diferentes sólidos para observação de diferentes perspetivas; fazer aparecer 

um objeto com o intuito de, os alunos, identificarem e registarem o conceito de poliedro 

e não poliedro e o uso das diversas cores das canetas interativas para salientar palavras. 

O computador com ligação à internet serviu para a pesquisa de outros sólidos que não 

eram fornecidos pelo QI. 

A impressora foi utilizada para imprimir os conceitos realizados coletivamente sobre o 

que foi abordado. 

Os materiais manipuláveis, mais propriamente, formas de sólidos geométricos em 

madeira, serviram para os alunos manipularem o objeto no sentido de visualizar 

diferentes perspetivas e características.  

A ficha de consolidação de conteúdos teve como objetivo, consolidar e aplicar os 

conteúdos abordados em sala de aula e perceber quais as principais dificuldades sobre 

este tema. 

A aula começou com a distribuição, a cada par de alunos, de diferentes sólidos 

geométricos. Foi perguntado, de modo a iniciar um pequeno debate, que características 

se podiam observar nos mesmos, os alunos foram chamados atenção para os conteúdos 
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abordados nas outras aulas. Os alunos conseguiram identificar sólidos com superfícies 

planas e curvas, vértices, arestas, faces e bases.  

Neste sentido foi apresentado, no QI, um slide, previamente elaborado pela 

investigadora, onde constava dois grupos diferentes, uma pertencente ao grupo dos 

sólidos geométricos e outro ao grupo das figuras geométricas (Figura 42). Os alunos 

foram questionados sobre as diferenças entre os dois grupos e gerou-se uma discussão 

sobre o tema. Eles conseguiram identificar perfeitamente as figuras geométricas, 

relatando as características encontradas. Mas, não sentiram tanta facilidade em 

identificarem características nos sólidos pelo facto de serem objetos com três 

dimensões, não conseguiam explicar corretamente o que queriam dizer. Essas 

dificuldades, no entanto, foram ultrapassadas à medida que se ia procedendo à troca 

coletiva de ideias.  

 

Figura 42: Representação de sólidos e figuras geométricas 

As características relatadas pelos alunos foram registadas no QI através de um quadro e 

na folha distribuídas para o efeito. 

De seguida foi realizada uma síntese do que tinha sido dito pelos alunos sobre os sólidos 

geométricos, esta foi registada no quadro interativo. É de salientar que os alunos 

estavam bastante ativos, demonstrando contributos/definições bastante pertinentes. Para 

tornar esta síntese mais apelativa realizou-se uma pesquisa na internet de imagens que 

diferenciassem poliedros e não poliedros e realçou-se as palavras chave através da cor 

encarnada e negrito. De seguida pode ser observado a síntese realizada pelos alunos 

(Figura 43).   
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                        Figura 43: Síntese dos sólidos geométricos 

 

De modo a consolidar o que foi dito pelos alunos, a investigadora apresentou um slide 

(Figura 44), previamente elaborado, onde constavam as características dos poliedros 

(arestas, faces, vértices, base e fase). Realizou-se uma pequena discussão de modo a 

comparar as ideias anteriores dos alunos com o que estava a ser apresentado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Características dos poliedros 

Por fim, foi distribuído, aos alunos, uma ficha de consolidação da matéria (Figura 45) e 

esclarecidas algumas dúvidas sobre a sua realização. Esta atividade foi feita com grupos 

de quatro alunos de modo a permitir a troca de ideias entre cada um. Concluída esta 

tarefa a investigadora projetou através do QI a ficha e realizou-se a sua correção, onde 

cada grupo teve a oportunidade de a corrigir no QI. 

Perto do final da aula, a investigadora imprimiu os slides com as sínteses e distribuiu a 

cada alunos de modo a poderem consultar sempre que quisessem. 
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Figura 45: Exercícios sobre os poliedros e não poliedros 

Aula 8 

Aula 8 

Tópico Área e perímetro 

Objetivo 

Específicos 

- Compreender as noções de comprimentos e de área 

- Comparar e ordenar comprimento e áreas 

- Estimar a área de uma figura por enquadramento 

- Determinar o perímetro de figuras 

- Compreender e utilizar as fórmulas para calcular a área do quadrado 

e do retângulo 

-Resolver problemas relacionando perímetro e área 
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Conceitos Perímetro e área 

Recursos 

Quadro Interativo e respetivo Software, ficha de consolidação e 

informação dos conteúdos abordados, computador com ligação à 

internet 

Quadro 11: Aula 8 

Na penúltima aula foram usadas como estratégias e metodologias principais o QI e 

respectivo software, o computador com ligação à internet e ficha com atividades de 

consolidação de conteúdos. 

O QI foi usado para apresentar duas situações problemas relacionada com o perímetro e 

área; realçar, através de cor, a parte correspondente ao perímetro e à área; apresentação 

de uma planta de uma casa com o intuito de se calcular o perímetro e área de algumas 

divisões; realizar exercícios com recurso às canetas interativas; inserir folha 

quadriculada para perceberem como se pode calcular a área e o perímetro; desenhar 

figuras e, por fim, fazer aparecer objetos (palavras) que confirmaram determinado 

conceito. 

A internet foi utilizada com o intuito de pesquisar uma imagem de uma planta de uma 

casa. 

A penúltima aula começou com uma situação problemas (Figura 46), onde se pretendia 

que os alunos medissem todos os lados de uma figura desenhada pela investigadora.  

 

Figura 46: Situação problema sobre o perímetro 

 

Foi destinado cinco minutos para a resolução da tarefa, passado o tempo estipulado, foi 

pedido aos alunos que relatassem as suas resoluções. Esta correção mostrou-se bastante 

produtiva, pois alguns alunos tinham resultados diferentes. Através desses resultados 
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gerou-se uma discussão que se demonstrou produtiva. Pôde-se constatar que tinham 

valores diferentes pois uns tinham utilizado como unidade de medida o lado do 

quadrado e outros a régua. Esta discussão permitiu perceber que se deve ter em atenção 

a unidade que medida que é pedida no enunciado. No final todos os alunos conseguiram 

obter o mesmo resultado.  

De seguida apresentou-se outra situação problema (Figura 47) com a mesma figura mas 

desta vez era pedido que os alunos que calculassem o espaço ocupado pela mesma. 

 

 

Figura 47: Situação problema sobre a área 

 

No início da tarefa os alunos pensavam que se determinaria o espaço ocupado contando 

as linhas dos quadrados dentro do espaço. Neste sentido a investigadora relembrou que 

tinham de ter em atenção a unidade de medida. A partir desta pequena ajuda, os alunos 

conseguiram realizar a tarefa proposta com bastante facilidade. 

As duas situações problemas tinham como objetivo levar os alunos a perceberem o 

conceito de perímetro e área e como se realiza o seu cálculo mas de uma forma mais 

informal de modo a conseguirem, posteriormente, representarem matematicamente os 

conceitos adquiridos. 

De seguida a investigadora apresentou um slide (Figura 48), previamente elaborado no 

QI, com frases que, estrategicamente, continham espaços em branco. Pretendeu-se que 

os alunos conseguissem identificar onde pertencia a palavra área e perímetro. No 

mesmo slide foi inserida a figura da tarefa anterior e foi registado conjuntamente qual o 

espaço ocupado pela área e qual a do perímetro. Esta apresentação teve como objetivo a 

consolidação de conteúdos e esclarecimento de dúvidas. 
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Figura 48: Área e perímetro 

 

A tarefa que se seguiu pretendia ensinar como se calcula a área de um quadrado e de um 

retângulo através da sua fórmula. Assim, a investigadora recorreu à ferramenta de 

desenho do QI e desenhou um quadrado e um retângulo. De seguida questionou os 

alunos para a forma de calcular as figuras sem recursos aos quadrados. Esta tarefa não 

se demonstrou particularmente difícil, pois através da discussão dos diferentes pontos 

de vista de cada, os alunos conseguiram chegar ao que era pretendido, revelando 

observações pertinentes. Neste sentido, foi pedido a um aluno que fosse registar, no 

quadro interativo, a fórmula para se calcular a área e o perímetro para que os colegas a 

pudessem copiar para a folha distribuída, para posteriormente a consultarem, se fosse 

caso disso. 

Por fim, foi realizada uma última atividade que permitiu aos alunos calcularem o 

perímetro e a área através da fórmula. Nesse sentido foi distribuído a cada aluno uma 

ficha que tinha uma imagem (Figura 49) de uma planta de uma casa. Foi pedido, a cada 

par, que fizesse o registo do perímetro e da área de duas divisões, escolhidas 

aleatoriamente pela investigadora.  

No final observou-se que os alunos, na sua maioria, conseguiram resolver a atividade 

sem grandes dificuldades. 
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Figura 49: Planta de uma casa 

Aula 9 e 10 

Aula 9 e 10 

Tópico Representação e interpretação de dados 

Objetivo 

Específicos 

- Ler, explorar, interpretar e descrever dados qualitativos e 

quantitativos (discretos) utilizando tabelas de frequência, e, tirar 

conclusões 

- Construir e interpretar gráfico de barras 

- Identificar a moda num conjunto de dados e usá-lo quando oportuno 

para interpretar ou comparar informação 

Conceitos Tabela, gráficos de barras, pictograma, frequência absoluta e moda 

Recursos 
Quadro Interativo e respetivo Software do QI, ficha de consolidação e 

informação dos conteúdos abordados 

Quadro 12: Aula 9 e 10 

Na última aula as estratégias e metodologias principais utilizadas foram, o QI e 

respectivo software e uma ficha com atividades de consolidação de conteúdos. 

O quadro interativo serviu para: apresentar as atividades e realizar síntese; inserir 

tabelas e gráficos para melhor compressão por parte dos alunos. Uso das canetas 

interativas com diversas cores para realizar exercícios. 

A aula começou com apresentação de um slide (Figura 50) através do QI, previamente 

preparado pela investigadora, onde constava um inquérito realizado no final de um 
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espectáculo de circo e os respetivos resultados representados numa tabela. Foi pedido a 

um aluno, escolhido aleatoriamente, que lesse o enunciado da atividade, concluída a 

leitura os alunos foram questionados sobre o que representavam os valores da 

frequência absoluta. Estes responderam prontamente e corretamente à questão colocada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Organização e tratamento de dados 

 

De seguida realizou-se uma breve troca de ideias sobre, os artistas mais ou menos 

preferidos e de que forma se podia apresentar os resultados obtidos. Sem qualquer 

dificuldade, os alunos, responderam que seria com um gráfico.  

Para tornar mais “acesa” esta troca de ideias questionou-se os alunos para a existência 

de vários tipos de gráficos e sobre quais estavam a falar. Como era de esperar, pois é o 

mais usual, referiram prontamente o gráfico de barras. Assim, encaminhou-se o debate 

no sentido de levar os alunos a refletirem sobre outros gráficos e nas suas 

características, como por exemplo, o pictograma ou o gráfico circular. Este debate teve 

como objetivo “levar” os alunos a perceberem quais as características de um gráfico 

com barras (o que é frequência absoluta, que intervalos deve ter a frequência absoluta, 

como são expostas as barras nos gráficos); quais as características de um pictograma 

(gráfico construído a partir de uma figura/símbolo, cada figura/símbolo representa um 

valor) e o que é a moda. 
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Depois do debate foi pedido que os alunos passassem para uma folha, previamente 

distribuída para o efeito, a tabela apresentada e que procedessem à elaboração do 

respectivo gráfico de barras. Nesta atividade foram sentidas algumas dificuldades, por 

parte dos alunos, nomeadamente no que respeita à localização da frequência absoluta. 

Situação que foi ultrapassada depois da colaboração de alguns elementos da turma.  

Concluída a tarefa foi pedido a um aluno, escolhido aleatoriamente, que fosse ao QI e 

que procedesse à elaboração do gráfico. Com ajuda da investigadora, foram utilizadas as 

ferramentas dos QI para elaboração do gráfico (Figura 51). 

 

Figura 51: Gráfico com barras fornecido pelo software do QI 

 

Esta correção permitiu, não só, esclarecer algumas dúvidas como para comparar os 

dados desenhados no gráfico e as estratégias utilizadas pelos diferentes alunos. 

Foi ainda pedido a um aluno, escolhido aleatoriamente, que fosse ao quadro e que 

completasse o pictograma com os dados da tabela anterior. Para isso, foi solicitada a 

participação de toda a turma de forma a poderem ajudar o colega.  

É de salientar que o pictograma foi parcialmente elaborado pela investigadora (Figura 

52) de modo a que os alunos percebessem que passos deveriam seguir para a sua 

elaboração. Neste sentido apenas tinha de colocar o/os símbolo/s no respectivo lugar.   

No final os alunos, coletivamente e oralmente, responderam a questões de interpretação 

de dados. 
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Figura 52: Pictograma realizado no QI 

 

Por fim foi realizada uma ficha de aplicação de conhecimentos, com tabelas, gráfico 

com barras, pictograma e com perguntas de interpretação da tabela ou gráficos 

elaborados (Figuras 53 e 54).  

 

Figura 53: Ficha de aplicação sobre organização e tratamento de dados 



89 

 

 

Figura 54: Ficha de aplicação sobre organização e tratamento de dados (cont.) 

  

Esta foi, sem dúvida, a aula que os alunos mais gostaram, mostraram-se motivados, 

participativos e atentos ao que se ia dizendo, revelando compreenderem o que estava a 

ser trabalhado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

4. Metodologia 

4.1. Abordagens e opções metodológicas 

A metodologia de estudo que se pretende seguir é uma metodologia que Mestre e 

Oliveira (2012), citando Gravemeijer & Cobb (2006), denominam por «experiência de 

ensino em sala de aula”, que agrega o desenvolvimento de processos de planeamento e 

ensino, assim como a investigação sobre aprendizagem dos alunos num contexto social, 

a sala de aula, e desde modo, procura ser, simultaneamente, um estudo empírico e de 

desenvolvimento.  

Esta experiência de ensino decorreu no ano letivo de 2013/2014, numa escola do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, numa turma do 4.º ano. Nessa turma foram desenvolvidas 10 

tarefas, organizadas em sequências e de acordo com os temas e tópicos matemáticos da 

planificação anual definida pelo professor titular, respeitando a perspetiva de conceber a 

comunicação matemática como fio condutor curricular. O estudo centrou-se, 

principalmente, na análise de momentos de discussão coletiva, a partir da resolução de 

problemas, onde cada aula teve aproximadamente a duração de uma hora e meia, com o 

objetivo de fomentar uma evolução na comunicação matemática dos alunos, isto é, a 

passagem de uma linguagem natural para a linguagem matemática (Mestre & Oliveira, 

2012) tanto na linguagem oral como na escrita. As aulas foram organizadas em quatro 

fases: apresentação da tarefa, trabalho autónomo dos alunos (pares ou grupos), 

discussão coletiva e sistematização das aprendizagens.  

Este estudo adota assim uma perspetiva orientada para a prática, que Coutinho (2011), 

citando Serrano (1998), considera constituir uma investigação com forte carácter 

instrumental, visando uma tomada de decisões, uma melhoria da práxis, por vezes, 

também o controlo da implementação de políticas sócio-educativas, assim como a 

avaliação dos efeitos de outras já existentes. Neste sentido, esta perspetiva tem como 

objectivo optimizar a prática social mediante a aquisição de conhecimentos práticos 

(Coutinho, 2011).  

Assim, pretende analisar, como pode ser feita integração do Quadro Interativo na aula 

de matemática de modo a promover/desenvolver a comunicação matemática dos alunos. 

Neste sentido, foram elaboradas as seguintes questões que orientaram o presente 

projeto: i) Que funcionalidades do Quadro Interativo são usadas nestas aulas e como? ii) 

Que aspetos da comunicação da matemática dos alunos se salientam ao usarem o 
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Quadro Interativo quanto a: a) variedade de representações matemáticas usadas? b) 

conexão entre as várias representações? iii) Como se relacionam as funcionalidades do 

Quadro Interativo com a comunicação matemática na sala de aula?  

Como refere a mesma autora, uma investigação implica uma participação e colaboração 

estreita entre os atores (investigadores e investigados) a criação de comunidades críticas 

de investigação, comprometidas em melhorar as práticas. Assim, a prática irá 

desenrolar-se em três fases:  

1.ª fase - diagnóstico da situação de partida e desenho da experiência de ensino;  

2.ª fase - implementação da experiência de ensino na sala de aula;  

3.ª fase - avaliação da experiência de ensino.  

Deste modo, esta investigação irá estabelecer uma relação TEORIA-PRÁTICA, relação 

que se baseia numa investigação qualitativa e de índole prática, uma vez que “se 

articula, gera e organiza na prática e desde a prática” (Coutinho, 2011, citando Serrano, 

1988), ou seja, a investigação centra-se em problemas da realidade social e na prática 

dos sujeitos nela implicados, é orientada para a ação, para a resolução de problemas que 

formam parte dessa realidade (Coutinho, 2011). Assim, e de acordo com Creswell 

(2007) a pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o significado que 

os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano. Refere ainda que 

o processo de pesquisa envolve as questões e os procedimentos que emergem, os dados 

tipicamente adquiridos no ambiente do participante, a análise de dados indutivamente 

construída a partir de particularidades para os temas gerais e as interpretações feitas 

pelo pesquisador acerca do significado de dados. 

Neste sentido, a prática de ensino será conduzida pela investigadora e o professor titular 

desempenhará o papel de coadjuvante. Todos trabalharam em conjunto na planificação e 

construção das tarefas e na reflexão produzida ao longo das experiências de ensino.  

Segundo Coutinho (2011), citando Steffe e Thompson (2003), uma experiência de 

ensino integra uma sequência de episódios de ensino que incluem, entre outros 

elementos, um professor e um ou mais alunos. Ainda a mesma autora, citando Kelly 

(2003) considera que a experiência de ensino visa a compreensão dos processos de 

ensino e aprendizagem, e em que o investigador está envolvido como um educador. 

Deste modo, a investigadora assume o papel de professor, planificando e desenvolvendo 
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todos os conteúdos e estratégias da ação a implementar em sala de aula, de modo a 

poder observar melhorias na comunicação matemáticas dos alunos.   

  

4.2. Participantes 

Como já foi referido no subcapítulo 2.2 do presente projeto, estiveram envolvidos neste 

estudo o professor titular e a respectiva turma do 4.º ano do Ensino Básico de uma 

escola situada no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, e a própria investigadora, no 

decorrer do ano letivo 2013/2014. A turma referida era constituída por 18 alunos, sendo 

12 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. 

É de salientar, de acordo com as informações recebidas pelo professor titular de turma e 

pelas observações realizadas pela investigadora, que se trata, na sua maioria, de alunos 

cujo a família são monoparentais e com estatuto social médio-baixo. O professor 

retratou a turma como tendo problemas ao nível de cumprimento de regras, assiduidade, 

pontualidade e de bom funcionamento da sala de aula assim como problemas de 

controlo emocional. 

A investigadora assumiu o papel de professora na turma do 4.º ano de modo a poderem 

ser aplicadas as funcionalidades do quadro interativo de maneira a 

promover/desenvolver a comunicação matemática nos alunos. 

 

4.3. Instrumentos de recolha de dados 

Para a recolha de dados considerou-se, como forma mais eficaz, dois métodos distintos: 

observação (gravações áudio, vídeo e digital das respetivas aulas e das tarefas 

realizadas no Quadro Interativo tanto pelos alunos como pela investigadora) e recolha 

de documentos (analise das produções escritas dos alunos). Neste sentido a 

investigadora assumiu um papel determinante e ativo na recolha de dados.  

No quadro 13 apresenta-se uma síntese dos procedimentos percorridos. 
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Métodos Formas de Registo Material Empírico 

Observação 

● Gravação áudio 

●Gravação vídeo 

● Gravação digital (QI) 

● Registos fotográficos 

● Transcrições 

● Notas de campo 

● Fotografias 

Recolha de 

documentos 
● Produções escritas dos alunos 

● Materiais de apoio às aulas 

● Trabalhos dos alunos 

Quadro 13: Procedimentos percorridos para a realização do projeto 

 

A observação é algo que se faz diariamente na vida quotidiana, é a capacidade que se 

tem de observar o que se passa à nossa volta rumo a certa expectativa. Na observação a 

investigadora tem contacto direto com o ambiente estudado e tem a possibilidade de 

registar informações assim que estas ocorrem. Neste sentido a observação tem 

exigências específicas que não se verificam nas observações do quotidiano, 

nomeadamente para responder a questões concretas, em educação, destina-se, 

especialmente, a investigar problemas, a procurar respostas para questões e a ajudar na 

compreensão do processo de ensino e aprendizagem (Sousa, 2005). Matos e Carreira 

(1994) destacam a importância do observador detetar factos ou situações que podem 

passar despercebidas aos participantes, por serem demasiado rotineiras, mas que podem 

ser relevantes para o estudo. 

No presente projeto a investigadora adoptou o papel de participante como observadora 

uma vez que, concomitantemente, foi investigadora e professora dinamizadora da 

intervenção pedagógica. Segundo Rocha (2002), a observação participante permite 

“examinar mais de perto, no contexto natural da sala de aula, os efeitos resultantes da 

realização de tarefas” (p. 103). A observação participante é uma estratégia que permite 

ouvir e ver as pessoas no seu ambiente natural (Matos, 1995) e, segundo, Abrantes 

(1994) permite ao investigador ganhar a confiança dos alunos, particularmente, à 

medida que o conhecimento mútuo vai aumentando. 

O tipo de recolha documental foi seleccionado à priori, como sugere (Stake, 1995) na 

recolha documental é necessário ter as ideias bem definidas e saber que documentos se 
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pretendem recolher. Assim, a recolha de documentos ocorreu sobretudo nas produções 

escritas produzidas pelos alunos na resolução das tarefas ao longo da intervenção 

pedagógica e, também, nas gravações, áudio, vídeo e digitais. 

É importante referir que, antes da iniciação do trabalho de campo, foi solicitada 

autorização à direção do Agrupamento de Escolas de Cidadela para a sua 

implementação bem como a todos os encarregados de educação para a participação dos 

seus educandos no projeto em questão e para as gravações realizadas diariamente, tendo 

todos, amavelmente, acedido ao pedido. 

 

4.4. Análise de dados 

Ao longo de toda a intervenção, tanto investigativa como pedagógica, que permitiram a 

realização deste projecto, foi possível recolher bastante informação. Essa permitiu 

ilustrar de forma clara e inequívoca a realidade estudada e trabalhada durante todo o 

processo.  

É de salientar que, na análise de dados, serão apenas considerados para os resultados as 

informações mais relevante, isto é, que sirvam para responder ao objetivo deste projeto. 

Segundo Boavida (2005, referindo Patton), a análise qualitativa, consiste em reduzir a 

informação recolhida, ou seja, separar o trivial do significativo, identificar padrões 

relevantes, encontrar sentido nos dados e construir uma forma de comunicar o essencial. 

Assim, os dados examinadas estão de acordo com o formato definido pela observação 

de: 

● Linha temporal; 

● Sequências das atividades de cada aula; 

● Questões de gestão de sala de aula 

● Extensão das tarefas quando o Quadro Interativo foi explorado e quando não o 

foi; 

● Natureza das técnicas do Quadro Interativo utilizadas em sala de aula; 

● Perceção dos alunos face à utilização do Quadro Interativo 

● Valorização resultante do uso do Quadro Interativo  
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● Quadro Interativo usado para contribuir para o desenvolvimento da comunicação 

matemática e conceptual 

Durante a descrição dos dados recolhidos e analisados serão tidos em conta: as 

atividades e as suas resoluções; os diferentes modos de representações e as conexões 

entre as mesmas; a comunicação matemáticas tanto oral como escrita; as 

funcionalidades do Quadro Interativo mais usadas e o discurso e a discussão de ideias 

manifestadas pelos alunos durante as atividades. 

Assim, o capítulo que se segue (apresentação de resultados) será dividido em sub 

capítulos, cada um correspondente a um tema. Em cada sub capítulo serão apresentados 

e analisados dados com o seguinte alinhamento: 

a) Descrição e caracterização da atividade; 

b) Apresentação a atividade; 

c) Apresentação de acontecimentos (transcrição da gravação áudio); 

d) Apresentação de alguns trabalhos realizados pelos alunos 

e) Considerações sobre os vários acontecimentos 

Serão, ainda, apresentadas transcrições de diálogos entre os participantes deste projeto, 

de modo a que as funcionalidades do Quadro Interativo estejam presentes de modo a 

evidenciarem a comunicação matemática concebida pelos alunos na resolução das 

atividades propostas através de representações matemáticas. Sobre este assunto, é de 

salientar, ainda, que as falas de cada episódio, além de conterem o nome de cada 

participante, serão numeradas de forma sequencial, iniciada cada uma com o número 1 

de forma a facilitar a identificação posterior no capítulo das conclusões. 

Neste sentido, serão expostas as seguintes atividades: 

• Ângulos 

• Polígonos e não Polígonos 

• Representação e interpretação de dados 

A escolha das atividades para a análise de dados não foi escolhida aleatoriamente. 

Procurou-se selecionar atividades que pudessem pôr em evidência uma evolução 

significativa na comunicação matemática. Assim, optou-se por analisar a primeira, a 

segunda e última atividade de modo a se poder constatar o processo evolutivo dos 
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alunos. Houve também a preocupação de eleger atividades com temas distintos e cujos 

registos, realizados pelos alunos, fossem de qualidade e significativos para o objeto de 

estudo.  

Assim, e depois do que foi exposto anteriormente, foram tidas em conta 

atividades/registos onde fosse permitido analisar e evidenciar as linhas teórica que 

orientaram todo o projecto. Desta forma, passa-se a enunciar as orientações teóricas 

tidas em conta para a análise de dados: a) as funcionalidades do QI e as suas 

potencialidades/benefícios; b) comunicação oral e escrita; c) representações 

matemáticas e as conexões entre as mesmas; d) motivação/incentivo mediante o uso dos 

recursos do QI e e) abordagem/pedagogia dialógica.  

Em modo de conclusão, será apresentado, na página seguinte, o quadro 14, onde se 

apresenta a síntese das várias e diferentes etapas que integraram este projeto de modo a 

demonstrar todo o caminho percorrido desde a identificação da problemática de estudo, 

passando pela operacionalização da metodologia de investigação e enquadramento 

teórico, de maneira a conseguir vias e elementos de respostas às questões que 

orientaram a investigação. 
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  Atividades Finalidades 

1
.ª

 E
ta

p
a
 

Exploração 

● Objetivos pessoais 

● Leitura 

● Recolha documental 

Definição da problemática 

(objetivo geral) 

2
.ª

 E
ta

p
a
 

Definição de objetivos 
Definição de questões de investigação (objetivos 

específicos) 

3
.ª

 E
ta

p
a
 

Enquadramento Teórico 
● Leituras 

● Apropriação de conceitos 

Definição de linhas 

teóricas: 

● As TIC 

● Comunicação 

matemática 

● Representações 

matemáticas 

● Educação Dialógica 

● Funcionalidades do 

Quadro Interativo 

● Potencialidades do 

Quadro Interativo 

4
.ª

 E
ta

p
a
 

Trabalho de campo 

● Planificação e 

Implementação do projeto 

● Recolha de dados: 

Gravação áudio e vídeo 

Recolha documental 

● Organização de dados 

Obtenção de dados 

empíricos 

5
.ª

 E
ta

p
a
 

Análise de dados Análise qualitativa 

Interpretação dos dados 

em articulação com as 

linhas teóricas e questões 

do projecto 

6
.ª

 E
ta

p
a
 

Resultado e Conclusões 
Síntese e apresentação das respostas às questões de 

investigação 

Quadro 14: Organização do projeto 
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5. Apresentação dos Resultados 

“Numa investigação qualitativa é necessário que o investigador “pegue nos 

dados” e os observe de forma sensata e atenta, de modo a fazer emergir o seu 

valor” 

Bogdan e Biklen (1994) 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos durante a implementação do 

presente projeto. Serão analisadas três atividades com temas diferentes mas que, em 

alguns casos, estabelecem ligação com atividades anteriores. 

 

5.1. Ângulos 

5.1.1. Descrição e análise 

A atividade “Ângulos” foi a segunda de um conjunto de seis tarefas. Esta foi organizada 

por etapas: a) apresentação da tarefa; b) exploração coletiva; c) partilha de opiniões; d) 

síntese do tema. Esta organização das atividades segue o mesmo padrão para as 

restantes tarefas propostas. 

A tarefa foi elaborada com intuito de estabelecer conexões com a atividade da aula 

anterior, de modo que os alunos pudessem também aplicar aprendizagens adquiridas, 

como por exemplo: retas, semirretas, segmentos de retas; retas paralelas, 

perpendiculares e oblíquas. 

A aula começou com a apresentação de um slide (slide do software do QI), previamente 

elaborado pela investigadora, onde se podia observar quatro imagens de relógios (Figura 

55). De seguida a investigadora comunicou que apesar de estarem representados 

relógios, os alunos não iam aprender as horas. Alguns alunos responderam prontamente 

que iam dar os ângulos, nesse sentido foi distribuída uma folha onde constava a mesma 

figura do QI. Os alunos foram convidados a registar as horas desenhando os ponteiros 

dos relógios, tarefa relativamente fácil para alguns, visto ter-se observado que certos 

elementos da turma não sabiam identificar corretamente as horas nos relógios. 
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Figura 55: Slide apresentado aos alunos (relógios) 

 

Depois da apresentação do slide e da conclusão da tarefa procedeu-se à sua correção 

(Figura 56). Foi chamado, aleatoriamente, um aluno ao QI para a realizar.  

 

 

Figura 56: Correção da tarefa dos ângulos 

 

Deste modo as representações matemáticas – icónicas ou pictóricas - presentes nesta 

tarefa foram realizadas pela investigadora e pelos alunos. Esta representação permitiu 

aos alunos a observação da situação matemática e, ao professor, saber se os alunos 

entenderam ou não a tarefa em questão. 

Concluída a correção foi realizada uma discussão a partir da imagem projetada (figura 

56) com o intuito de se associar: os ponteiros dos relógios às semirretas dos ângulos; a 

união de uma das extremidades dos dois ponteiros ao vértice dos ângulos e a abertura 

dos dois ponteiros a amplitude de um ângulo. 

O episódio que se descreve a seguir apresenta a discussão realizada. 
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Episódio 1: Vamos dar os ângulos! 

 

1. Investigadora: Vocês desenharam as horas e como alguns disseram e muito bem, os ângulos. O 

que representa os ponteiros dos relógios? 

2. Liliana: Um são as horas e o outro, os minutos. 

3. Investigadora: Sim, isso é verdade, mas em relação aos ângulos, o que representa? 

4. Liliana: Ahhh, já sei são os lados. 

5. Joana: Sim, são os lados dos ângulos que se juntam numa ponta. 

6. Investigadora: Será que se chama ponta à união desses lados? Não tem outro nome? E já agora 

será que são lados? O que aprendemos na aula passada? 

7. Liliana: As retas e as semirretas. 

8. Daniela: São retas. 

9. Rafael: Não, não são, são semirretas, as retas não têm principio nem fim. 

10. Investigadora: Muito bem! E as duas semirretas unem através do quê?  

11. Kaissa: Vértice, é vértice!!! 

12. Investigadora: É vértice sim, Kaissa, muito bem. Então um ângulo tem duas semirretas que se 

unem através de um vértice. Mas afinal falamos de tudo menos do ângulo, onde está o ângulo no 

meio disto tudo? Observem bem os relógios! 

13. João: Está entre os lados, entre as semirretas [retificou]. 

14. Rafael: Está dentro dos lados. 

15. Investigadora: Sim! Então podemos dizer que um ângulo é a região limitada por duas… 

16. Daniel: Semirretas. 

17. Daniela: Com um ponto em comum, que é o vértice. 

 

Como se pode observar no episódio anterior os movimentos discursivos tiveram, na sua 

maioria, origem por parte dos alunos. A imagem apresentada, aos alunos, no quadro 

interativo, possibilitou rever conceitos e a manutenção e realização da compreensão dos 

alunos. As características da aprendizagem através de incentivos constantes é uma 

condição importante para a motivação por parte dos alunos (Miller, Glover & Averis 

2005). 

Este episódio demonstra que a discussão trouxe momentos ricos de aprendizagem e 

permitiu explorar e recordar conceitos matemáticos abordados na aula anterior [7], [11] 

e [16]. 

Neste sentido, é de salientar que numa sequência de dezassete intervenções, a 

investigadora fez seis das mesmas, que, na sua generalidade apelavam a questões de 

modo, a relembrar conhecimentos explorados e adquiridos na aula anterior e apoiar uma 
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comunicação matematicamente produtiva. Como foi o caso da intervenção [6] e [10] 

onde se colocaram duas questões com o objetivo de “avivar” a memória dos alunos, 

relativamente a conhecimentos já explorados e trabalhados.  

Quando a Joana se referiu aos lados dos ângulos, a investigadora sentiu o impulso de 

referir o conceito correto, semirretas, mas a discussão estava no caminho certo, rumo ao 

que se pretendia, e por isso resolveu lançar questões que pudessem encaminhar os 

alunos no sentido correto [6], [10] e [12] mas também para motivar, ainda mais, os 

alunos para o debate. Este tipo de questionamento mais aberto é considerado por 

Johnson (1982) e Reinhart (2000) como uma das características de boas perguntas, cuja 

resposta constitui uma boa pista, para o professor, sobre aquilo que o aluno 

efetivamente sabe sobre e aquilo que não sabe e que obrigam à análise, reflexão e 

explicação de raciocínios. Era intenção proporcionar momentos de partilha e discussão 

de ideias, levando cada um dos alunos a construírem os seus próprios significados 

(saber) e resoluções e, que pudessem seguir para a tarefa seguinte.  

A tarefa seguinte pretendia que os alunos construíssem um medidor de ângulos para 

perceberem, na prática, os diferentes tipos de ângulos existes no seu quotidiano.  

A atividade começou com a apresentação de um slide (slide do software do QI), 

previamente elaborado pela investigadora, onde se podia observar o medidor de ângulos 

(Figura 57). Foram distribuídos a cada aluno dois pedaços de cartolina (retângular) e 

uma tache, de seguida foi explicado como se construía o medidor. Concluído a mesma, 

os alunos partiram à descoberta, na sala, de objetos que tivessem diferentes ângulos 

fazendo o seu registo na folha para o efeito. No final foram discutidas as descobertas 

realizadas, com o objetivo de partilha de ideias e consolidação de conhecimentos.  

 

Figura 57: Medidor de ângulos 

O episódio retratado a seguir apresenta a discussão sobre as descobertas realizada pelos 

alunos, 
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Episódio 2: Medidor de ângulos: a Descoberta 

 

1. Investigadora: Quem começa? 

2.  Joana: Eu! Encontrei na chaminé um ângulo agudo e no mapa um ângulo raso. 

3.  Jéssica: Descobri um ângulo reto na porta e no armário. 

4.  Maira: A chaminé também tem um ângulo obtuso. 

5.  Investigadora: Será? Então o que podem constatar na chaminé? 

6.  Rafael: Que tem dois ângulos diferentes. 

7.  Investigadora: Isso mesmo. Será que só tem esses dois ângulos? 

8.  Liliana: Eu acho que tem outro… Acho que também tem um reto. 

9.  Rafael: Não tem, não. 

 

Este episódio mostra como é importante a exploração de objetos presentes no 

quotidiano para se compreender e identificar determinado conteúdos de aprendizagem. 

Esta exploração permitiu aos alunos reconhecerem e identificarem um ângulo num 

objeto, diálogo [2], [3] e [4] e diferentes ângulos no mesmo objeto como se pode 

verificar no diálogo [2], [4] e [8]. 

A tarefa exploratória foi fundamental na medida em que os alunos tiveram a 

oportunidade de criar modelos ilustrativos, contribuindo para a construção dos seus 

próprios conceitos, assim, o conhecimento parte da ação, da manipulação direta e 

adequada de objetos – representações ativas. Mas também se mostrou bastante relevante 

pois despertou nos alunos o interesse para determinadas ideias matemáticas. 

De seguida, são ilustradas algumas representações apresentadas por três alunos, 

escolhidos aleatoriamente (Figuras: 58, 59 e 60). 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 58: Representações da Joana                    Figura 59: Representações do Tiago 
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Figura 60: Representações da Maira 

 

As três representações elaboradas pela Joana, Tiago e Maira, demonstram que estes 

tiveram a preocupação de identificar não só os objetos mas, também, de representarem 

os respetivos ângulos através da linguagem escrita (representação simbólica) mas 

também através de desenho (representação icónica/pictórica). Através do que foi 

registado pelos três alunos, pode-se constatar que estes demonstraram alguma 

dificuldade em identificar, na sala de aula, objetos cujo ângulo fosse obtuso a agudo, 

tendo demonstrado maior facilidade na identificação de ângulos rasos e retos. Em 

termos organizativos das representações apresentadas pode-se observar que a aluna 

Maira deve uma maior preocupação com a organização dos dados, revelando ser um 

pouco mais rigorosa e cuidadosa com a apresentação em relação aos dois outros alunos, 

Joana e Tiago. 

O episódio transcrito a seguir, regista a discussão em torno dos ângulos presentes na 

chaminé da sala de aula, dando continuidade à tarefa anterior. O episódio 3, mostra 

como, a partir das ideias (anteriores) dos alunos, ainda que, uma delas incorrectas 

(episódio 2, dialogo [4]), foi possível explorar ainda mais a tarefa proposta.  

 

Episódio 3: Medidor de ângulos: a Descoberta 

 

1. Investigadora: Com calma! Vamos lá analisar [a professora aponta para os diferentes tipos de 

ângulos]. Temos este ângulo, este, este e este. São diferentes ou iguais? 

2.  Liliana: Penso que temos diferentes. 

3.  Rafael: Sim, são diferentes. Temos um agudo e um reto [interrompendo a Liliana]. 

4.  Maira: Então o obtuso?  

5.  Investigadora: Levanta-te e mostra-me o obtuso. 

6.  Maira: Este! [apontando para um ângulo reto mas noutra posição]. 

7.  Liliana: Esse ângulo é reto só que está ao contrário. 



105 

 

8.  Investigadora: Muito bem Liliana. É reto só que não está numa posição que estejas habituada a 

ver. Os ângulos podem estar dispostos em diferentes posições. 

9.  Diogo: Professora também encontrei ângulos obtusos mas com diferentes tamanhos. 

10.  Investigadora: Claro que sim.  

 

Neste episódio pode-se constatar que os alunos conseguiram identificar no mesmo 

objeto (chaminé) mais do que um ângulo, diálogos [3] e [4], isto é, com diferentes 

amplitudes. A visualização real e manipulação do objeto, chaminé, permitiu que os 

alunos pudessem analisar com precisão os ângulos presentes no mesmo e com 

diferentes posições, permitindo testar conjeturas mas também ultrapassar algumas 

dificuldades na identificação de um ângulo devido à sua posição. Assim, a discussão 

suportada em torno da chaminé, permitiu aos alunos concluírem o processo de resolução 

da tarefa.  

O diálogo mantido permitiu aos alunos a troca de ideias sem que a investigadora tivesse 

que intervir muitas vezes, neste sentido, a investigadora apenas interveio de modo a 

validar as intervenções dos alunos [8] e [10] e conduzi-los ao caminho certo do próprio 

raciocínio e a uma aprendizagem mais rica [1], [5] e [8]. A exploração realizada 

possibilitou, posteriormente, a realização de representações por parte dos alunos. É de 

salientar que as representações foram realizadas individualmente, numa folha para o 

efeito, e no QI (Figura 61), por dois alunos escolhidos aleatoriamente. Para a sua 

elaboração foram utilizadas ferramentas próprias do QI para desenhar as semirretas 

(menu desenho, opção linhas) e para medir a amplitude dos ângulos. No entanto, devido 

à falta de aplicação e prática no uso destas ferramentas por parte dos alunos, 

inicialmente a investigadora teve de auxilia-los, no sentido de encontrar as ferramentas 

pretendidas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Representações elaborada no Quadro Interativo 
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A representação elaborada no QI permitiu consolidar os conteúdos abordados, 

facilitando a compreensão de noção e amplitude de ângulos e o seu respetivo nome. 

Permitiu também o esclarecimento de qualquer dúvida que tenha persistido até ao 

momento.  

De seguida pode-se observar algumas representações realizadas por alguns alunos, 

figura: 62, 63 e 64 

 

Figura 62: Representação da Maira 

 

  

       Figura 63: Representação do Lucas         Figura 64:Representação do Kaissa 

 

As representações realizadas por Maira e Lucas para ilustrar a tarefa proposta 

demonstram um conjunto de informações sobre o tema abordado, nomeadamente, o 

nome do ângulo a sua respetiva representação icónica e simbólica (amplitude). A 

representação da Kaissa está um pouco incompleta faltando a identificação e 

representação de alguns ângulos bem como a identificação da tipologia do ângulo 

representado (nome do respetivo ângulo). Tanto a Kaissa como a Maira demonstraram o 

uso de materiais de desenho para a realização das suas representações, como por 

exemplo, o uso da régua e em alguns casos, do transferidor. 
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Assim, pode-se concluir que juntamente com as representações icónicas/pictóricas e 

simbólicas que traçaram a tarefa proposta, os alunos registaram por escrito, o 

conhecimento adquirido, mobilizando conhecimentos importantes. 

Terminada a tarefa anterior os alunos realizaram, individualmente, tarefas com os 

conteúdos abordados. Era pretendido que os alunos desenhassem ângulos através de 

amplitudes dadas e identificassem ângulos em diversas figuras geométricas sem ajuda 

do transferidor. É de salientar que os exercícios distribuídos aos alunos eram 

exactamente iguais aos slides apresentados na aula. Esta é uma opção bastante vantajosa 

do QI, tanto para o professor, que reduz o tempo gasto a escrever, desenhar e repetir 

atividades, visto ser possível imprimir documentos a partir do QI mas, também, para os 

alunos que têm acesso à informação exatamente como foi apresentada no QI sem 

necessidade de tirarem notas/apontamentos.  

De seguida são apresentados dois exercícios (Figura 65 e 66) de um conjunto de três 

tarefas realizadas sobre o tema, elaborada por dois alunos. 

 

Figura 65: Representação da Daniela 

 

 

Figura 66: Representação da Liliana 

 

Os exemplos apresentados, extraídos de duas fichas distintas, correspondem ao que foi 

adquirido/compreendido na aula. A Daniela não revelou qualquer dificuldade em 
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desenhar os ângulos pretendidos bem como todo o grupo de trabalho. No que diz 

respeito à realização da segunda tarefa (figura 66) a turma demonstrou bastante 

facilidade em conclui-la e na sua maioria corretamente, porém, pôde-se observar 

durante a sua correção, que a grande maioria dos alunos, consideraram a letra a do 

pentágono como sendo um ângulo obtuso em vez de um agudo, demostrando ainda 

alguma dificuldade na identificação de ângulos com posições diferentes. 

 

5.1.2. Considerações Finais 

A segunda tarefa “Os ângulos” constituiu, sem dúvida, a ponde de partida para as 

restantes atividades/tarefas propostas aos alunos. 

Este tema foi selecionado pela investigadora na medida em que permite estabelecer 

conexões para as aulas seguintes mas, também por se considerar ser motivador e 

permitir relacionar a Matemática com a realidade, isto é, com o quotidiano dos alunos. 

Os alunos mostraram bastante empenho e motivação para as tarefas propostas, 

conseguindo, no final, reter, na sua maioria, a informação transmitida. Os diálogos 

ocorridos, embora sem a participação de todos, foram ricos e significativos, na medida 

que permitiram a apropriação de conceitos e permitiram, também, a realização e sucesso 

das tarefas propostas. 

Assim, pode-se concluir que, os diálogos realizados permitiram não só a realização de 

algumas representações icónicas/pictóricas e simbólicas mas também o sucesso da 

resolução das tarefas. O discurso oral possibilitou a compreensão e observação das 

tarefas que levou à sua realização em formato/símbolos escritos. 

Associadas à resolução das tarefas, emergiram algumas dificuldades, que se prenderam 

com a identificação de alguns ângulos e à construção de um ângulo dado uma 

determinada amplitude, porém, esta dificuldade foi ultrapassada, na sua maioria, com a 

ajuda da investigadora e de alguns alunos que ajudaram os colegas 

Para terminar é importante referir que a utilização dos diferentes materiais como o 

transferidor e a régua permitiram aos alunos ser mais precisos e rigorosos no trabalho 

que estavam a realizar e aperfeiçoarem as suas representações. 
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5.2. Polígonos e não polígonos 

5.2.1. Descrição e análise 

“Polígonos e não Polígonos” foi a terceira atividade e foi realizada em duas aulas, com a 

duração total de duas horas e meia. Esta foi organizada por etapas: a) apresentação da 

tarefa; b) exploração coletiva da tarefa; c) partilha de opiniões; d) síntese do tema. 

Esta aula foi planeada com intuito de estabelecer conexões com as atividades das aulas 

anteriores, de modo a que os alunos pudessem também aplicar aprendizagens adquiridas 

anteriormente, como por exemplo: retas paralelas, perpendiculares, oblíquas e ângulos, 

dando assim seguimento às aprendizagens seguintes. 

A aula começou com a apresentação de um slide (slide fornecido pelo software do QI), 

onde a investigadora, com ajuda do recurso desenho-figuras do QI, desenhou várias 

figuras geométricas (polígonos e não polígonos). Foi pedido aos alunos que 

observassem bem cada figura e que tentassem detetar algumas diferenças e igualdades 

de modo a agrupa-las em dois grupos, de acordo com as características que observassem 

ser comuns. De seguida relata-se a discussão ocorrida no início da aula.  

 

Episódio 1: Polígonos e não Polígonos 

 

1. Investigadora: Daniel que diferença podes ver nesta e nesta figura [a professora aponta para um 

quadrado e para um círculo]?. Deixem o Daniel responder. 

2. Daniel: Um tem linhas direitas e outras, redondas [responde com alguma hesitação]. 

3. Investigadora: Muito bem. Agora só temos de ter em atenção ao nome que damos às 

características de cada figura.  

4. Maira: Uma figura tem linha aberta e outras não. 

5. João: Podemos ver ângulos. 

6. Investigadora: Muito bem. Como por exemplo? 

7. João: No quadrado [responde com alguma hesitação]. 

8. Manuel: Também podemos ver que algumas têm linhas curvas e linhas retas. 

9. Investigadora: Muito bem. Está de acordo com o que disse o Daniel, certo? 

10. Daniel: Sim era isso que eu queria dizer só não sabia como. 

11. Jéssica: Podemos ver que algumas figuras têm vértices e outras não. 

12. Investigadora: Isso mesmo, Jéssica. Então como podemos ver no quadro já temos algumas 

diferenças entre os grupos, agora podemos agrupá-las de acordo com as suas características, 

certo? 
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13. Todos: Simmm!!! 

 

Este acontecimento foi o ponto de partida para os alunos compreenderem a diferença 

entre polígonos e não polígonos.  

Era objetivo desta tarefa a exploração de ideias e conceitos matemáticos e, em 

particular, recordar conceitos abordados em aulas anteriores. Este objetivo foi alcançado 

como se pode observar nas falas [5], [7] e [11] na medida em que os alunos utilizaram 

no seu discurso e “descoberta” conceitos adquiridos anteriormente. 

A intervenção de Daniel [2] foi bastante pertinente, apesar de utilizar uma linguagem 

menos formal, permitiu que o Manuel [8], posteriormente, pensasse sobre as 

características das figuras e as compartilhasse com toda a turma. Através da observação 

das diferenças entre as figuras geométricas apresentadas no QI, os alunos, conseguiram 

fazer a distinção entre os polígonos e não polígono, como se pode observar nas falas [2], 

[4], [5], [8] e [11], apesar de não utilizarem o nome/conceito.  

É de salientar que Daniel ao ilustrar uma diferença entre as figuras, não usa apenas um 

discurso oral, recorre também à comunicação através de gestos, sustentando e 

clarificando as suas ideias. A comunicação através de gestos corresponde a uma 

representação ativa, que está interligada a uma determinada ação, ajudando a fortalecer 

a sua participação e transmitir as suas ideias aos colegas. 

Depois da discussão inicial, foi realizado, em grupo, o agrupamento das figuras 

geométricas. O episódio 2, apresentado a seguir, relatada a discussão mantida durante 

esta tarefa. 

 

Episódio 2: Grupo de polígonos e não polígonos 

 

1. Jéssica: Podemos pôr o quadrado e o rectângulo no mesmo grupo. 

2. Investigadora: Sim! Porquê? 

3. Daniela: Porque os dois têm linhas retas. 

4. Manuel: E estão fechadas. 

5. Rafael: Podemos pôr no grupo II o círculo e coração não é? 

6. Investigadora: Acho que sim. Porque dizes isso? 

7. Rafael: Porque o círculo e o coração têm linhas curvas e estão fechadas. 

8. Investigadora: Fantástico, estão a ir muito bem! Quem quer continuar? 

9. Joana: Também pode ficar nesse grupo aquela figura que parece metade de um círculo porque 

também tem uma linha curva. 

10. Ruben: Podemos pôr no grupo do quadrado, o triângulo e o pentágono. 
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11. Liliana: E o rectângulo e hexágono [interpelando Ruben].  

 

Este episódio evidencia o quanto foi importante a discussão relatada no episódio 1 

de modo a dar seguimento à exploração desta tarefa (agrupar as figuras 

geométricas). 

Pela análise das intervenções dos alunos, destacam-se as intervenções [1], [2], 

[3],[5], [7], [9] e [10] que revelam as ideias expostas pelos alunos e conexões com o 

que tinha sido discutido anteriormente.  

É de realçar que em dez intervenções, apenas três foram realizadas pela 

investigadora, que, na sua generalidade, serviram para os ajudar a refletirem sobre 

as suas representações verbais, apoiar/suportar um discurso matematicamente 

produtivo [2] e [6].  

É de salientar que Joana [9] ao responder “…figura que parece metade de um 

círculo…” recorre não só ao discurso oral/verbal como, também, à ajuda das mãos 

(comunicação gestual) para explicar a figura que pretendia comunicar, dando 

solidez e compreensão à sua explicação. Esta conexão entre a comunicação 

oral/verbal e gestual serviu para a aluna explicar a imagem visualizada no QI. 

O discurso oral que se foi mantendo foi fundamental para a elaboração do registo 

apresentado na figura 67. Estes foram elaborados de acordo com a discussão e 

informação transmitida pelos alunos 

 

Figura 67: Grupo I e II (polígono e não polígono) 

 

Realizadas as diferenças entre o grupo I e II, foi dito aos alunos que o grupo I pertencia 

aos polígonos e o grupo II aos não polígonos. Deste modo, com ajuda do que foi 

registado, em conjunto, procedeu-se à definição de polígono e não polígono. Este 

registo foi realizado no computador, por um aluno escolhido aleatoriamente, projetado 

no QI (Figuras 68) e copiado pelos alunos na folha de trabalho (Figura 69).  
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Figura 68: Conceito de polígono e não polígono registado no QI 

 

 

 

Figura 69: Conceito de polígono e não polígono (registo de um aluno) 

 

De seguida pode-se observar as contribuições dos alunos para a definição dos conceitos. 

  

Episódio 3: Definição de polígono e não polígono 

 

1. Investigadora: Agora a partir das características encontradas para cada grupo vamos formular a 

definição de polígono e não polígono. Quem ajuda? Ana e Lucas será que conseguem? 

2. Ana: Então um polígono tem linhas retas e vértices. 

3. Lucas: E têm ângulos e são fechados. 

4. Investigadora: Sim! 

5. Tiago: Podemos dizer que os polígonos são as figuras que têm linhas retas e fechadas e que têm 

vértices e ângulos. 

6. Investigadora: Pode ser. Muito bem! Vou só dar uma ajuda. Será que pode ser: Um polígono é 

uma figura no plano limitada por uma linha reta fechada?. O que acham? 

7. Vários alunos: Pode ser. 

8. Investigadora: Então Tiago vai escrever isso no computador [o aluno escreve à medida que 

todos ajudam na definição]. E agora como fazemos para os não polígonos? Kevin queres ajudar? 

9. Kevin: Acho que não consigo! 



113 

 

10. Investigadora: Acho que sim, olha para o que escrevemos anteriormente e lê o grupo II que te 

vai ajudar. 

11. Kevin: São figuras com linhas curvas e podem ser abertas ou fechadas. 

12. Investigadora: Estás a ver? Conseguiste, muito bem! Quem quer construir a frase? 

13. Liliana: Não polígono é uma figura no plano… [interrompe o pensamento]. Podemos dizer no 

plano, não podemos? 

14. Investigadora: Devemos! 

15. Liliana: Então, é uma figura no plano limitada por uma linha curva, aberta ou fechada. É isso 

professora? 

16. Investigadora: Está muito bem.  

 

O acontecimento anterior foi bastante produtivo, na medida que, através do quadro 

síntese, os alunos conseguiram construir as suas ideias e formular conceitos 

matemáticos. O discurso oral que se ia mantendo entre os alunos permitiu fazer 

conjeturas, que se mostraram importantes para o seguimento da aula. Nesta discussão 

pode-se observar que, alguns alunos da turma, se sentiram pouco à vontade para 

contribuírem na realização das definições, dado que, de dezoito alunos presentes, apenas 

cinco [2], [3], [5], [11] e [13] intervieram nesta atividade. Pode-se observar através do 

diálogo, que Kevin [9] demonstrou alguma hesitação em contribuir para a definição de 

não polígonos mas, com o incentivo dado pela investigadora, o aluno mostrou-se 

motivado e conseguiu dar o seu contributo.  

Neste sentido a investigadora interveio na discussão não só para ajudar os alunos a 

refletirem sobre as suas representações verbais e apoiar/suportar um discurso 

matematicamente produtivo [4], [6] e [10] mas também valorizar as 

contribuições/afirmações dos alunos com expressões “Muito bem!...” [6], “Conseguiste, 

muito bem” [12] de modo a dar aos alunos confiança, motivação e vontade de continuar. 

Foi perguntado aos alunos porque não participavam na elaboração de conceitos. Foi 

relatado, pela sua maioria, que não estavam habituados a fazer este tipo de trabalho, que 

o professor é que formulava e escrevia todos os conceitos que eram para aprender e que 

era difícil para eles construírem uma frase com base no quadro realizado. Mediante este 

facto, a investigadora transmitiu aos alunos a ideia de que tudo era uma questão de 

prática e que ao longo das aulas se sentiriam mais aptos para dar os contributos. 

No seguimento da aula, foi apresentado pela investigadora um slide (Figura 70) 

previamente elaborado, onde constavam três figuras: retângulo, triângulo e hexágono. 

Pretendia-se com este, elaborar uma discussão em torno dos lados e dos ângulos de 
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polígonos, de modo a permitir estabelecer e identificar características que os definiriam 

e formular conceitos matemáticos. No mesmo slide pôde-se observar a seguinte 

questão: “Será que nos polígonos podemos considerar/observar o que aprendemos?”. 

 

 

     

 

 

 

Figura 70: Síntese realizada com a turma 

 

O acontecimento que a seguir se transcreve enuncia a discussão em torno desta questão. 

Episódio 4: Características dos Polígonos 

 

1. Investigadora: Então já sabemos o que são polígonos e não polígonos. Agora vamos observar 

algumas características quanto aos lados e ângulos dos polígonos. Observem o grupo dos 

polígonos e digam-me o que podem observar quanto aos lados.  

2. Tiago: Têm lados mais compridos do que outros.  

3. Luísa: Uns têm mais lados do que outros, o quadrado tem quatro lados e o triângulo três.  

4. Ana: Isto quer dizer que os polígonos podem ter diferentes números de lados.  

5. Investigadora: Sim! Então podemos chamar quadriláteros… [aguarda enquanto um aluno tenta 

completar a frase].  

6. Tiago: Quando vemos quatro lados.  

7. Ana: Quando um polígono tem quatro lados.  

8. Investigadora: Isso mesmo. E no caso do triângulo como se chama?  

9. Ruben: São triângulo, porque os triângulos têm três lados [responde com alguma hesitação].  

10. Investigadora: Certíssimo. E já agora, quantos lados tem um pentágono?  

11. Luís: Acho que o pentágono tem seis lados. Não, não, o futebol clube do porto já ganhou cinco 

vezes seguidas e por isso é penta campeão, por isso o pentágono tem cinco lados, não é?  

12. Investigadora: Muito bem.  

 

O resultado desta discussão foi bastante produtivo e positivo, os alunos, na sua maioria, 

conseguiram dar contributos para que o diálogo fluísse e permitiu também, através da 
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observação de diferentes polígonos, formular conjeturas que foram o ponto de partida 

para conceitos matemáticos. 

O Tiago [2], a Luísa [3] e a Ana [4] deram os primeiros contributos permitindo 

identificar diferentes lados em diferentes polígonos. O Luís [11] teve uma intervenção 

bastante peculiar, própria dele. Conseguiu, através de um assunto da realidade de que 

gosta e percebe, como é o caso do futebol, associar o número de jogos ganhos pelo seu 

clube ao número de lados de um pentágono. Esta intervenção mostra que é muito 

importante estabelecer ligações matemáticas com a realidade dos alunos, permitindo 

assim, maior facilidade e compreensão do que está a ser assimilado. 

De seguida, será apresentado a continuação da discussão que relata os acontecimentos 

referentes aos ângulos dos triângulos  

 

Episódio 5: Ângulos de triângulos 

 

1. Investigadora: Já vimos que os triângulos têm três lados, de acordo com o que aprenderam, que 

características apresentam os triângulos? [Enquanto os alunos respondem, a investigadora 

desenha no QI três triângulos diferentes]; 

2. Liliana: Vértices. 

3. Ana: Lados e ângulos 

4. Investigadora: Sim! Observem os triângulos que desenhei. O que pode dizer sobre os ângulos? 

5. Vários alunos: Ângulos agudos. 

6. Outros alunos: Reto. 

7. Kaissa: Mas também podemos ver um obtuso. 

8. Investigadora: Então podemos classificar os triângulos quanto aos ângulos presentes! Quem 

tem coragem de arriscar o nome de cada triângulo? [todos ficam calados]. Tem a ver com o tipo 

de ângulo presente 

9. Ana: O primeiro triângulo tem um ângulo reto e dois agudos por isso chama-se triângulo 

rectângulo. 

10. Kaissa: No segundo vê-se um ângulo obtuso e dois agudos. 

11. Joana: Pela lógica este chama-se obtusângulo [interrompendo o pensamento da colega anterior]; 

12. Investigadora: E o último? [os alunos ficam em silêncio demonstrando desconhecer a resposta]. 

Que ângulos podem observar? 

13. Vários alunos: Três agudos. 

14. Investigadora: Então chama-se triângulo acutângulo. 

 

Neste episódio é de realçar que foi deveras importante as representações pictóricas 

registadas no quadro interativo (triângulos) para a construção do pensamento dos 
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alunos. Ao se desenhar três triângulos diferentes, os alunos conseguiram observar 

diferentes ângulos em cada um deles, dando contributos bastante pertinentes e 

significativos com foi o caso da Ana [9] que rapidamente conseguiu identificar o nome 

do triângulo retângulo mediante a observação dos ângulos que essa figura possuía. O 

mesmo se sucedeu com a Joana [11] que, através da observação do triângulo 

obtusângulo e da participação da colega anterior, conseguiu seguir a lógica e 

pensamento da colega, associando a palavra obtuso e ângulo, dando origem a 

obtusângulo. 

Porém, através do diálogo observa-se que os alunos não tiveram tanta facilidade em 

identificar o nome do triângulo cujos ângulos são agudos, não conseguiram relacionar o 

nome do ângulo com a palavra agudo. Neste sentido a investigadora teve de dar resposta 

por esta não ser tão óbvia.  

Para finalizar este tema, foi realizado em conjunto, um resumo do que foi relatado, em 

que todos os alunos participaram demonstrando positivamente as aprendizagens 

adquiridas ao longo da discussão. Esse registo foi realizado com auxílio do computador 

e projetado através do QI. 

No final os alunos fizeram uma ficha de consolidação de conteúdos, que foi realizada 

individualmente pelos alunos. Apresenta-se de seguida a resolução da primeira parte da 

respetiva ficha (Figura 71 e 72).   

  

Figura 71: Trabalho realizado pela Maíra        Figura 72: Trabalho realizado pela Jéssica 

 

A realização desta tarefa foi relativamente fácil para a maioria dos alunos. Através dos 

registos dos mesmos, pode-se observar que, para a realização da questão um, na sua 

maioria, os alunos optaram por desenhar polígonos de fácil classificação, sendo os mais 
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comuns os quadrados, retângulos e triângulos. Também, na sua maioria, os alunos não 

recorreram ao material de desenho como a régua e transferidor (disponível para todos) 

para fazerem o registo dos polígonos escolhidos, como pode ser visível na representação 

da Maira (figura 71) e da Jéssica (figura 72). Neste sentido as representações pictóricas 

desenhadas pelas alunas demonstram lacunas apesar de refutar conceitos e 

aprendizagens adquiridas. 

A aluna Maira optou por responder à questão dois fazendo de novo as representações 

pictóricas (quadrado e retângulo) já a Jéssica optou por utilizar símbolos (A e B) para 

identificar e posteriormente classificar os polígonos escolhidos. 

As figuras 71 e 72 revelam que ambas as alunas conseguiram, com sucesso, resolver as 

atividade propostas e conseguiram organizar a informação de uma forma perceptível, 

apesar de não terem utilizado o material de desenho. Pelo que a investigadora pode 

constatar os alunos não estavam habituados e não se sentiam confiantes em utilizar 

esses materiais revelando alguma dificuldade no manuseamento dos mesmos. 

De seguida são apresentadas duas resoluções da segunda parte a ficha de consolidação 

(continuação da anterior), figura 73 e 74. 

  

   Figura 73: Representações da Daniela      Figura 74: Representação da Kaíssa 

 

As representações da Daniela e da Kaissa demonstram conhecimento dos conteúdos 

abordados. Ambas fazem referência aos lados, vértices e ângulos do polígono. 

A Daniela optou por fazer o seu registo através de seu próprio esquema, já a Kaissa 

recorreu a elaboração de uma frase para resolver a situação. A resolução da Daniela está 

um pouco mais completa pois conseguiu fazer conexões com as aulas anteriores, 

mencionando os lados, vértices e ângulos mas também a posição relativa a duas retas. 
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As representações da Daniela e da Kaissa mostram que ambas conseguiram resolver a 

atividade de forma diferente mas com os conceitos adquiridos. Ambas conseguiram 

associar a representação pictórica do enunciado da atividade com os seus registos 

escritos. 

Se houve alunos que fizeram registos mais completos da resolução da atividade, houve 

outros mais lacónicos nas resoluções registadas. Embora poupados na escrita, 

conseguiram de igual modo, resolver a questão e confirmar a ideia final, três lados, três 

vértices e três ângulos (um reto e dois agudos), que mereceu a concordância de todo o 

grupo. É de salientar, que na sua maioria, os alunos, chegaram à conclusão que o 

número de lados do triângulo é o mesmo que o número de vértices e ângulos, chegando 

à conclusão que se pode generalizar para os restantes polígonos. Demonstrando assim, 

fundamental a visualização (representação pictórica) da figura em causa. 

A ficha realizada foi posteriormente corrigida pela investigadora no quadro interativo 

(Figuras 75, 76 e 77) através das participações e resoluções dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Correcção da ficha no QI   Figura 76: Correcção da ficha no QI (cont.) 

 

 

 

 

 

Figura 77: Correcção da ficha no QI (cont.) 
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É de salientar que ao longo deste tema os alunos tiveram a oportunidade de receber 

exemplares do que foi realizado no quadro interativo, tanto dos resumos como das 

atividades. Isso foi possível pelo facto de QI permitir a impressão de todos os 

documentos, contribuindo assim para uma melhor gestão do tempo.  

 

5.2.2. Considerações finais 

Esta aula mostrou-se ser bastante rica do ponto de vista da comunicação Matemática. As 

diversas formas de representações como as conexões estabelecidas entre elas – 

pictóricas, registos escritos e discurso oral – ajudaram todo o grupo a interpretar e a 

resolver as atividades bem como esclarecer as suas ideias e a encontrar relações entre 

número de lados de um polígono com os vértices e ângulos. 

Ao longo do tema foi essencial promover o diálogo entre os alunos que foi sustentado 

por algumas representações tanto dos alunos como da investigadora, ajudando-os a 

produzir o seu próprio raciocínio, pensamento e ideias mas também a defenderem e 

sustentarem as suas conjeturas perante os colegas. 

Durante toda a intervenção a investigadora procurou mediar, promover e sustentar o 

diálogo de forma a levar os alunos a refletirem sobre as suas ideias e a partilharem o 

conhecimento com os restantes colegas. Neste sentido, procurou-se não quebrar o 

raciocínio dos alunos, não interrompendo os diálogos nem avançando com respostas, o 

que nem sempre se demonstrou fácil, como se pode verificar na intervenção da 

investigadora [6] do episódio três, na intervenção [5] episódio quatro e na intervenção 

[14] episódio 5. Por norma, este tipo de intervenção aconteceu por existir um receio de 

que os alunos não conseguissem chegar ao que se pretendia ou mesmo tirarem as suas 

próprias conclusões, situações estas que não ocorreram com grande frequência.  

Ao longo das atividades é de realçar a aparente evolução dos alunos no que concerne às 

participações e às capacidades de explicar os seus próprios raciocínios. Verificou-se 

intervenções mais espontâneas e frequentes e observou-se discursos mais longos e sem 

tanta necessidade do apoio da investigadora.  

O emprego de uma linguagem mais coerente e correta matematicamente foi uma das 

dificuldades sentidas mas, que os constantes diálogos ajudaram e permitiram corrigir. 

Um exemplo desta situação foi o episódio um, intervenção [2], em que um aluno utiliza 
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o termo linhas direitas e linhas curvas para se referir a linhas retas e linhas curvas. Esta 

situação foi posteriormente corrigida por um aluno, intervenção [8], sem que este desse 

por isso. Assim, neste sentido, houve sempre uma preocupação de corrigir todas as 

situações em que a terminologia não era a correta. Umas vezes, pela investigadora, 

outras pelos alunos, que se foram tornando, aos poucos e poucos, mais atentos e 

rigorosos, ao que estava a ser discutido. 

 

5.3. Representação e interpretação de dados 

5.3.1. Descrição e análise 

A atividade “Representação e interpretação de dados” foi realizada na última aula de 

implementação do presente projeto. Esta foi organizada por etapas: a) apresentação da 

tarefa; b) exploração colectiva; c) partilha de opiniões; d) síntese do tema.  

A tarefa foi elaborada de modo a que os alunos no final conseguissem ler, explorar e 

descrever dados, construir e interpretar gráficos de barras bem como identificar a moda 

num conjunto de dados.  

A aula começou com a apresentação de um slide (slide do software do QI), previamente 

elaborado pela investigadora, onde se podia observar o seguinte problema (Figura 78) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Organização e tratamento de dados 

 

Depois de apresentado o problema passou-se a uma breve discussão sobre os dados 

recolhidos. Os alunos conseguiram perceber o que significava a frequência absoluta e 

quais os artistas que mais e menos gostaram no espetáculo. Neste sentido, de seguida, 
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foram questionados sobre o modo mais adequado de representar os dados apresentados. 

No episódio 1 apresenta-se o diálogo que retrata a discussão mantida entre a 

investigadora e os alunos e entre os próprios alunos sobre a tabela apresentada.  

 

Episódio 1: Representar dados de uma tabela  

 

1. Investigadora: Como pode então ser representado os dados que estão na tabela? 

2. Vários alunos: Num gráfico 

3. Investigadora: Muito bem! Mas que gráfico? Existem vários? 

4. Jéssica: Aquele que tem barras. 

5. Ana: Sim, esse é bom mas também pode ser com desenhos. 

6. Rafael: No do círculo. 

7. Investigadora: Ana como é que podes fazer um gráfico com desenhos? 

8. Ana: Então arranjamos uma figura igual para todos os artistas e damos um valor à figura e 

desenhamos até chegar ao número do artista mais gostado. 

9. Investigadora: Como assim? Não estou a perceber? 

10. Ana: Por exemplo a nossa figura pode ser um círculo e esse círculo vai valer por exemplo dez. 

Quando formos pôr os trapezistas no gráfico, desenhamos quatro bolas. Quatro vezes dez dá 

quarenta que é o número que está na tabela. 

11. Investigadora: Muito bem. Já agora Rafael o que querias dizer com o círculo? 

12. Rafael: Eu já vi gráficos com círculos. 

13. Kaissa: Eu também, só que não percebo como se faz porque não aparece os números da tabelas, 

aparece sempre em percentagem. 

14. Investigadora: Exatamente. Chama-se gráfico circular e é construído através das percentagens. 

Se tivermos tempo ainda o fazemos. 

 

Este episódio realça a importância das representações tabelares para a fluidez da 

discussão em sala de aula. A visualização desta representação permitiu não só a 

exploração da tarefa proposta mas também a troca de conhecimentos por parte dos 

alunos sobre qual a melhor maneira de a realizar. No caso da intervenção [4], [5] e [6], 

os alunos, apesar dos conceitos usados não serem os mais corretos, conseguiram 

identificar três maneiras diferentes de registar os dados da tabela. Assim e neste sentido 

a investigadora interveio com o objetivo de suportar/apoiar um discurso 

matematicamente mais produtivo e coerente. A intervenção [1] veio dar início à 

discussão sobre a melhor forma de se apresentar os dados, as intervenções [3], [7], [9] e 
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[11] tiveram como objetivo melhorar as intervenções dos alunos, de modo a 

melhorarem o seu discurso e raciocínio matemático e algumas incorreções. Todas estas 

questões tiveram o intuito de esclarecer as alegações que iam sendo apresentadas pelos 

alunos. 

Quando alguns alunos [2], [4], [5] e [6] falaram nos gráficos e nas suas diferentes 

tipologias, estavam sem dúvida a referirem-se a representações pictóricas como foi o 

caso do aluno [5] que disse que se podia representar os dados através de desenhos e 

representações gráficas e dos alunos [2], [4] e [6] que disseram que era possível 

representar os dados através de gráficos, gráficos de barras e circulares.  

Depois deste breve diálogo procedeu-se, em coletivo, à construção de um gráfico com 

barras para representar os dados obtidos. Nesta tarefa os alunos sentiram alguma 

dificuldade no que respeita aos intervalos da frequência absoluta. A investigadora 

consolidou alguns aspetos sobre a mesma e demonstrou, no quadro interativo, como 

podia ser construído o gráfico. No final da tarefa os alunos perceberam que os intervalos 

da frequência absoluta tinham de ser sempre os mesmos. Neste sentido, em conjunto, 

optou-se por realizar intervalos de cinco em cinco. A seguir pode-se observar alguns 

trabalhos realizados pelos alunos (figuras 79, 80, 81, 82 e 83).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Representações da Joana 

 

A tarefa realizada pela Joana apresenta-se bastante completa. A aluna identifica 

corretamente a frequência absoluta, as diferentes categorias (artistas) bem como os 

intervalos a considerar na frequência absoluta. A sua representação apresenta as barras 
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de acordo com os dados observados na tabela mas também a mesma largura, desta 

forma, na mensagem transmitida pelo gráfico, percebe-se claramente qual a categoria de 

maior e menor frequência. Esta representação gráfica mostra claramente as relações 

entre as variáveis do problema. 

 

       Figura 80: Representação do Daniel            Figura 81: Representação do Daniel 

                       (1.ª tentativa)                                                 (2.ª tentativa) 

 

A primeira representação apresentada por Daniel estava bastante próxima do que se 

pretendia, embora com algumas imprecisões, pois o aluno além de ter os intervalos da 

frequência absoluta com valores diferentes, o gráfico não estava perceptível, isto é, de 

fácil interpretação devido ao excesso de linhas horizontais que prendiam a atenção de 

quem observasse. Neste sentido e detetando o seu erro, o aluno, por iniciativa própria, 

optou por realizar outro gráfico (figura 81), desta vez com os intervalos corretos e com 

maior facilidade de interpretação. Este é um caso onde se pode observar o quanto são 

importantes, as representações gráficas serem o mais fiel possível com a análise de 

dados, para que possa ser fácil a sua descodificação/interpretação. 
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Figura 82: Representação da Daniela            Figura 83: Representação do Lucas 

 

A representação da Daniela (figura 82) também está bastante próxima do que viria a ser 

a solução ao problema apresentado, porém apresenta incorreções no que diz respeito à 

construção de barras com espaçamentos entre elas diferentes/uniformes, fazendo com 

que a atenção recaia sobre as barras/categorias que se encontram mais isoladas, 

induzindo em erro a interpretação. Outra incorreção ou poderemos chamar omissão de 

enunciado, prende-se com a falta de identificação da frequência absoluta e da variável 

que se está a estudar bem como o título do próprio gráfico. 

O trabalho realizado pelo Lucas (figura 83) apresenta incorreções na sua representação 

gráfica, o intervalo da frequência absoluta está incorreto, sendo possível verificar que 

inicia corretamente mas depois faz intervalos de dez em dez valores. Pode também 

verificar-se que no seu gráfico, Lucas apresenta um espaçamento maior entre o valor 

quarenta e cinquenta, fazendo com que a barra correspondente aos palhaços ficasse 

desproporcional em relação às outras. Assim, a leitura da imagem pode ser 

condicionada pela dificuldade em estimar corretamente os dados apresentados. 

Concluída a tarefa anterior, foi distribuída uma ficha de consolidação sobre o tema 

abordado, onde se pretendia, entre muita coisas, que os alunos construíssem um 

pictograma de acordo com a informação fornecida na tabela, figura 84. Esta tarefa 

demonstrou-se um pouco difícil para a maioria dos alunos, neste sentido a investigadora 

optou por realizar uma pequena discussão e troca de ideias sobre o gráfico pretendido. 
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Figura 84: Ficha de consolidação  

 

Neste sentido a investigadora relembrou uma parte da discussão realizada no episódio 1, 

quando a aluna Ana referiu que se podia construir um gráfico através de desenhos [5] e 

como o poderia fazer [8] e [10]. 

Em seguida apresenta-se o episódio dois onde está registado a discussão em torno da 

intervenção da Ana. 

 

Episódio 2: Gráfico com desenhos (pictograma) 

 

1. Investigadora: Ana tinhas falado no gráfico com desenhos. O que será que tem o gráfico de 

desenhos a ver com o pictograma? 

2. Ana: Não sei! [envergonhada]. 

3. Investigadora: Então ninguém ajuda a Ana? 

4. Luís: Acho que é a mesma coisa! Não é professora? 

5. Ana: O Luís tem razão, deve ser a mesma coisa! 

6. Investigadora: Sim. 

7. Joana: O pictograma é um gráfico com desenhos, lembro-me de ver isso no nosso livro 

[interrompendo a Ana]. 

8. Investigadora: Muito bem! Então como podemos construir o nosso pictograma? 

9. Ana: Eu já tinha dito há bocado! 
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10. Investigadora: Sim Ana. Mas neste momento temos outros dados e temos de estudá-los e 

interpretá-los. 

11. Diogo: Então arranjamos um desenho e damos um valor, depois fazemos como no gráfico de 

barra. 

12. Investigadora: Não percebi! Queres explicar melhor? 

13. Diogo: Desenhamos pinhas e cada pilha pode valer vinte de depois desenhamos quantas vezes 

forem precisas para chegar ao número de pinhas de cada turma 

14. Tiago: Desenhamos uma reta e escrevemos todas as turmas e depois por cima de cada turma 

desenhamos o número de pinhas que essa turma conseguiu [interrompendo o colega e dirigindo-

se ao QI para exemplificar]. 

15. Investigadora: Isso mesmo, então mãos à obra, vamos lá fazer o pictograma. 

 

Este diálogo foi determinante na medida em que permitiu aos alunos ultrapassar a 

dificuldade em construir o pictograma, devido à falta de conhecimento sobre o mesmo. 

A informação/ideia inicial de Ana permitiu dar rumo à exploração da atividade e mostra 

como os alunos se apropriaram das ideias expostas pelos colegas de forma a 

prosseguirem, tal como se pode observar em [5], [6], [10], [12] e [13]. 

Os movimentos discursivos tiveram, essencialmente, origem nos alunos. A discussão 

mantida e suportada em torno da construção do pictograma permitiu, posteriormente, 

aos alunos, iniciar o processo de resolução. 

Luís [4] após responder à questão da investigadora procura o aval da mesma, como se 

pode observar na questão colocada: “Não é professora?”. A investigadora legitimou a 

contribuição do Luís, sem dar qualquer outra pista. 

O discurso oral que se foi mantendo mostrou-se importante para prosseguimento do 

problema, houve intervenções bastante pertinente, entre elas destacam-se [7], [11], [13], 

[14] e [15].  

É de destacar que Tiago [14] ao relatar como construiria o gráfico recorre às próprias 

mãos e posteriormente às representações pictóricas e gráficas no QI para ilustrar. Neste 

sentido recorre não só à comunicação oral mas também a uma comunicação através de 

gestos, pictórica e gráfica. Esta sincronização de representações elucida a ideia 

apresentada dando força e firmeza à sua explicação. Esta conexão entre as diversas 

formas de representar foi primordial para que o aluno explicasse como se poderia fazer 

o pictograma. 

De seguida apresentam-se dois trabalhos realizados por dois alunos escolhidos 

aleatoriamente, sobre o tema da discussão anterior (Figura 85 e 86) 
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Figura 85: Representação da Joana e Manuel 

 

O par Joana e o Manuel (figura 85) foi  um dos poucos que optou por realizar o 

pictograma na horizontal. Esta opção prendeu-se com o facto de considerarem que seria 

mais fácil a sua interpretação e por quererem fazê-lo de modo diferente da maioria dos 

pares. A representação icónicas/gráfica dos dois alunos está percetível e os valores 

correspondentes a cada variável corretos. Através da sua representação, os alunos 

tiveram bastante facilidade em identificar qual a turma que recolheu mais e menos 

pilhas bem como o total de pilhas recolhidas por todas as turmas. Verifica-se que os 

alunos tiveram o cuidado de identificarem o valor correspondente a cada pilha bem 

como a introdução de um título adequado ao problema. 

 

 

Figura 86: Representação da Daniela e Rafael 

 

A representação da Daniela e do Rafael (figura 86) também apresenta uma informação e 

interpretação bastante legível, apesar de os alunos não terem conseguido representar o 

símbolo da pilha de igual maneira para todas as turmas. Esta foi uma das dificuldades 

sentidas por parte dos alunos ao construírem um pictograma. Neste sentido o símbolo 

escolhido deveria ser de fácil construção/elaboração, porque corre-se o risco de ficar 
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díspar uns dos outros. Os alunos optaram por utilizar diferentes cores para as diversas 

turmas com o objetivo de se poder diferenciar rapidamente as características de cada 

uma.  

Estabeleceram, assim, um paralelismo entre as representações icónicas e gráficas, o que 

permitiu resolver o problema em questão.  

Os exemplos expostos apoiam o propósito de que as representações icónicas e gráficas 

são recursos preponderantes para a comunicação do raciocínio matemática. Neste 

sentido as representações produzidas foram benéficas para a resolução do problema e 

facilitaram a interpretação do mesmo. 

 

5.3.2. Considerações finais 

 

O discurso oral em torno da última aula permitiu uma compreensão e visualização das 

tarefas que orientaram a sua execução em formato escrito. O discurso oral foi decisivo e 

potenciador do discurso escrito, no sentido em que se revelou útil para que todos 

procedessem aos seus registos escritos. 

Se, por um lado, o diálogo ocorrido possibilitou sustentar a resolução do problema com 

sucesso, por outro, as várias formas de representações dos alunos – pictóricas, gráficas e 

gestuais – assim como as conexões estabelecidas entres elas, possibilitaram fortalecer e 

dar vida ao discurso matemático bem como a clarificar as ideias dos alunos. A 

utilização de representações gráficas para a resolução do problema foi uma opção da 

generalidade dos alunos como se pode observar no episódio um, 

No decurso da aula os alunos depararam-se com alguma dificuldades, nomeadamente ao 

nível da construção/elaboração de gráfico com barras e pictograma: os alunos tiveram 

dificuldade em ilustrar os dados presentes na tabela no próprio gráfico, não sabendo, 

inicialmente, as características dos mesmos. Este facto de, na sua maioria, os alunos não 

o saberem fazer, foi encarado, não como um obstáculo mas pelo contrário, como um 

pretexto para o diálogo, para os alunos porem à prova as suas ideias e capacidade. 

Em suma, os alunos conseguiram de forma clara e correta percorrer um conjunto de 

procedimentos eficazes e imprescindíveis para resolver a tarefa com o sucesso 

pretendido, suportados pelas suas representações e pelos movimentos discursivos que 

emergiram.



 

 

6. Conclusões e Reflexões Finais 

6.1. Síntese do estudo 

Tendo em conta o Mestrado em Educação, na especialização em Tecnologias Digitais, 

definiu-se como tema de projeto “O Quadro Interativo como mediador do 

desenvolvimento da Comunicação Matemáticas no 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

Como foi referido anteriormente, este tema foi abordado/estudado devido a um duplo 

gosto tanto pelas Tecnologias da Informação e Comunicação e a Matemática bem como 

pela constatação das inúmeras dificuldades que os alunos sentem em relação à 

Matemática. 

Neste sentido, o projeto teve início, nas leituras de vários livros e documentos 

direcionados para o tema em causa de modo a permitir uma maior consciencialização da 

realidade atual mas também para suportar um conhecimento mais profundo na área da 

matemática bem como das TIC. 

Após a leitura e análise da informação recolhida e selecionada, foram construídas 

atividades, recorrendo às ferramentas do Quadro Interativo com o objetivo de ajudar a 

investigadora a conduzir as aulas de uma forma mais dinâmica com o intuito de facilitar 

e promover a comunicação matemática dos alunos. 

O presente projeto foi realizado no ano letivo de 2013/2014, numa escola do concelho 

de Cascais numa turma do 4.º ano do Ensino Básico, através do qual se procurou 

integrar o Quadro Interativo na aula de matemática de modo a influenciar e promover a 

comunicação matemática nos alunos através das representações matemáticas dos 

mesmos. Com base neste objetivo foram formuladas as seguintes questões de 

investigação: i) Que funcionalidades do Quadro Interativo são usadas nestas aulas e 

como? ii) Que aspectos da comunicação da matemática dos alunos se salienta ao usarem 

o Quadro Interativo quanto a: a) variedade de representações matemáticas usadas? b) 

conexão entre as várias representações? iii) Como se relacionam as funcionalidades do 

Quadro Interativo com a comunicação matemática na sala de aula? 
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6.2. Conclusão do Estudo 

No período de tempo entre a primeira e a última intervenção, observou-se uma melhoria 

nos comportamentos, atitudes e cumprimento de regras por parte dos alunos envolvidos. 

Melhorias que, não só, se devem às estratégias e metodologias aplicadas neste conjunto 

de aula mas, também, às potencialidades que o Quadro Interativo possui.  

O QI teve, sem dúvida, um contributo fundamental no ensino/aprendizagem permitindo 

a partilha e troca de ideias entre professor-alunos e alunos-alunos. Todas as 

atividade/tarefas foram preparadas antecipadamente de modo a tirar o máximo partido 

das funcionalidades do quadro, neste sentido foram definidos objetivos a atingir para 

cada aula ou grupo de aula de forma de poder enriquecer as aprendizagem e estimular 

os alunos.  

O quadro interativo fortaleceu o envolvimento entre todos os participantes deste estudo 

facilitando a comunicação e a possibilidade de cada um expressar as suas ideias com 

mais frequência e de uma forma mais eficaz. 

Assim, as funcionalidade do quatro interativo que se mostraram mais promissoras neste 

projeto estavam relacionadas com: 

 Introdução e/ou construção de textos, figuras, tabelas e quadro; 

 Movimentação e revelação de objetos; 

 Realce de: textos, figuras, tabelas e quadros; 

 Rotação de objetos; 

 Gravação de atividades; 

 Impressão de todos os conteúdos realizados; 

 Acesso à galeria: régua, compasso, figuras e sólidos geométricos, etc.; 

 Acesso à internet; 

 Utilização de outros recursos disponíveis no computador; 

 Escrever no computador ou no próprio quadro… 

As funcionalidades mencionadas permitiram que os alunos desenvolvessem 

progressivamente a capacidade de comunicar matematicamente, interagir e colaborar 

uns com os outros de forma mais eficaz e ordeira.  
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Ao nível da comunicação matemática observou-se uma evolução quer na comunicação 

oral quer na escrita. Essa evolução foi visível através de representações matemáticas dos 

alunos, que, na sua maioria, foram realizadas e usadas com mais frequência e 

gradualmente.  

De entre as diversas formas de representar ideias matemáticas pôde-se observar que 

estas foram mais significativas no que respeita a representações: 

 Icónicas/pictóricas; 

 Linguagem oral/verbal 

 Numéricas/Tabelares; 

 Gráficas; 

 Ativas. 

Neste subcapítulo serão dadas respostas às questões de investigação deste estudo, pondo 

em evidência os dados analisados, que se passa a enunciar:  

 

i) Que funcionalidades do Quadro Interativo são usadas nestas aulas e como? 

Ao longo de todo o processo de preparação e implementação do presente projeto pode-

se concluir que o QI foi uma ferramenta interativa que estimulou a construção de 

conhecimento e, ao mesmo tempo, permitiu ao professor e aluno um registo de tudo o 

que se passava dentro da sala de aula, com vista a uma possível melhoria ou a uma 

correção do que poderia ser alterado. 

De modo a perceber quais as funcionalidades do QI que se revelaram mais promissora 

e, para que foram usadas, organizou-se um quadro que pode ser observado na página 

seguinte.



132 

 

Funcionalidades/Ferramentas do QI usadas Para que foram usadas 

Gravador Smart 
- Guardar apresentações das aulas; 

- Guardar registos das acções realizadas no ecrã. 

Ferramentas flutuantes 

- Anular acções realizadas; 

- Borracha para apagar registos, imagens ou objetos; 

- Caneta para escrever, desenhar, sublinhar ou realçar texto, imagens e objetos; 

- Marcador para desenhar, sublinhar ou realçar textos, imagens e objetos. 

Galeria de imagens e ficheiros 

- Recolha e selecção de sólidos e figuras geométricas; 

- Imagem de fundo para os slides de apresentação; 

- Inserir folha quadriculada para medir áreas e perímetros; 

- Inserir folha ponteada para a resolução de um exercício sobre as retas, semirretas e 

segmentos de retas; 

- Inserir imagem de fundo das apresentações de modo a torna-las mais apelativas e 

atrativas e menos monótonas; 
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Barra de 

Ferramentas 

Arquivo 

- Abrir conteúdos de aulas anteriores; 

- Abrir imagens guardadas; 

- Guardar apresentações e alterações realizadas no QI; 

- Imprimir apresentações e exercícios observados no QI 

Editar 
- Clonar, recortar ou excluir imagens ou objetos. 

Exibir 
- Imagens da galeria (sólidos e figuras geométricas) 

Inserir 

- Imagens do arquivo (relógios e medidor de ângulos); 

- Régua e transferidor para desenhar a calcular amplitudes de diferente ângulos; 

- Tabelas para: 

» Organização e tratamento de dados 

» Diferenciar características de polígonos e não polígonos 

» Diferenciar características de poliedros e não poliedros 

» Síntese de conteúdos abordados 

- Navegador da internet para a pesquisa, recolha e selecção de imagens reais (do 

conhecimento dos alunos) para identificar e diferenciar:  

» Retas, semirretas e segmentos de retas (novelo de lã, caminho de ferro e régua); 

» Posição relativa a duas retas (azulejos e uma casa); 
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Quadro 15: Funcionalidades do QI que se revelaram mais promissoras

» Sólidos geométricos não disponíveis na galeria de imagens (tetraedro); 

    »Área e perímetro (planta de uma casa). 

Desenhar 

- Linhas para identificar retas, semirretas e segmentos de retas; 

- Linhas retas e fechadas para identificação de figuras geométricas (polígonos); 

- Linhas retas ou curvas e abertas para identificação de figuras geométricas (não 

polígonos); 

- Formas geométricas para identificação de polígonos e não polígonos. 

- Diferentes tipos de ângulos. 

Movimentação e rotação de objetos 

- Observar e identificar diferentes posições de retas (horizontal, vertical e obliqua); 

- Posições relativamente a duas retas (paralelas, perpendiculares) 

- Observar e constatar que a amplitude de um ângulo não se altera mesmo que a sua 

posição seja diferente 

- Observar características de sólidos geométricos através de diferentes perspectivas 

(poliedros e não poliedros) 

Painel de Controlo 
- Para calibragem do QI 
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Algumas das funcionalidades destacadas no quadro anterior são vistas por Smith et al, 

(2005), Beauchamp e Parkinson (2005), Miller, Glover e Averes (2005) como sendo 

interativas, os autores destacam algumas funcionalidades, como por exemplo: 

● Arrastar e soltar (os objetos na placa podem ser correspondidos ou movidos ao 

redor); 

● Esconder e revelar (os objetos colocados sobre outros podem ser removidos ou 

revelados em texto oculto); 

● Realce; 

● Animação (os objetos podem ser girados, ampliados e definidos para se moverem 

ao longo de uma específico caminho); 

● Armazenamento por tempo indeterminado e rápida recuperação do material; 

● Feedback (quando um determinado objeto é tocado, é gerada uma resposta visual 

ou auditiva… 

Se, por um lado, o QI, enquanto hardware, elemento técnico e tecnológico pode e deve 

contribuir para um maior empenho dos alunos, por outro lado, o software, contribui para 

esse empenho, se for bem usado, isto é, se todas as suas potencialidades forem usadas e 

contribuírem para o sucesso do ensino-aprendizagem. Porém, esse sucesso só poderá ser 

alcançado de houver algum domínio desta tecnologia por parte dos professores, se este 

se sentir verdadeiramente apto para a sua utilização. Bell (2002), considera que o QI é 

uma ferramenta excelente para o pedagogo construtivista pois desenvolve o pensamento 

crítico dos alunos… O uso do QI só está limitado pela imaginação de professores e 

alunos. 

 

ii) Que aspetos da comunicação matemática dos alunos se salientam ao usarem 

o Quadro Interativo quanto a: 

a) Variedade de representações matemáticas usadas? 

Como já foi referido anteriormente, o Quadro Interativo foi utilizado com o objetivo de 

promover a comunicação matemática nos alunos, consequentemente, durante toda a 

intervenção pedagógica tornou-se importante a sua utilização de forma a atingir um 

meio/objetivo. 
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Neste sentido, ao usar o QI pôde-se constatar que houve uma evolução gradual, na 

comunicação matemática dos alunos, quer na sua dimensão escrita ou oral. Porém, essa 

evolução foi mais significativa e desenvolvida na comunicação oral mas, que originou, 

consequentemente, uma maior adesão e facilidade para a comunicação escrita por parte 

dos alunos. A comunicação escrita é vista por NCTM (2007) como forma de “ajudar os 

alunos a consolidar o seu pensamento, uma vez que os obriga a refletir sobre o seu 

trabalho e a clarificar as suas ideias acerca das noções desenvolvidas na aula” (p.67), daí 

a sua importância para a aprendizagem, 

A comunicação matemática (oral e escrita) está estreitamente relacionada com as 

representações de ideias matemáticas, nas várias e diferentes formas de as representar. 

O uso de representações, ao longo de toda a intervenção deste projeto, surgiu, umas 

vezes, de forma natural, outras com ajuda da investigadora. Os alunos, na generalidade, 

optaram por representações que seriam, para eles, mais fáceis de perceber um 

enunciado, problema ou conceito. Essas opções, na sua maioria, passaram pelo recurso a 

representações convencionais ou informais, que mais tarde, se foram aperfeiçoando. 

Assim, e de acordo com a utilização do Quadro Interativo nas aulas, as representações 

matemáticas mais comuns e usadas pelos alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico foram as: representações icónicas/pictóricas, ativas/materiais manipuláveis, 

linguagem oral/verbal, numéricas/tabelares e gráficas. 

Na intervenção referente à aula sobre os “Ângulos” (subcapítulo 4.1.), surgiram as 

primeiras representações pictóricas (segundo Preston & Garner, 2003) projetadas no QI 

e elaboradas pela investigadora (figura 55). Segundo Preston e Garner, 2003) as 

representações pictóricas ajudam a observar situações matemáticas, sendo uma 

aproximação confortável para a maioria dos alunos. As representações mencionadas 

permitiram dar início e modelar, através da imagem, a atividade proposta, consentido, 

posteriormente, a realização de representações verbais e pictóricas por parte dos alunos.  

A imagem projetada permitiu que os alunos iniciassem e mantivessem uma discussão 

sobre os elementos e as características que estavam associadas aos ponteiros dos 

relógios (figura 56), dando origem a representações verbais (segundo Preston & Garner, 

2003) bastante produtivas e significativas, como pode ser observado no episódio 1, pág. 

101 Essas (representações) permitiram explorar novos conceitos bem como conceitos já 
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explorados. O uso da linguagem natural dos alunos, ajuda-os, frequentemente, a 

relacionar o problema com o quotidiano (Preston & Garner, 2003). 

Ainda na mesma intervenção pode-se constatar que as representações ativas (Bruner, 

1962) foram bastante importantes na medida em que permitiram um maior 

envolvimento dos alunos na atividade propostas mas também um conhecimento mais 

profundo sobre os conceitos e testar conjeturas. A construção de um medidor de ângulos 

(figura 57) e a respetiva exploração de ângulos presentes na sala de aula, mostra como, 

foi importante, a manipulação direta de objetos para a construção e conhecimento de 

conceitos, bem como, posteriormente para representar ideias matemáticas. 

As representações anteriores (ativas) foram completadas através de representações de 

registos escritos (representações icónicas e simbólicas, segundo Bruner, 1962) dos 

alunos como se pode verificar nas figuras: 57, 58, 60, 62, 63 e 64. 

As diferentes formas de representar selecionadas pelos alunos vão ao encontro das 

ideias referidas por Preston e Garner (2003) que referem que no processo de 

representação há um caminho que é percorrido pelos vários alunos. No princípio, os 

alunos, começaram por usar uma representação pictórica que serviu de ponto de partida 

para a discussão e, simultaneamente, uma forma de os motivar. A análise, o 

estabelecimento de relações e a partilha destas primeiras representações, permitiram aos 

alunos comunicar, a si e aos outros, o seu percurso de análise, interpretação e resolução 

das atividades.   

Na figura 87, pode ser observado o percurso seguido pelos alunos no decurso da aula 

dos “Ângulos”. 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 87: Sequência no uso de representação da atividade “Ângulos” 
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No que diz respeito às representações presentes na aula sobre os “Polígonos e não 

Polígonos” (subcapítulo 5.2.) pode-se referir as representações: icónicas, verbais, ativas 

e simbólicas como as escolhidas pelos alunos. Através das ferramentas do QI foi 

desenhado, pela investigadora, figuras geométricas (representação icónica), umas com 

características iguais e outras, diferentes. Esta forma de representar permitiu dar início a 

uma discussão (representação verbal) em torno de uma questão levantada: “Que 

diferenças e igualdades são observadas nas figuras?). A discussão demonstrou-se 

bastante produtiva, como pode ser observado no episódio 1 pág. 109, tendo os alunos 

conseguido, depois da discussão, agrupar as figuras de acordo com as suas 

características (polígonos e não polígonos) como é demonstrado na figura 67. 

Através do esquema realizado no QI foi possível, coletivamente, proceder-se à definição 

de polígono e não polígono que foi registado tanto no quadro interativo como numa 

folha para o efeito, figura 68 e 69. Este registo foi possível e facilitado devido às 

diferentes formas de representar anteriormente mencionadas. 

Pode-se ainda salientar que os gestos (representações ativas) realizados por alguns 

alunos ao longo do discurso oral foram uma constante nesta aula, ajudando-os a 

fortalecer a sua participação e a transmitir as suas ideias e conhecimentos sobre o que se 

estava a estudar. Também os materiais manipuláveis como a régua e transferidor foram 

utilizados por alguns alunos para ilustrar conceitos e/ou procedimentos. 

No final da atividade, pôde-se observar, nos alunos, uma maior confiança no que 

estavam a trabalhar, demonstrando resultados positivos na resolução da ficha de 

consolidação de conteúdos. Nessa ficha os alunos recorreram a diferentes formas de 

resolução através de: desenhos, esquemas, palavras e símbolos (icónica) demonstrando 

uma ideia geral e correta do que estavam a fazer (Figuras 71 e 72, 73 e 74.   

A figura 88 retrata a sequência seguida pelos alunos na aula “Polígonos e não 

Polígonos”. 
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Figura 88: Sequência no uso de representações da atividade “ Polígonos e não 

Polígonos” 

Por fim, as atividades que fizeram parte da aula de “Representação e interpretação de 

dados”, última de dez aulas, demonstraram-se bastante ricas e produtivas no que diz 

respeito às representações e consequentemente às formas de comunicação. Observou-se, 

em relação às primeiras intervenções, uma melhoria não só nas representações mas, 

também, no comportamento e atitudes dos alunos em sala de aula. 

Esta intervenção permitiu, aos alunos, novas formas de representação matemáticas que 

até então, tinham sido pouco exploradas. 

Neste sentido, foi apresentado, inicialmente, no QI uma situação/problema (figura 78) 

com o objetivo de identificarem as várias formas de representar dados de uma tabela 

(representação tabelares/icónicas). Esta forma de representação é vista por Preston e 

Garner (2003), numa fase inicial, boa para: compreender um problema; procura de 

exemplos específicos que se ajustem ao contexto; adivinhar e testar; organização 

frequente da informação numa tabela. Os mesmos autores salientam, ainda, que esta é 

uma ferramenta natural para a generalidade dos alunos, baseada na sua experiencia 

prévia, que pode servir como uma efetiva ferramenta para chegar a gráficos e equações. 

O objetivo desta fase inicial da tarefa foi alcançado através de uma discussão 

(representação verbal) entre todos os elementos da turma e com a ajuda da tabela de 

dados projetada no QI, esta permitiu a troca de ideias e conhecimentos dos alunos. 

Com ajuda da projeção e discussão realizada, os alunos, conseguiram construir a sua 

própria tabela e, posteriormente, a organização dos dados da mesma num gráfico com 
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barras (representação gráfica) como pode ser visualizado na figura 79. Esta forma de 

representação é útil para representar situações de crescimento e decréscimo e para 

comunicar resultados.  

É de salientar que alguns alunos sentiram certas dificuldades na construção do gráfico 

com barras, porém essas dificuldades foram, na sua maioria, ultrapassadas pelos 

próprios alunos, realizando novas tentativas de construção (figura 80 e 81).  

Ainda na mesma aula, os alunos tiveram a oportunidade de construir um pictograma 

(representação gráfica e pictórica), figura 85 e 86, para a interpretação de dados de uma 

dada tabela (figura 84). Esta tarefa demonstrou-se um pouco difícil para os alunos na 

medida em que, na sua maioria, não sabia como o fazer. Nesse sentido, foi discutido, 

episódio 2 pág. __, com o grupo, todas as características de um pictograma para que 

fossem ultrapassadas as dúvidas/dificuldades iniciais. 

Para concluir, apresenta-se a seguir (figura 89) a sequência no uso de representações da 

atividade “Representação e interpretação de dados”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89: Sequência no uso de representações da atividade “Representação e 

interpretação de dados” 

b) Conexão entre as várias representações? 

As diversas formas de representações matemáticas dos alunos não foram usadas nem 

observadas individualmente mas relacionadas entre si. Isto é, existiu uma conexão entre 

as várias formas de representar, apoiando-se assim umas nas outras. 

Ao usarem diversas formas de representar, os alunos, sentiram-se motivados e 

incentivados para criarem as suas próprias representações para resolver 
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atividades/tarefas propostas. Ao estabelecerem conexões entre diferentes 

representações, os alunos dispuseram não só de mais recursos comunicativos mas 

também aprofundaram a sua compreensão de ideias e conhecimento matemático assim 

como as suas relações. Estas ideias são defendidas por Preston e Garner (2003) que 

sublinham a necessidade de se estabelecerem conexões entre as várias formas de 

representar, justificando que as representações matemáticas são ferramentas vitais para 

memorizar, analisar, resolver e comunicar informação matemática. Para Goldin e 

Janvier (1998), referidos por Font et al. (2007), as representações matemáticas vivem 

em conexão com o processo de ensino e aprendizagem da Matemática, podendo assumir 

várias interpretações, uma vez que mostram as várias componentes e facetas que 

interagem em educação matemática. 

Durante toda a intervenção pôde-se observar conexões entre diferentes formas de 

representações, entre elas, destacam-se a conexão de representações ativas e verbais 

como aconteceu na aula “Polígonos e não polígonos”, onde um aluno recorreu a gestos 

para clarificar o que estava a explicar, ajudando-o a fortalecer a sua participação e 

transmissão das suas ideias aos colegas. 

Na sua maioria, também, as representações icónicas foram acompanhadas por 

representações verbais. Todas as aulas tiveram a projeção de imagens, figuras ou 

objetos com a finalidade de provocar uma discussão/debate sobre o tema em causa. Ao 

observarem ou realizarem representações icónicas os alunos através das representações 

verbais eram capazes de expressarem e relatarem as suas ideias e conhecimento, isto é, 

ao comunicar com os colegas a sua resolução para uma atividade/tarefa ou o seu ponto 

de vista sobre determinado assunto, os alunos sentem-se mais aptos para explicitar o seu 

conhecimento. Esta conexão pode ser observada, por exemplo, na atividade sobre os 

ângulos, subcapítulo 4.1. 

As conexões entre as representações ativas, icónicas e simbólicas também estiveram 

presentes durante a implementação deste projeto. Através destes três tipos de 

representações os alunos tiveram a oportunidade de explorar diferentes tipos de ângulos 

dentro da sala de aula e registá-los numa folha para o efeito. Esse registo foi realizado 

através de desenhos, esquemas e símbolo (por exemplo o amplitude de um grau) 

permitindo aos alunos uma maior perceção e compreensão das noção e características 

dos diferentes tipos de ângulos, subcapítulo 4.1. 
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As representações ativas, verbais, gráficas e pictóricas também foram realizadas em 

simultâneo, como se pode observar no subcapítulo 4.3. “Representação e interpretação 

de dados”. Para se exprimir e explicar sobre a melhor forma de construir um 

pictograma, o aluno Tiago (episódio 2, [14]), recorre simultaneamente a gestos e à 

comunicação oral, ao mesmo tempo que exemplifica no QI o que está a dizer. Esta 

conexão entre as várias formas de representar reforça a ideia apresentada dando firmeza 

à sua explicação. Transpor e estabelecer relações entre as diversas formas de representar 

são vistas por (Loureiro (2009) como passos indispensáveis para a construção de 

quadros mentais de conhecimento. 

Estas ligações permitem aos alunos o contacto e o uso de diversas formas de 

representar, estimulando-os a produzirem as suas próprias representações para resolver 

problemas e a estabelecer conexões entre as distintas representações, promovendo, 

assim, condições não só de mais recursos comunicativos, mas, também, para que 

aprofundem o seu entendimento de ideias matemáticas bem como das suas relações. 

Em suma, as conexões entre as várias formas de representar são vantajosas para 

incentivar a comunicação na sala de aula e o aprofundamento da compreensão de ideias 

matemáticas e das suas relações pelos alunos. As representações matemáticas são, 

ainda, indispensáveis no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Neste 

sentido, tanto os professores como os alunos necessitam de passar por diferentes formas 

de representar o conhecimento matemático e estabelecer ligações entre representações 

não convencionais e representações convencionais, de maneira a aperfeiçoar o processo 

de ensino e aprendizagem da Matemática. 

   

iii) Como se relacionam as funcionalidades do Quadro Interativo com a 

comunicação matemática na sala de aula? 

Como já foi referido anteriormente, na implementação do presente projeto de estudo, foi 

tida em conta as potencialidades e funcionalidade do quadro interativo como ferramenta 

eficaz para o ensino-aprendizagem dos alunos, mais especificamente para o 

desenvolvimento da comunicação matemática, que na sua dimensão oral quer na escrita. 

A tecnologia de informação e comunicação trabalhada simultaneamente com a 

comunicação matemática permite, de acordo com Costa et al. 2010, “a capacidade de 

comunicar, interagir e colaborar usando ferramentas e ambientes de comunicação em 
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rede como estratégia de aprendizagem individual e como contributo para a 

aprendizagem dos outros”. 

Analisando os dados recolhido durante a intervenção, pôde-se observar que as 

ferramentas do QI mostraram-se eficazes para o desenvolvimento da comunicação 

matemática, porém, é de salientar, que umas foram mais eficazes do que outras. 

A movimentação e a rotação de objetos no quadro interativo possibilitaram, aos alunos, 

a observação, identificação e discussão sobre, por exemplo, diferentes posições relativas 

a uma e duas retas; visualização e manipulação de diferentes perspetivas de sólidos e 

figuras geométricas; constatar que a amplitude de um ângulo não se altera mesmo que a 

sua posição seja alterada, etc. Esta funcionalidade do QI permitiu de forma significativa 

a construção do trabalho em geometria, promovendo o desenvolvimento e a partilha de 

conceitos e processos matemáticos, inicialmente de uma forma mais informal, que 

posteriormente foram consolidados e refletidos através de conceitos matematicamente 

apresentados de um modo mais formal. 

Sobre o exposto anteriormente, Boavida et al (2008) consideram que, em algumas fases, 

é benéfico para os alunos recorrerem a uma linguagem mais informal para manifestarem 

o seu pensamento, usando linguagem mais vulgar ou mesmos esboços, para poderem 

aprender a comunicar com uma linguagem mais formal ao longo do trabalho. 

Assim, inicialmente, os alunos comunicaram oralmente sobre as suas ideias e, 

posteriormente tiveram a possibilidade de consolidar e refletir sobre o seu pensamento e 

clarificar o seu conhecimento. No que se refere a este tema e de acordo com o Programa 

de Matemática do Ensino Básico (2007), a comunicação tem como finalidade “a 

capacidade de comunicar em Matemática, oralmente e por escrito, descrevendo, 

explicando e justificando as suas ideias, procedimentos e raciocínios, bem como os 

resultados e conclusões a que chega” (p. 3). 

O software fornecido pelo QI possibilitou a disponibilizou através da “Galeria de 

imagens e ficheiros” recorrer a conteúdos já pré definidos/construídos. Esta 

funcionalidade admitiu a seleção e disponibilização de, por exemplo, projeção de 

sólidos e figuras geométricas; folha quadriculada e ponteada e imagem/objetos 

significativos para o que se estava a trabalhar. Destes recursos resultou, não só, a 

capacidade de comunicar matematicamente como, também motivou e incentivou os 

alunos para o que estava a ser projetado e trabalhado na sala de aula, condição valiosa 
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para o ensino e aprendizagem da comunicação matemática. Este permitiu desenvolver: 

estratégias de ensino; rever conceitos e a manutenção e realização da compreensão dos 

alunos. 

A combinação das diferentes funcionalidades das ferramentas flutuantes do quadro 

interativo como o uso da cor, destaque, realce e sombreado para realçar textos, imagens 

e objetos promoveu a discussão coletiva sobre conteúdos matemáticos. Esta 

combinação, visual e cinestésica, facilitou a capacidade dos alunos observarem de uma 

forma mais clara o que estava a ser trabalhado/discutido clarificando e realçando 

conceitos matemáticos promovendo o desenvolvimento de conjeturas e discussão antes 

das respostas serem dadas.   

Por fim, salienta-se as funcionalidades da “Barra de ferramentas” que o quadro 

interativo possui. Entre inúmeras opções, pode-se destacar a inserção de: tabelas e 

gráficos; imagens de arquivos; régua e transferidor, etc. De igual importância destaca-se 

a possibilidade de desenhar com rigor e precisão: linhas (retas, segmentos de retas e 

semirretas; linhas abertas e fechadas; formas geométricas; diferentes tipos de ângulos, 

entre outras. 

As funcionalidades atrás referidas permitiram, de uma forma rigorosa, observar e 

discutir conjeturas e conceitos matemáticos facilitando e desenvolvendo a construção de 

novos conhecimentos de uma forma mais coerente e com crescente exactidão do ponto 

de vista matemático. 

A discussão entre alunos permite que estes tenham a oportunidade de cooperar para o 

diálogo em sala de aula e também permite, simultaneamente, a de exploração de limites 

do seu próprio pensamento e a prática de novas maneiras de usar a linguagem como um 

instrumento para a reflexão e aprendizagem. 

As funcionalidades do QI contribuíram para a criação de um espaço de diálogo na sala 

de aula, onde todos os alunos tiveram a oportunidade de participar e discutir as suas 

próprias ideias de modo a desenvolver as suas aprendizagens. Neste sentido e na linha 

de pensamento de Hennessy, Warwick e Mercer (2010) o quadro interativo possibilitou 

a expressividade coletiva das ideias dos alunos e novos conhecimentos mediante o 

ensino interativo. Através dos diálogos mantidos na sala de aula, os alunos tiveram 

oportunidade de explorar os seus pensamentos e novas maneiras de usar a linguagem 

para pensar e aprender. 
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Embora nas aulas de matemática tenha sido mais usual a utilização e recurso à 

comunicação oral, a comunicação escrita foi, consequentemente, uma forma de 

comunicar o que foi discutido através da troca de ideias. Neste sentido a comunicação 

foi organizada de modo a que os alunos fossem levados a expressar e a organizar 

coerentemente as suas ideias (oralmente), possibilitando aos alunos o desenvolvimento 

de estratégias pessoais para relatar os resultados obtidos, criando assim a oportunidade 

de desenvolverem o seu próprio raciocínio (registos escritos). A comunicação escrita é 

destacada por NCTM (2007), como forma de “ajudar os alunos a consolidar o seu 

pensamento, uma vez que os obriga a refletir sobre o seu trabalho e a clarificar as suas 

ideias acerca das noções desenvolvidas na aula” (p. 67). Além disso, a leitura e 

interpretação de enunciados matemáticos e a realização de tarefas que integrem a escrita 

de pequenos textos, incluindo descrições e explicações, também contribuem para o 

desenvolvimento da capacidade oral (Ponte et al., 2007). Segundo Boavida et al. (2008) 

os alunos têm a oportunidade de justificarem, sintetizarem e tomarem consciência do 

seu raciocínio através da comunicação oral, de registos escritos ou desenhos sobre o que 

se está a pensar. 

De acordo com o que foi exposto, pude constatar que a motivação gerada pelo uso do 

QI incentiva os alunos a desenvolverem uma comunicação mais rica dentro da sala de 

aula de matemática. Ainda assim, apesar de todos os elementos da turma terem dito a 

oportunidade de interagir com o quadro interativo, uns mais do que uma vez, nem todos 

conseguiram desenvolver a comunicação matemática da mesma forma. Num pequeno 

grupo de alunos, os que ao longo da intervenção participaram menos, verificou-se 

alguns progressos quanto à comunicação matemática mas mais lentos e, no caso 

particular de alguns alunos, os resultados alcançados não foram ainda satisfatórios.  

 

6.3. Conclusões e Reflexão do Estudo 

Ao longo do presente projeto o Quadro Interativo demonstrou ser uma ferramenta com 

bastante potencial quer para uma melhoria da comunicação matemática quer para uma 

maior concentração e atenção dos alunos para o que se passa dentro da sala de aula. 

Porém, como referi acima, apesar de todos os esforços, o desenvolvimento da 

comunicação matemática não foi visível de igual modo em todos os alunos da turma. 

Houve um pequeno grupo de alunos (dois ou três elementos) que se mostrou mais 



146 

 

resistente face à mudança do seu comportamento e atitude em sala o que prejudicou o 

seu desempenho e, por vezes, até mesmo a dinâmica da sala de aula. O facto de não ter 

sido a professora da turma limitou um pouco a minha atuação para atenuar este tipo de 

problema, na medida em que uma nova cultura de sala demora tempo a desenvolver-se. 

Através de várias leituras e de observações realizadas, verifica-se, ainda, um 

subaproveitamento do QI na prática dos professores, tanto por falta de conhecimento 

das reais potencialidades do mesmo como por conflitos entre perspectivas de 

aprendizagem mais tradicionalistas e as que valorizam mais a interação. O quadro 

interativo por si só não se torna numa ferramenta “milagrosa” para a promoção e 

desenvolvimento da comunicação matemática dos alunos, é necessário mudar as 

práticas e cultura de sala de aula para que este se torne, cada vez mais, um “aliado” 

tanto dos professores como dos alunos.  

No entanto, o QI não substitui o papel que o professor deve ter na sala de aula nem, por 

si só, resolve os problemas nem a realidade do ensino da matemática. Porém, deve ser 

utilizado pelo professor de modo a oferecer oportunidade a todos os alunos de 

aprenderem e adquirirem de uma forma mais construtiva e atractiva as aprendizagens 

dos alunos. 

A valorização da comunicação na sala de aula deve passar, por uma transformação dos 

conhecimentos dos professores relativamente ao seu papel em sala de aula, procurando 

maximizar, uma maior abertura a situações de interação e troca de ideias entre alunos-

professor e alunos-alunos, criação de expetativas positivas (reforço positivo) em relação 

àquilo que o alunos é capaz de fazer. 

Através dos resultados obtidos pude constatar que, durante o período de intervenção, a 

comunicação mais frequente utilizada foi a oral/verbal, que se verificou em atividades 

cujo objetivo era, debater, justificar e sintetizar as ideias/raciocínios dos alunos. Foi 

notório, no início do projeto, a utilização de uma linguagem mais informal por parte dos 

alunos para expressarem as suas ideias, através da linguagem corrente. Mas, ao longo do 

tempo e, com as ferramentas do QI, observei uma pequena e progressiva utilização de 

elementos da linguagem matemática. É de salientar que embora a progressão não tenha 

sido tão significativa quanto esperava, um maior desenvolvimento na comunicação 

matemática, é de salientar que os alunos em causa que não estavam habituados a 

partilhar ideias ou a explicar o seu raciocínio, como sucedeu nestas aulas.    
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Esse pequeno e progressivo desenvolvimento da comunicação matemática foi visível 

através de representações de ideias matemáticas (principalmente as icónicas) dos alunos 

e da investigadora, mediante a observação de textos, quadros, figuras e tabelas através 

do quadro interativo. Essas representações possibilitaram tornar o conhecimento 

implícito dos alunos em conhecimento explícito e aprofundar conceitos, procedimentos 

e as relações entre eles. 

No que diz respeito à avaliação final da turma pode-se dizer que, no início da 

intervenção, os alunos envolvidos revelaram: dificuldade ao nível das competências 

previstas ao nível do 1.º ciclo do Ensino Básico, assim se explica que as atividades 

realizadas tenham um grau de dificuldade baixo; problemas comportamentais e de 

assiduidade/pontualidade. Porém, é de salientar, o esforço realizado pelo grupo para 

ultrapassar tais obstáculos. Neste sentido, ao longo das intervenções pôde-se verificar 

algumas melhorias, por exemplo: alterações no comportamento, os alunos estavam mais 

comedidos e mais participativo, cumprindo alguma regras, por fim, observou-se uma 

maior motivação e consequentemente participação nas atividades propostas.  

Ao longo do estudo foram encontradas algumas limitações ou constrangimentos. Uma 

limitação prende-se com questões técnicas, o computador avariou e consequentemente 

não foi possível a utilização do quadro interativo durante uma semana de aulas. Esta 

situação originou uma paragem na realização deste projecto e consequente um pequeno 

retrocesso no comportamento dos alunos. Outro problema a este nível é o facto de, 

frequentemente, ter de proceder-se à calibragem do ecrã, originando falta de atenção e 

quebra do raciocínio dos alunos. 

Muito ficou por fazer e por investigar, nomeadamente um estudo que procure ligar o 

quadro interactivo à comunicação matemática de uma forma mais profunda do que a 

que foi realizada. Seria útil a realização de mais estudos nesta área de modo a se poder 

confrontar resultados para aferir o impacto que o quadro interativo possui no 

desenvolvimento da comunicação matemática dos alunos.  
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