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RESUMO 

 

  Considera-se que a contagem está adquirida quando as crianças já dominam os 5 

princípios da contagem descritos por Gelman e Gallistel (1978): correspondência um para 

um, estabilidade da ordem dos números, cardinalidade, abstração e irrelevância da ordem. 

O objetivo deste estudo exploratório consiste em caracterizar a operação de 

contagem dos alunos de uma turma do 1º ano de uma escola da Grande Lisboa e fazer a 

comparação entre a perceção do professor acerca do desempenho dos seus alunos na 

operação de contagem e a sua autoperceção.  

 A amostra foi constituída por uma turma do 1ºano do ensino básico (n=20) e duas 

professoras. As professoras responderam a um questionário sobre práticas que utilizam em 

sala de aula e acerca da perceção que têm da contagem de cada aluno. Foi utilizado o 

procedimento de avaliação funcional da contagem Conta-me como Contas e as respostas 

dos alunos foram registas em formato vídeo.  

 Foram encontrados bons resultados ao nível da precisão intra-avaliador e inter-

avaliadores. Verificou-se que apenas 50% dos alunos da turma já adquiriram os 5 

princípios da contagem. Não foram encontradas correlações significativas entre as 

variáveis autoperceção do aluno, perceção do professor e o total de princípios adquiridos. 

Em relação ao instrumento em si, verificou-se a existência de uma correlação positiva e 

significativa entre a tarefa do princípio da correspondência um para um e o total de 

princípios adquiridos e entre este último e a tarefa de irrelevância da ordem.  

 O Conta-me como Contas carece de mais estudos, com amostras de maiores 

dimensões, mas parece ser um bom ponto de partida para a observação da operação de 

contagem. É importante sensibilizar os professores para a complexidade desta operação e 

dotá-los de ferramentas que possam utilizar em sala de aula, no final são feitas algumas 

sugestões.  

 

Palavras-chave: operação de contagem, 1ºano do ensino básico, perceção dos professores, 

autoperceção, avaliação funcional 
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ABSTRACT 

 

 In this study counting proficiency is seen as understanding the 5 counting 

principles described by Gelman and Gallistel (1978): one to one correspondence, stable 

order, cardinal, abstraction and order irrelevance. 

The main goal of this exploratory study is to describe the way students of a 1st 

grade class in Lisbon count and to compare their self-perception with the teacher’s 

perception on whether each student knows how to count or not.  

 The sample used in this study is a 1st grade class (n=20) and two teachers. Both 

teachers filled in a questionary about their teaching practices and their perception about 

the students. The procedure used (Conta-me como Contas) is a play-based procedure 

created to assess counting. The children’s performance was recorded in video. Good levels 

of precision intra and inter-judges were found. Just 50% of the students has been shown to 

master all the five counting principles. There were no significant correlations between the 

variables self-perception, teacher’s perceptions and the total of principles students master. 

Regarding the instrument itself, it was found a positive and significant correlation between 

the one to one correspondence task and the total of principles students master and between 

the order irrelevance task and the total of principles students master. 

 The Conta-me como Contas instrument needs to be studied further and applied to 

bigger samples. It seems to be a good starting point to assess the counting of children this 

age. It is important to make teachers aware of the complexity of the operation and give 

them resources to use at the classroom to help their students improve. Some suggestions 

are made at the end of this study.  

 

 

Key-words: counting, 1st grade students, teacher’s perception, self-perception, assessment. 
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INTRODUÇÃO 

 

Existe na sociedade atual um enorme consenso quanto à importância da 

matemática nas nossas vidas. Se pensarmos sobre isso, é difícil imaginar o mundo sem 

matemática e ainda mais difícil imaginar o que aconteceria se não fossemos capazes de 

dominar os conceitos matemáticos mais básicos, na sociedade em que vivemos. Tornar-se-

ia extremamente difícil gerir um orçamento familiar, comprar um bilhete de autocarro ou 

mesmo interpretar as tabelas com os horários dos transportes públicos.  

Uma das tarefas iniciais na área da matemática é a contagem. A contagem, que 

como veremos, envolve muito mais do que a simples recitação dos números, é um 

processo complexo. Sabe-se, no entanto, que uma boa aquisição da operação de contagem 

está positivamente correlacionada com o desempenho futuro na disciplina de Matemática. 

Aprender a contar até 20 objetos no jardim-de-infância pode ser um fator percursor 

essencial para um bom desempenho na disciplina de matemática no 1º ciclo (Manfra, 

Dinehart, & Sembiante, 2014). De facto, os conhecimentos matemáticos das crianças do 

pré-escolar podem predizer o sucesso académico nesta disciplina desde o 1º ciclo ao 

ensino secundário (Le Duncan et al., 2007).  

Este estudo pretende debruçar-se sobre a operação de contagem, em particular, 

sobre a forma como os alunos do 1ºano contam. Por outro lado, pretende-se comparar a 

autoperceção dos alunos acerca da sua contagem com a perceção dos professores. Para tal 

foi criado, em parceria colaborativa com a Prof. Dra. Dulce Gonçalves e a minha colega, 

Filipa Falcão, um instrumento de avaliação funcional da contagem, o Conta-me como 

Contas (Anexo 1).  

Quanto à organização este estudo está dividido em quatro capítulos. No primeiro 

apresenta-se o enquadramento teórico que abordará os conceitos que estão na base deste 

estudo (a operação de contagem, o contexto português, a influencia das perceções dos 

professores, a importância das autoperceções, a avaliação funcional) e as questões e 

objetivos desta investigação. O segundo capítulo diz respeito ao método, onde é 

caracterizada a população e apresentados os instrumentos e procedimentos. No terceiro 

capítulo serão apresentados os resultados obtidos. Por último, no quarto capítulo, será feita 

a discussão dos resultados e das limitações deste estudo, serão mencionadas as 

implicações para a prática psicoeducacional e sugeridas ideias para estudos futuros.  
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CAPÍTULO 1: ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. A operação de contagem 

  As crianças nascem com capacidades matemáticas inatas e, desde muito cedo, são 

capazes de se envolver em aprendizagens e atividades que implicam o raciocínio 

matemático (Clements & Samara, 2009). Tarefas que envolvem a contagem são tarefas 

nas quais se investe bastante junto das crianças do pré-escolar e da primária, quase de 

forma natural e espontânea por parte dos adultos (contar o número de brinquedos ou 

cantar músicas que envolvem números, por exemplo). De facto, muitos adultos veem estas 

tarefas de contagem de forma inconsequente e não se apercebem do esforço que lhes está 

associado. No entanto, para as crianças, a aquisição destas competências é um processo 

longo e, muitas vezes, difícil. Para a maioria das crianças estende-se por um período de 

cerca de 6 anos, dos 2 aos 8 anos de idade (Geary, 1994).   

Mas afinal o que é a contagem? A operação de contagem implica mais do que saber 

recitar os números. Recitar envolve saber dizer os números na sequência correta, mas não 

indica, necessariamente, que a cada número esteja a ser associada uma quantidade 

(Manfra, Dinehart, & Sembiante, 2014). Esta aprendizagem começa cedo, algures entre os 

2 e os 3 anos de idade, quando as crianças começam a utilizar os nome dos números 

enquanto contam (Gelman & Gallistel, 1978). Aos 3 anos, as crianças começam 

geralmente a associar cada número a uma quantidade especifica. No entanto, este 

conhecimento estende-se a pequenas quantidades (conjuntos de 3 ou 4 itens). Representar 

um número como uma quantidade especifica é uma tarefa dificil e pode não estar 

adquirida aos 4 anos, para números menores do que 10 (Gelman & Gallistel, 1978).   

De facto, apesar de as crianças do pré-escolar serem capazes de associar cada número 

a um objeto, estão, no geral, menos certas sobre a cardinalidade (Muldoon, Lewis & 

Berridge, 2007). Muitas vezes não é claro se a resposta da criança à questão “Quantos 

são?” surge por ela ter adquirido o princípio da cardinalidade (perceber que o último 

número contado corresponde ao total dos objetos) ou se está simplesmente a utilizar a 

“regra da última palavra dita” (do ênfase que colocamos na última palavra, aquando a 

operação de contagem; Muldoon, Lewis & Berridge, 2007). Quando se pede a uma 

criança que não tenha adquirido a cardinalidade para contar os dedos da sua mão e se 

pergunta “Quantos dedos tens?” ela irá recontar os dedos, em vez de repetir o último 

número contado, “cinco” (Fuson, 1991).  
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De forma geral, as crianças começam por aprender a ordem e nome dos números e, 

depois, a associá-los a uma quantidade especifica. Para números maiores do que 10, a 

velocidade a que o nome dos números e os conceitos associados são adquiridos, varia de 

acordo com a língua. As crianças que falam chinês, japonês ou coreano adquirem estes 

conceitos mais rapidamente do que para as crianças que falem inglês ou a maioria das 

línguas europeias. Nestas últimas os números que se seguem ao dez são irregulares (onze, 

doze, treze,…), enquanto que nas linguas asiáticas os números são sempre regulares 

(tradução literal: dez-um, dez-dois,…; Geary, 1994).  

Piaget (1941) defendia a existência de quatro capacidades lógicas que condicionariam 

o desenvolvimento matemático das crianças: seriação, classificação, conservação e 

inclusão. A seriação consiste na ordenação de objetos obedecendo a uma ordem pré-

estabelecida (Lorenzato, 2006), como ordenar os lápis pelo seu tamanho, por exemplo. A 

classificação é a capacidade de agrupar objetos de acordo com as suas semelhanças numa 

ou mais dimensões (ex. separar os lápis de acordo com a sua cor). A conservação consiste 

no conhecimento de que o número de objetos num conjunto só se altera quando um ou 

mais objetos são adicionados ou retirados. Por último o princípio da inclusão, consiste na 

aprendizagem de que os números são uma série e que cada número contém o anterior. 

Foram formuladas muitas criticas em relação a esta teoria piagetiana. Atualmente, 

reconhece-se a importância destas quatro capacidades lógicas, mas estas já não são vistas 

como condição para o desenvolvimento matemático posterior (Stock, Desoete & Roeyers, 

2009).  

Existem duas grandes linhas de investigaçao no domínio da aprendizagem da 

contagem. A primeira linha (principles first-model) postula que os princípios inatos guiam 

o desenvolvimento da capacidade de contagem e os conhecimentos das crianças neste 

domínio. A segunda (procedures first-model) defende que as crianças aprendem a contar 

por hábito e que os conceitos inerentes à contagem são gradualmete induzidos, à medida 

que observam e imitam os familiares próximos, como os pais e irmãos (Wynn, 1992).  

 A obra de Gelman e Gallistel (1978), enquadra-se na primeira linha e tem uma 

grande influência na investigação existente sobre a contagem das crianças (Geary, 1994). 

Estes autores consideram que, para ter realmente adquirido a operação de contagem, a 

criança deve ter adquirido os seguintes princípios: correspondência um para um, 

estabilidade da ordem dos números, cardinalidade, abstração e irrelevância da ordem.  
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1. Princípio da Correspondência um para um 

O princípio da correspondência enfatiza que a cada objeto seja associado apenas a um 

número. Assim, uma criança que tenha adquirido este princípio nunca utiliza a mesma 

palavra para se referir a objetos diferentes durante a contagem (um, três, três). 

2. Princípio da estabilidade da ordem dos números 

Este princípio considera-se adquirido quando a criança utiliza a mesma sequência de 

números para contar diferentes conjuntos de objetos.  

3. Princípio da Cardinalidade  

A criança adquiriu o conceito de cardinalidade quando compreende que ao último 

número mencionado corresponde o número total de objetos contados. Este princípio só é 

adquirido depois de a criança ter alguma experiência na utilização dos dois princípios 

supra-mencionados (Gelman & Gallistel, 1978). 

Para determinar se dois conjuntos contêm o mesmo número de objetos as crianças de 3 

anos irão, tipicamente, fazer corresponder os itens um a um. No entanto aos 4/5 anos 

muitas crianças contam os objetos de cada conjunto e comparam os dois valores cardinais, 

demonstrando compreender o princípio da cardinalidade. Só a partir dos 7 anos é que as 

crianças utilizam esta estratégia de forma consistente (sem serem confundidas pelas pistas 

de tamanho e densidade; Geary,1994).  

4. Princípio da Abstração  

Este princípio diz respeito à capacidade de a criança entender que é possível contar 

acontecimentos e objetos, sem que estes estejam fisicamente presentes.  

5. Princípio da Irrelevância da Ordem  

O princípio da irrelevância da ordem implica o entendimento de que 

independentemente da ordem em que os objetos são contados, o total será sempre o 

mesmo. O uso consistente deste princípio não parece emergir antes dos 4/5 anos (Gelman 

& Gallistel, 1978).  

Os primeiros três princípios dizem respeito à forma de contar. Estes servem para guiar 

e estruturar a forma como a criança conta. Quando a criança “falha” numa tarefa de 
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contagem, tal pode não indicar que a criança que não adquiriu estes princípios, mas sim 

que a tarefa é demasiado dificil (há mais objetos para ser contados do que o número até ao 

qual a criança sabe recitar, por exemplo). Assim, é necessário avaliar sempre até que 

ponto o facto de a criança falhar dependeu ou não do nível de dificuldade da tarefa (Geary, 

1994). 

Os erros mais comuns na contagem situam-se nas tarefas de nomeação (tagging -

atribuir um número a cada objeto) e divisão (partioning - separar os itens que estão a ser 

contados em duas partes: os que já foram contados e os que faltam contar) e na articulação 

entre estas duas tarefas. Estes últimos são os erros mais comuns e consistem, por exemplo, 

em continuar a recitar os números depois de ter apontado para o último objeto ou apontar 

para um objeto e recitar dois números (Gelman & Gallistel, 1978).  

 Este esquema de “como contar”, que inclui os cinco principios de Gelman & Gallistel 

(1978) motiva a criança a aplicar o seu conhecimento e permite-lhe detetar erros, 

verificando se está ou não a contar corretamente. A prática e a experiência levam ao 

desenvolvimento deste esquema inicial inato e à generalização da contagem aos diferentes 

contextos (Geary, 1994). A compreensão da contagem enquanto conceito é um processo 

de construção individual, baseado na aplicação destes esquema, da observação e na 

experiência de cada criança (Siegler, 1991).  

Quando contamos é também necessário saber que objetos já foram contados e quais 

aqueles que faltam contar, o que está correlacionado com a memória de trabalho e a 

capacidade de processamento de informação de cada criança (Manfra, Dinehart & 

Sembiante, 2014). De facto, constatou-se que a capacidade de controlo executivo da 

memória de trabalho é preditora do desempenho das crianças na operação de contagem e 

no seu desenvolvimento ao nível da aritmética (Noel, 2009). 

 Sendo a aquisição da operação de contagem o processo tão complexo, torna-se 

necessário definir quando é que se pode considerar que está adquirida. Alguns autores 

defendem que a criança adquiriu a compreensão total da contagem quando entende que 

cada número representa grupos de números inferiores (por exemplo, que 8 pode ser 

decomposto em 6+2, 5+3,…)  e quando é capaz de utilizar os números enquanto medidas 

(“Vou ter 7 anos em Agosto”, por exemplo; Geary, 1994). 
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Sabe-se também que, para que as competências de contagem se desenvolvam para 

além da simples enumeração, é essencial que a criança se aperceba da importância do 

papel dos números cardinais como meio de comparação de dois ou mais conjuntos de 

itens, sem ter de recorrer à comparação dos grupos item a item. Pode, no entanto, levar 

algum tempo até que a criança perceba que o mesmo número cardinal corresponde sempre 

a uma correspondência de itens um a um, entre dois conjuntos (Moldoon et al., 2007).  

1.2. O sentido do número 

O sentido do número está relacionado com a facilidade e flexibilidade com que as 

crianças lidam com números e com a sua compreensão do significado dos mesmos. Não 

existe na literatura uma definição consensual (Corso & Dorneles, 2010). Um sentido do 

número bem desenvolvido reflete-se na capacidade da criança de fazer estimativas, 

reconhecer erros de medida e fazer comparações em termos de quantidade (maior, menor 

ou igual; Corso & Dorneles, 2010). A contagem pelos dedos, por exemplo, constitui um 

auxiliar de representação do sentido dos números, que permite que as crianças 

acompanhem a recitação dos mesmos, à medida que associam cada número a uma 

quantidade específica. De facto, a contagem dos dedos das mãos pode revelar-se muito 

útil, na medida em que serve de base à compreensão do sistema de base 10 e à realização 

das primeiras operações aritméticas (Lafay, Thevenot, Castel & Fayot, 2013).  

 

1.3. O que se passa em Portugal? 

De acordo com as metas curriculares de matemática para o ensino básico, em 

Portugal, no 1º ano do ensino básico os alunos devem ser capazes de contar até cem. 

Dentro desta meta, espera-se que os alunos consigam 1.Verificar que dois conjuntos têm o 

mesmo número de elementos ou determinar qual dos dois é mais numeroso utilizando 

correspondências um a um. 2. Saber de memória a sequência dos nomes dos números 

naturais até vinte e utilizar corretamente os numerais do sistema decimal para os 

representar. 3. Contar até vinte objetos e reconhecer que o resultado final não depende 

da ordem de contagem escolhida. 4. Associar pela contagem diferentes conjuntos ao 

mesmo número natural, o conjunto vazio ao número zero e reconhecer que um conjunto 

tem menor número de elementos que outro se o resultado da contagem do primeiro for 

anterior, na ordem natural, ao resultado da contagem do segundo. 5. Efetuar contagens 
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progressivas e regressivas envolvendo números até cem (Ministério da Educação e 

Ciência, 2013).  

Não existem atualmente dados que permitam verificar se os alunos do 1º ano do 

ensino básico estão ou não a cumprir estas metas, relacionadas com a operação de 

contagem. Por isso, de forma a obter uma análise mais próxima dos resultados dos alunos 

em conteúdos mais diretamente relacionados com a contagem, foram analisados os 

resultados dos alunos do 2ºano do ensino básico, nos testes intermédios de 2013 e 2014. 

Relativamente ao tema “Números e Operações” (conteúdos associados à leitura de 

números, à ordenação de números, às contagens progressivas e regressivas, à relação de 

igualdade, às operações recorrendo a estratégias de cálculo mental, à identificação da terça 

parte de uma figura e à resolução de problemas que envolvem adições e subtrações, 

relações numéricas ou um operador), verificou-se que o desempenho dos alunos melhorou 

de 2013 para 2014, sendo que a percentagem de respostas classificadas no nível máximo 

de desempenho foi de 41%, em 2014, e de 35%, em 2013. Houve ainda uma diminuição 

na percentagem de respostas classificadas num nível intermédio de desempenho, que 

correspondia ao critério Revela alguma compreensão do problema (IAVE, 2015). 

 Quando observados os resultados dos alunos do 4ºano do ensino básico, no exame 

nacional de Matemática (2015), constatou-se que a média obtida foi de 59,6%, sendo que 

30% dos alunos obtiveram uma classificação negativa (igual ou inferior a 2). Ao nível dos 

estudos internacionais, o PISA (Programme for International Students Assessment) 

pretende avaliar se os alunos de 15 anos conseguem mobilizar as suas competências de 

leitura, matemática ou ciências na resolução de situações relacionadas com a realidade. Na 

área da matemática, dos alunos portugueses, 24% obtiveram uma classificação negativa 

(igual ou inferior a 2; OCDE, 2014).   

Conclui-se assim que os alunos portugueses poderiam ter um melhor desempenho 

ao nível da disciplina da matemática e torna-se pertinente aferir se as competências que 

servem de base ao desenvolvimento da mesma (nomeadamente a operação de contagem) 

estão de facto a ser adquiridas. 

 

1.4. A influência das perceções dos professores 

Já há muito tempo que se sabe que as expectativas dos professores quanto ao 

desempenho dos alunos influencia o seu desempenho escolar e o seu autoconceito 

Rosenthal & Jacobson, 1968). De facto, o efeito de Pigmalião, descrito por Rosenthal e 
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Jacobson (1968) mostrou que as expectativas elevadas dos professores relativamente a 

alguns alunos, podem influenciar positivamente o seu rendimento escolar. Por outro lado, 

os alunos bem-sucedidos, sem que tal tenha sido previsto pelo professor, podem ser 

encarados de forma negativa. De facto, os professores com expectativas de bons 

resultados por parte de alguns alunos tratam-nos de forma diferente. Tendem a envolve-los 

mais e em tarefas mais desafiantes, a elogiá-los pelo seu trabalho, a dar-lhes mais tempo 

na resposta a questões mais difíceis e a reforçar as suas iniciativas. As expectativas dos 

professores quanto ao desempenho dos alunos são baseadas no conhecimento que têm 

acerca dos seus alunos (como as notas escolares anteriores e o seu desempenho em sala de 

aula), mas também nos estereótipos que possuem (Jussim, Eccles & Madon, 1996). Este 

efeito verifica-se também ao nível das aulas de matemática (Friedrich et al., 2015).  

Por outro lado, também a forma como um professor ensina depende da conceção 

que tem acerca do funcionamento cognitivo do aluno (Bruner, 1996). Por exemplo, se o 

professor acreditar que o aluno aprende por imitação, tenderá a demonstrar como se faz, o 

que não será tão eficaz como se a aprendizagem combinar a explicação concetual com a 

prática (Bruner, 1996). Se o professor vir a criança como um ser capaz de pensar e 

raciocinar e como possuidora de conhecimento em si mesma, estará mais preocupado em 

perceber a forma como esta pensa e em ajudá-la a ter diferentes perspetivas sobre o 

mundo. As teorias modernas sobre o funcionamento cognitivo dos alunos reúnem as 

conceções principais que Bruner (1996) identificou e servem de base a uma teoria 

integrativa sobre o ensino e aprendizagem. Assim a criança deve ser vista como um ser 

ativo, com intenções, com conhecimento em si mesma e cujo conhecimento se vai 

construindo na interação com os outros, no presente, e com os registos que existem do 

passado (Bruner, 1996).  

A perceção da importância do trabalho escolar de cada aluno é afetada pelo apoio 

percebido, pela importância que os outros dão ao trabalho escolar e pelas crenças dos 

outros em relação à sua competência académica. Dos adultos significativos, as mães são 

quem tem maior influência, seguida do pai e dos professores. Os pares não parecem ter 

grande influência na autoperceção de competência académica ou na atribuição de valor ao 

trabalho escolar (Bouchey & Harter, 1998). Talvez isto se deva ao facto de serem os 

adultos quem pune ou recompensa a criança pelo seu desempenho escolar e, por isso, 

aqueles de quem a criança tem mais a ganhar ou a perder (Bouchey & Harter, 1998). As 

perceções dos pais e professores acerca da competência da criança num dado domínio, 
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predizem não só o seu autoconceito, como também o seu desempenho académico 

(Bouchey & Harter, 2005).  

Assim, é importante consciencializar os pais e os professores, da importância das 

crenças, expectativas e atitudes que transmitem às crianças, visto que será a partir destas 

que formarão o seu autoconceito.   

 

1.5. Auto-conceito dos alunos 

O efeito das expectativas dos professores é mediado pelo autoconceito dos alunos. 

Alunos que tenham um autoconceito mais elevado e que se percecionam como mais 

competentes ao nível académico tendem a ter um melhor desempenho que os alunos com 

um autoconceito mais baixo. Este efeito foi demonstrado em particular para o domínio da 

matemática (Jussim e Eccles, 1992). 

O autoconceito é a forma como as pessoas percecionam as suas próprias forças, 

fraquezas, capacidades, atitudes e valores. Sabe-se que tem influência no sucesso 

económico, bem-estar e saúde a longo-prazo (Mclnerney, Cheng, Mok e Lam, 2012). Mas 

como é que se forma o autoconceito? O self é criado através da internalização das crenças 

dos outros acerca de nós (Bouchey & Harter, 2005). Assim, a perceção que cada criança 

tem das expectativas, crenças e atitudes dos adultos significativos face a ela, predizem o 

seu autoconceito.  

Outros teóricos defendem que o autoconceito é formado através da interação e 

comparação social. Por exemplo, um aluno pode ser muito bom a inglês, mas se 

percecionar a turma como sendo melhor do que ele (referência externa de comparação), irá 

desenvolver um autoconceito negativo nesse domínio. Por outro lado, esse aluno pode 

optar por comparar a sua competência percebida a inglês com a competência percebida a 

matemática, por exemplo, utilizando assim uma referência interna de comparação. No 

entanto, esta comparação pode acarretar riscos no caso de o aluno ser bom nas duas 

disciplinas, pois se percecionar, por exemplo, que é melhor a inglês, pode nunca se 

aperceber que, na verdade, também é bom a matemática (Marsh e Craven, 1997).  

O exemplo acima retrata um caso mais específico do autoconceito. De facto, este é 

um conceito multidimensional. Segundo o modelo hierárquico do autoconceito (Marsh, 

1990) este pode ser dividido em dois componentes: académico e não académico. A 

componente não académica subdivide-se em autoconceito físico, social e emocional. A 

componente académica subdivide-se em áreas semelhantes às várias disciplinas escolares, 
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como matemática, inglês e ciências, por exemplo. Sabe-se que o desempenho académico 

está mais correlacionado com o autoconceito académico do que com o autoconceito geral, 

embora o segundo faça parte do primeiro (Mclnerney et. al., 2012).  

Mas, que variáveis é que influenciam o autoconceito académico? Várias 

investigações têm demonstrado que a autoperceção dos estudantes acerca das suas 

capacidades académicas está, em parte, relacionada com estereótipos de género. Os 

rapazes tendem a auto percecionar-se como melhores a matemática e a ciências e as 

raparigas como sendo melhores a nível da leitura e das competências linguísticas (Rudasill 

e Callahan, 2010). Também a maneira como avaliam a importância de terem um bom 

desempenho em cada área académica parece variar (Eccles, 1984). A expectativa de um 

resultado positivo num dado domínio e o valor que é atribuído a esse domínio afetam o 

desempenho académico e as escolhas subsequentes de cada aluno (Bouchey & Harter, 

2005). 

Por outro lado, as autoperceções acerca de capacidades também parecem variar 

consoante a idade (Rudasill e Callahan, 2010). Por exemplo, uma criança pode 

percecionar-se como sendo muito boa a artes durante o 1º ciclo e, chegar ao 2º ciclo e 

passar a ter uma autoperceção negativa acerca das suas capacidades nesse domínio. 

Um autoconceito académico positivo parece ser um importante mediador do 

sucesso escolar, na medida em que está correlacionado com a abordagem de profundidade 

à aprendizagem, ao esforço e a uma valorização positiva das tarefas escolares.  

 

1.6. Avaliação Funcional (Assessment) 

A avaliação funcional (ou assessment) é o processo de observação das crianças nas 

suas experiências do dia-a-dia, análise dessas observações e registo da informação 

(ACECQA, 2011). As crianças aprendem de forma e a ritmos diferentes e, por isso, a 

avaliação deve ser um processo dinâmico, que tenha em conta vários aspetos da 

aprendizagem e que esteja integrada no programa de aprendizagem (Pollit, Cohrssen, 

Church & Wright, 2015). O objetivo é ser possível, a partir dessa avaliação, planear 

experiências de aprendizagem mais adequadas aos interesses e necessidades de cada 

criança (ACECQA, 2011). A avaliação funcional, que tem por base o brincar, estimula as 

várias formas de as ideias das crianças emergirem e evoluírem e facilita a sua expressão 

(Wright, 2012). A avaliação com base no currículo, pode ser utilizada no despiste precoce 

de dificuldades, na monitorização do progresso de cada aluno e como forma de facilitar a 
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comunicação entre o professor e o aluno, na medida em que permite que ambos partilhem 

metas comuns. Permite ainda aos professores avaliar e melhorar os programas individuais 

de aprendizagem dos alunos e ter um ponto de partida para o planeamento de aulas 

adequadas aos alunos (Deno, 2003). 

Tendo por base a revisão de literatura realizada, o instrumento Conta-me como 

Contas (Anexo 1, criado em parceria com a Prof. Dra. Dulce Gonçalves e a Filipa Falcão 

pretende seguir os princípios do assessment, avaliação funcional e avaliação com base no 

currículo, ou seja, privilegia o brincar e a interação com objetos concretos como forma de 

observação da operação de contagem, de uma forma dinâmica, estimula e monitoriza 

processos e progressos, tendo como referência as metas e as normas curriculares para as 

crianças do 1º ano.  

 

1.7. Contributo deste estudo 

Com base na revisão de literatura e observações informais desenvolvidas 

anteriormente no âmbito do Projeto IDEA, colocaram-se as seguintes questões de 

investigação: 

Como é que os alunos do 1ºano do ensino básico, de uma escola da região da 

Grande Lisboa, contam? 

Será que a perceção dos professores em relação à contagem dos seus alunos está 

correlacionada com a sua auto-perceção e com o seu desempenho nas tarefas de 

contagem? 

O presente estudo tem assim como objetivos centrais descrever e caracterizar a 

operação de contagem nos alunos de uma turma do 1º ano do ensino básico de uma escola 

na região da Grande Lisboa e fazer a comparação entre a perceção do professor acerca do 

desempenho dos seus alunos na operação de contagem e a sua autoperceção. Para tal, foi 

necessário recorrer a um procedimento de avaliação funcional da operação de contagem 

em alunos do 1ºano do ensino básico desenvolvido para o efeito (“Conta-me como 

Contas”).  

Assim, os objetivos específicos deste estudo são os seguintes: 

- Testar a aplicabilidade e utilidade do procedimento de avaliação funcional da operação 

de contagem Conta-me como Contas; 

- Caracterizar a operação de contagem dos alunos de uma turma do 1º ano do ensino 

básico; 
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- Comparar a autoperceção sobre a contagem com a perceção dos professores; 

- Comparar o nível de contagem das crianças com a sua autoperceção e com a perceção 

dos professores; 

- Identificar dificuldades dos alunos e, num contexto de parceria colaborativa, dar 

sugestões de melhoria contínua em contexto de sala de aula, que possam ser utilizados 

pelos professores. 
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CAPÍTULO 2: MÉTODO 

   

O presente estudo é um estudo exploratório, que pretende obter resultados ao nível 

da caracterização da contagem dos alunos do 1º ano do ensino básico, recolher 

informações sobre a perceção dos professores quanto à operação de contagem dos alunos, 

mas também, testar e aperfeiçoar o instrumento de observação da contagem Conta-me 

como Contas (Anexo 1). Assim, este estudo pode ser dividido em cinco etapas distintas, 

embora interligadas entre si. Começou-se pela exploração da literatura existente acerca da 

operação de contagem e posterior criação do instrumento Conta-me como Contas. Foi 

também criado o questionário para os professores. A segunda etapa consistiu na obtenção 

dos consentimentos informados por parte do agrupamento de escolas e dos encarregados 

de educação. Na terceira etapa, foi feita a aplicação do Conta-me como Contas e foram 

entregues os questionários aos professores. A quarta etapa consistiu na análise dos dados 

recolhidos e a quinta na transmissão dos resultados aos professores e encarregados de 

educação e na partilha de recursos e ferramentas de estimulação da contagem. 

 

2.1. Design 

A primeira etapa deste estudo consistiu na exploração da literatura referente à 

contagem e as técnicas utilizadas na sua avaliação, no âmbito internacional. Esta revisão, a 

par com a observação de alguns casos e vídeos anteriormente recolhidos no âmbito do 

Projeto IDEA em crianças de 3 a 8 anos de idade, serviu de base à criação, em parceria 

colaborativa com a Filipa Falcão e com a Prof. Dra. Dulce Gonçalves, do procedimento 

Conta-me como Contas (anexo 1). Ainda nesta primeira etapa, foram observados 7 alunos 

entre os 6 e os 8 anos, como pré-teste e o procedimento mostrou ser apelativo e 

interessante para esta faixa etária. 

De seguida foi necessário reunir com a escola, que se mostrou recetiva a colaborar. 

Foram obtidos os consentimentos informados por parte dos agrupamentos (anexo 2) e dos 

encarregados de educação de cada aluno (anexo 3).  

A terceira etapa consistiu na aplicação do procedimento Conta-me como Contas 

aos alunos de uma turma do 1º ano do ensino básico e no preenchimento, por parte da 

professora titular da turma, de um questionário (anexo 4). A natureza do estudo exigiu que 

as observações individuais da contagem fossem filmadas, o que foi feito tendo em conta 

todas as regras de confidencialidade e sigilo.  
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A quarta etapa diz diretamente respeito à análise dos dados. Estes foram analisados 

de forma sistemática e foi verificado o acordo intra e inter-avaliadores. Para além dos 

dados relativos à contagem de cada aluno individualmente, foi feito o cruzamento dos 

dados entre a perceção do professor acerca da contagem dos alunos, a auto-perceção dos 

mesmos e o seu desempenho no Conta-me como Contas. Nesta fase, de cruzamento dos 

dados de desempenho dos alunos com a informação proveniente dos professores, a 

amostra foi ampliada para duas turmas (sendo a segunda turma, a que está caracterizada na 

dissertação de Falcão, 2015, por publicar).  

A quinta fase consistiu na transmissão dos resultados individuais obtidos à 

professora da turma e aos encarregados de educação interessados, para que, em parceria 

colaborativa, se possa melhorar o autoconhecimento e os processos de ensino e 

aprendizagem dos participantes. Para além disso, foram partilhados recursos e estratégias 

com os professores, para que estes possam ajudar os alunos a evoluir na contagem. 

 

2.2. Participantes 

O pré-teste do procedimento Conta-me como Contas foi realizado com uma 

amostra de 7 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 8 anos.  

A primeira parte deste estudo contou com a participação de 20 alunos de uma 

turma do 1º ano do ensino básico de uma escola pública da região da grande Lisboa. 

Todos os encarregados de educação dos alunos participantes deram o seu consentimento 

informado. Os alunos participaram voluntariamente no estudo, após lhes ter sido explicado 

o tipo de tarefas que iriam realizar.  

A tabela 1 resume os dados relativos à caracterização da amostra. De salientar que 

a turma é constituída maioritariamente por alunos do sexo feminino (70%), entre os 6 e os 

7 anos de idade.  

Tabela 1. Descrição dos participantes 

 

Características dos participantes Frequência Percentagem 

Sexo  

Masculino 

 

6 

 

30% 

Feminino 14 70% 

Idade  

6 anos 

 

9 

 

45% 

7 anos 11 55% 
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Na segunda parte do estudo os resultados da observação da operação de contagem 

foram relacionados com dados obtidos através de um questionário ao professor titular de 

turma. Neste caso e apenas para este efeito e análise, consideraram-se também os dados 

obtidos na observação de uma outra turma do 1º ano da mesma escola obtidos com 

idêntico procedimento num outro estudo em curso (Falcão, 2015). Nessa turma (referida a 

partir daqui como turma 2) tinha sido observada a contagem de 23 alunos. Todos os 

alunos tinham entre 6 e 7 anos, sendo 12 dos alunos do sexo masculino e 11 do sexo 

feminino. A caracterização da turma 2 está sumariada na tabela 2: 

 

Tabela 2. Descrição dos participantes – Turma 2 

 

Características dos participantes Frequência Percentagem 

Sexo  

Masculino 

 

12 

 

52,17% 

Feminino 11 47,83% 

Idade  

6 anos 

 

9 

 

39,13% 

7 anos 14 60,87% 

 

Desta turma foram apenas utilizados os dados das variáveis idade, sexo, 

autoperceção quanto à contagem e total de princípios adquiridos. Assim, a amostra 

utilizada para comparar com a perceção do desempenho dos alunos por parte dos 

professores, foi constituída por 43 alunos entre os 6 e os 7 anos de idade. As observações 

dos alunos das duas turmas foram feitas com um intervalo de cerca de 1 mês, que incluiu 

as férias da Páscoa. 

 

2.3. Instrumentos 

2.3.1. Conta-me como Contas 

O Conta-me como Contas é um instrumento de observação da operação de 

contagem que se baseia nos cinco princípios da contagem de Gelman e Gallistel (1978) 

anteriormente referidos. Este instrumento tem por base os princípios da avaliação 

funcional e o método clínico piagetiano. A observação baseia-se num diálogo com a 

criança, apoiado em materiais concretos e em atividades que visam verificar a aquisição de 

cada um dos princípios. A descrição detalhada do procedimento Conta-me como Contas 
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(Falcão, Fonseca e Gonçalves, 2015, por publicar) encontra-se em anexo (anexo 1). Este 

procedimento foi submetido e posteriormente aprovado pela à Comissão Especializada de 

Deontologia do Conselho Científico da FP-UL. 

A observação da contagem começa com uma conversa introdutória, para que a 

criança fique mais à vontade. As crianças começam por ser convidadas a ver o que as 

câmaras estão a filmar (a mesa e as suas mãos) e a responder às questões achas que és 

bom/boa a contar? e sabes contar até quanto?. Depois a criança é convidada a tirar uma 

mão cheia de cubos coloridos de 1cm3 (ver anexo 5) para cima da mesa e a fazer a 

estimativa do número de cubos que tirou (Agora vamos fingir que és um/a mágico/a e tens 

de adivinhar quantos cubos estão aí em cima!).  

Depois de fazer a estimativa é pedido à criança para contar em voz alta quantos 

cubos estão realmente em cima da mesa (correspondência um para um e estabilidade da 

ordem dos números). Quando termina é-lhe perguntado quantos cubos estão em cima da 

mesa e se está certa da sua resposta ou quer repetir a contagem. Quando a criança está 

segura do número de cubos que está em cima da mesa, é-lhe pedido que dê ao observador 

o mesmo número de cubos que mencionou (cardinalidade; Sarnecka &Wright, 2013). De 

seguida, retiram-se alguns cubos um a um e pergunta-se quantos ficam (contagem 

decrescente). 

Ainda recorrendo à utilização dos cubos passa-se para a tarefa de conservação (que 

pode ser utilizada como indicador da aquisição da cardinalidade, Geary,1994). Nesta 

tarefa são formados dois grupos com o mesmo número de cubos (entre 5 e 7 cubos) e é 

perguntado à criança há mais cubos neste grupo (apontar), neste (apontar) ou se há igual 

nos dois? Depois de a criança chegar à conclusão de que os grupos têm o mesmo número 

de cubos, espalham-se os cubos de um dos grupos e repete-se a pergunta, pedindo à 

criança para justificar a sua resposta.  

De forma a testar o princípio da abstração é mostrado à criança um estojo. Deixa-

se que a criança retire os 5 objetos (cola, tesoura, caneta, lápis e afia) de dentro do estojo e 

que os nomeie. De seguida, o experimentador repete o nome dos objetos à medida que os 

arruma no estojo e pergunta ao aluno quantos objetos estavam lá dentro. Este tem de os 

contar mentalmente (de forma abstrata) e de os nomear. 

Por último, conta-se à criança a história do João: O João é um menino mais ou menos 

da tua idade e ele gosta muito de brincar com carrinhos. Aqueles carrinhos de brincar, 

sabes? Ele tem uma coleção de carrinho numa prateleira do quarto e mete os carrinhos 

todos sempre pela mesma ordem, o maior está em primeiro lugar o mais pequenino está 
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em último. Um dia o irmão do João foi ao quarto dele, tirou os carrinhos todos da 

prateleira, brincou com eles e voltou a pôr os carrinhos todos na prateleira outra vez. O 

que é que achas que vai acontecer quando ele entrar no quarto? Achas que o João vai 

achar que tem mais carrinhos, menos carrinhos ou os mesmos carrinhos que tinha antes? 

(principio da irrelevância da ordem). 

Em todas as tarefas existem procedimentos e materiais alternativos mais simples 

que permitem á criança chegar à resposta. Quando é bem-sucedida no material alternativo, 

retoma-se o material inicial, de forma a verificar se a criança consegue generalizar a sua 

conclusão. 

De forma a apoiar o processo de cotação dos vídeos e minimizar os erros 

decorrentes deste processo, foi desenvolvido um documento com os critérios de cotação 

(anexo 6), em parceria com a Filipa Falcão e a prof. Dra. Dulce Gonçalves. Estes critérios 

permitem uniformizar as cotações dos vídeos e facilitam a comunicação entre os 

avaliadores. A categorização dos erros foi feita com base nos erros que surgiram na 

observação dos alunos. Dado o carácter exploratório deste estudo, também o documento 

acerca dos critérios de cotação é um documento em aberto e que pode ainda ser 

melhorado. 

Dado o carácter exploratório deste estudo, o procedimento Conta-me como Contas 

é um documento em fase de teste, que está ainda em desenvolvimento e que pode, 

certamente, ser complementado e melhorado. 

 

2.3.3. Questionário aos professores 

O questionário aplicado aos professores (anexo 4) teve como objetivo recolher 

alguns dados relativos à sua prática profissional, bem como a sua opinião acerca da 

contagem dos alunos da turma. O preenchimento do questionário demora 

aproximadamente 15 minutos.   

Assim, em relação à prática profissional foram recolhidas as datas de nascimento e 

o número de anos de docência. O questionário continha três questões de resposta fechada, 

de escolha múltipla (Língua Portuguesa, Matemática e/ou Estudo do Meio), com um 

espaço destinado aos comentários que pudessem surgir. Estas perguntas diziam respeito às 

disciplinas que o professor considera mais importantes para os alunos, às disciplinas que 

gosta mais de ensinar e aos conteúdos que considera que domina melhor. Para além disso, 
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sobre a forma de questões de resposta aberta foi perguntado às professoras que métodos 

utilizam no ensino da matemática e que formação tiveram ao nível do ensino da mesma.  

A segunda página do questionário consiste numa tabela numerada em que a 

professora teria de escrever o nome dos alunos e responder na coluna correspondente aos 

itens Sabe ou não sabe contar (resposta dicotómica, sim ou não), disciplina preferida e 

existência ou não de dificuldades ao nível da aprendizagem da matemática. Em caso 

afirmativo era pedido aos professores que descrevessem essas dificuldades.  

Idealmente este questionário deve ser utilizado como guião de uma entrevista, de 

forma a ser possível a obtenção de mais dados e a aquisição de uma visão mais próxima da 

forma como os professores percecionam a contagem dos seus alunos. Tal como o 

instrumento Conta-me como Contas, também este questionário pode ainda ser modificado 

no sentido de se tornar cada vez melhor. Seria útil inclui a questão o que é contar bem? ou 

em que consiste a contagem, de forma a poder ser feita uma melhor interpretação dos 

resultados.  

 

2.4. Procedimento 

2.4.1 Aplicação do instrumento de avaliação funcional Conta-me como Contas 

Antes do início das observações foi explicado à turma o âmbito e o objetivo deste 

estudo. O discurso foi feito no sentido de pedir a colaboração das crianças para 

participarem no estudo em curso. Só participaram as crianças que o queriam fazer e que 

tinham a autorização do seu encarregado de educação devidamente preenchida. Todas as 

crianças quiseram colaborar.  

A observação dos alunos decorreu na primeira semana do 3º período. Cada aluno 

foi observado individualmente por um período de cerca de 15 minutos, numa sala com 

condições de privacidade, boa iluminação e um baixo nível de ruído. Esta observação 

decorreu em horário letivo, sendo que cada criança que era observada chamava a seguinte. 

Todas as observações foram filmadas, sem que seja visível nenhum elemento 

identificativo (incluindo o rosto). Os alunos tiveram a oportunidade de se familiarizar com 

o funcionamento da câmara e de verificar o que estava a ser filmado. Os dados obtidos 

foram armazenados numa base de dados, a que apenas a equipa de investigação pode 

aceder.  
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A observação da operação de contagem foi baseada no instrumento Conta-me 

como Contas, explicado anteriormente. Em anexo (Anexo 7) encontra-se uma transcrição 

literal de uma aplicação do instrumento a uma aluna.  

 

2.4.2. Questionário aos professores 

A entrega dos questionários às professoras das turmas foi feita duas semanas 

depois da observação dos alunos e voltaram a ser recolhidos duas semanas depois dessa 

data. 

 

2.4.3. Cotação do desempenho dos alunos no Conta-me como Contas 

Para proceder à cotação dos dados obtidos, recorreram-se aos critérios de cotação 

descritos no anexo 6. De forma reduzir o erro associado e ser possível calcular a 

concordância intra-avaliador, o desempenho dos alunos foi cotado duas vezes, com um 

espaçamento de 4 semanas. Para além disso, os vídeos foram cotados por um segundo juiz 

e foi calculada a concordância inter-avaliadores.  

 

2.4.4. Tratamento de dados 

Após a recolha dos dados, procedeu-se ao seu tratamento através dos procedimentos 

de análise de estatística, recorrendo ao software estatístico SPSS-PASW (versão 22.0) e ao 

Microsoft Office Excel 2013. Foram realizados procedimentos de análise estatística 

descritiva, mas também se verificaram a existência de correlações (recorrendo 

maioritariamente ao coeficiente de contingência e ao coeficiente de Spearman).  
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão descritos todos os resultados obtidos neste estudo. Em 

primeiro lugar serão apresentados os resultados relativos à observação da contagem de 

uma turma do 1ºano, recorrendo ao instrumento Conta-me como Contas. De seguida serão 

apresentados os dados recolhidos através da aplicação do questionário aos professores. 

 

3.1. Avaliação da contagem numa turma de 1ºano 

Apresentam-se em seguida os resultados obtidos a partir da aplicação do 

instrumento Conta-me como Contas a uma turma do primeiro ano. Para facilitar a consulta 

a sua apresentação encontra-se dividida em 5 partes. As três primeiras dizem diretamente 

respeito ao desempenho das crianças nas várias tarefas: conversa inicial, desempenho 

global dos alunos nas tarefas propostas e apresentação de dois estudos de caso. A quarta 

parte diz respeito às correlações obtidas quer ao nível das variáveis (especificadas no 

ponto 3.1.6), quer ao nível das várias tarefas que compõem o procedimento. Por último, a 

quinta parte, diz respeito à precisão obtida intra-avaliador e inter-avaliadores.   

 

3.1.1. Perguntas introdutórias 

Da amostra observada (n=20), verificou-se que 85% das crianças têm uma 

autoperceção positiva em relação à sua capacidade de contagem, 10% da amostra 

considera que não é boa a contar e 5% afirma não saber.  

Quanto à resposta à pergunta Até quanto sabes contar?, a dispersão obtida foi a 

ilustrada no gráfico que se segue (Figura 1). 

Figura 1. Até quanto sabes contar? Distribuição das respostas de uma turma do 1ºano. 
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Assim, constatou-se que 10% da amostra afirma saber contar até um número entre 

0 e 30; 15% dos alunos dizem saber contar até um número no intervalo entre 30 e 60; um 

aluno (5%) diz ser capaz de contar até um número entre 60 e 90; outro afirma conseguir 

contar até 300 e um outro aluno diz que não sabe. A maioria, 55% dos alunos, diz saber 

contar até um número entre 90 e 120. 

Na tarefa de estimativa do número de cubos, todas as crianças conseguiram dizer o 

número de cubos que pensavam estar em cima da mesa. A descrição do erro absoluto na 

estimativa de cada aluno (estimativa-número exato) encontra-se em anexo (Anexo 8). De 

forma geral, o erro absoluto médio na estimativa foi de 11 cubos, com um desvio-padrão 

de 10 cubos. O erro absoluto máximo foi de 45 cubos e o erro absoluto mínimo de 0 (a 

estimativa de 3 alunos correspondeu ao número exato de cubos que estava em cima da 

mesa).  

 

3.1.2. Desempenho global dos alunos da turma nas tarefas propostas  

A tabela com o desempenho individual para cada um dos cinco princípios da 

contagem encontra-se em anexo (Anexo 9). Em relação ao desempenho global da turma, 

os dados obtidos estão descritos na tabela que se segue:   

  

Tabela 3. Aquisição de cada um dos princípios  

 Correspondência 

1 para 1 

Estabilidade 

da ordem 

dos números 

Cardinalidade Abstração Irrelevância 

da Ordem 

Adquirido 

Percentagem 

Frequência 

 

75% 

15 

 

100% 

20 

 

95% 

19 

 

100% 

18 

 

90% 

16 

Consegue se 

estimulado 

Percentagem 

Frequência 

 

 

25% 

5 

 

 

0% 

0 

 

 

5% 

1 

 

 

0% 

0 

 

 

10% 

2 

Não 

adquirido 

Percentagem 

Frequência 

 

 

0% 

0 

 

 

0% 

0 

 

 

0% 

0 

 

 

0% 

0 

 

 

0% 

0 

Total 

Percentagem 

Frequência 

 

100% 

20 

 

100% 

20 

 

100% 

20 

 

100% 

18 

 

100% 

18 
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Quanto ao princípio da correspondência um para um, verifica-se que 75% dos 

alunos já o adquiriram, utilizando uma estratégia de contagem eficaz logo na primeira 

tentativa, 25% dos alunos conseguem atingir uma estratégia de contagem eficaz se 

estimulados.  

Em relação às estratégias utilizadas, verifica-se que, dos 15 alunos que são bem-

sucedidos na primeira contagem, ou seja, o número de cubos que contam corresponde ao 

número de cubos que estão em cima da mesa. Destes, 14 contam separando os cubos 

contados dos restantes, à medida que os contam (estratégia do tipo E) e um participante 

conta sem apontar nem movimentar os cubos (estratégia do tipo A). Os cinco alunos que 

não são bem-sucedidos na primeira contagem utilizam diferentes estratégias entre si. 

Verifica-se que dois dos alunos utilizam uma estratégia do tipo E, no entanto a recitação 

foi mais lenta/rápida que o movimento da mão. Existe uma aluna que conta apontando 

para os cubos mas a recitação é mais lenta/rápida que o movimento da mão (estratégia de 

tipo C ou D). Os restantes dois alunos utilizam uma estratégia não prevista nos critérios de 

cotação (tipo G). Um utiliza uma estratégia tipo E mas não separa suficientemente os 

cubos contados dos restantes, acabando por contar o mesmo cubo mais do que uma vez. O 

outro aluno conta apontando para os cubos, mas sem nenhuma sistematização (conta 

repetidamente alguns cubos e outros não chega a contar).  

Em relação à segunda contagem observou-se que 7 alunos consideraram que esta 

não era necessária, visto estarem seguros quanto ao resultado da sua primeira contagem. 

Dos 8 alunos que utilizaram uma estratégia de contagem eficaz na primeira tentativa e 

quiseram repetir, seis mantiveram uma estratégia do tipo E. O aluno que tinha sido bem-

sucedido a contar os cubos sem apontar, nem os movimentar, passou para uma estratégia 

do tipo E. Um dos alunos que na primeira tentativa utilizou uma estratégia do tipo E, 

contou os cubos de dois em dois enquanto os movimentava (tipo F), na segunda tentativa. 

Dos alunos que não utilizaram uma estratégia de contagem eficaz na primeira tentativa, 

três passam a utilizar uma estratégia eficaz de tipo E. Apenas dois continuam a não ser 

bem-sucedidos, utilizando estratégias de tipo G: uma das crianças alinha os cubos numa 

fila perfeita, paralela ao rebordo da mesa, mas conta um cubo duas vezes e a outra 

organiza os cubos em conjuntos de 3, mas desiste da estratégia durante a contagem. Nestes 

casos, a experimentadora mostrou à criança como utilizar a estratégia do tipo E (contar 

separando os cubos contados dos restantes, à medida que os conta), exemplificando e 

pedindo-lhe para repetir. Ambas as crianças foram bem-sucedidas, depois da indução 

desta estratégia. 
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Verificou-se que todos os alunos da turma já adquiriram o princípio da estabilidade 

da ordem dos números e conseguem realizar com sucesso a tarefa de contagem 

decrescente. Apenas uma criança continua a contar todos os cubos que ficam quando se 

remove um cubo, mas consegue entender o conceito da contagem decrescente quando 

confrontada com o material alternativo (andares de um prédio feito de blocos). 

Em relação ao princípio da cardinalidade constatou-se que apenas 1 aluno ainda 

não adquiriu este princípio. Já no principio da abstração, todas as crianças foram bem 

sucedidas. Por último, quanto ao princípio da irrelevância da ordem, verificou-se que 90% 

dos alunos da turma já o adquiriram. Apenas dois alunos tiveram que recorrer a números 

concretos para o atingirem.  

Assim, a distribuição dos resultados dos alunos da turma, quanto ao número total 

de princípios adquiridos é a descrita na tabela que se segue (tabela 4).  

 

Tabela 4. Total de princípios adquiridos e a sua distribuição pela idade dos alunos 

Idade/ nº de princípios 

adquiridos 

3 4 5 Total 

6 

Percentagem 

Frequência 

 

5,5% 

1 

 

27,8% 

5 

 

16,7% 

3 

 

50% 

9 

7 

Percentagem 

Frequência 

 

0% 

0 

 

16,7% 

3 

 

33,3% 

6 

 

50% 

9 

Total 

Percentagem 

Frequência 

 

5,5% 

1 

 

44,5% 

8 

 

50% 

9 

 

100% 

18 

  

Observou-se que 50% dos alunos foram bem-sucedidos em tarefas que envolvem 

os 5 princípios da contagem, 44,5% tiveram sucesso em 4 dos cinco princípios e um aluno 

apenas teve sucesso em 3 dos cinco princípios da contagem que servem de base a este 

estudo. O sucesso, nesta análise, foi definido como “o aluno é capaz de realizar a tarefa à 

primeira, sem precisar de estimulação, nem de passar para o material alternativo”. 

Por último, quanto à tarefa de conservação verificou-se que 90% dos alunos da 

turma já adquiriram a noção de conservação, sendo que os restantes conseguem realizar a 

tarefa e chegar à resposta correta quando estimulados. Ambos os alunos que conseguem 

aplicar a noção de conservação se estimulados têm 7 anos de idade. 
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3.1.3. Estudo de caso 

De forma a ser possível transmitir uma visão geral dos resultados mais específicos 

e qualitativos obtidos neste estudo, observou-se especificamente o desempenho de dois 

alunos, a Maria e o João (nomes fictícios). A Maria e o João têm, respetivamente, 6 e 7 

anos de idade. A professora considera que ambos sabem contar até 59 e que a disciplina 

preferida dos dois alunos é a matemática. Segundo a professora, a Maria não tem 

dificuldades na disciplina de matemática, enquanto o João apresenta dificuldades ao nível 

do cálculo. 

Estudo de Caso – Maria, 6 anos 

Comecemos pelo caso da Maria. A Maria diz que é mais ou menos boa a contar e 

diz que não sabe até quanto sabe contar. 

Retirou para cima da mesa 20 cubos. Quando lhe foi pedido que adivinhasse 

quantos cubos estavam em cima da mesa a Maria demorou a responder (39 segundos) e 

disse vinte.  

Depois, começa a contar os cubos em voz alta e pela ordem correta, mexendo em 

cada cubo enquanto o conta e separando os cubos já contados dos outros. A Maria conta 

20 cubos. Quando lhe é perguntado se ela tem a certeza quanto ao número de cubos ou se 

quer contar outra vez ela afirma tenho a certeza.  

Quando lhe é perguntado se eu te pedir para me dares 20 cubos o que é que fazes?, 

ela pega nos cubos e empurra-os todos na direção da observadora. Na tarefa de contagem 

decrescente a Maria diz corretamente dezanove, dezoito, à medida que a experimentadora 

retira dois cubos, um de cada vez. 

Face à comparação de dois grupos com 6 cubos cada, a Maria começa por afirmar 

que um dos grupos tem mais do que o outro. Quando lhe é pedido que conte os cubos para 

confirmar, conta corretamente até 6 para cada um dos grupos e afirma são os dois iguais. 

Quando se separam os cubos de um dos grupos e se repete a pergunta Achas que há mais 

cubos neste grupo, neste ou são os dois iguais?, ela volta a dizer que são os dois iguais. 

Afirma o mesmo quando os cubos são dispostos numa linha, mas não apresenta nenhuma 

justificação quando lhe é perguntado o porquê. 

A Maria nomeia todos os objetos do estojo: o afia, o lápis, a caneta, a tesoura e a 

cola. E, depois de estes serem arrumados no estojo, responde sem hesitar que estão cinco 

objetos dentro do mesmo: a cola, a caneta, o lápis, a tesoura e (pausa) o afia. 
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Quanto à história (princípio de irrelevância da ordem), a Maria diz que o João, 

quando entrar no carro vai ficar zangado e que vai achar que tem menos carrinhos. 

Quando confrontada com o procedimento alternativo (O João tinha 10 carrinhos e 

arrumou os 10 por uma ordem diferente), a Maria já responde que o João tem o mesmo 

número, porque só trocou a ordem. 

 

Estudo de caso - João 

O João afirma ser bom a contar e diz ser capaz de contar até 100, começando de 

imediato a recitar os números para o demonstrar, mas engana-se na passagem do número 

39 para o 40, dizendo 50. Eu gosto de contar rápido, mas às vezes engano-me, passo um 

bocadinho à frente. Foi à frente não foi? 

Retirou para cima da mesa 37 cubos coloridos. Quando lhe foi pedido que 

adivinhasse quantos cubos estavam em cima da mesa o João disse dezassete. 

Começa a contar os cubos em voz alta e diz os números pela ordem correta, mas 

apenas aponta para os cubos, não separando os que já foram contados dos que não foram. 

Conta repetidamente alguns cubos e deixa outros de fora da contagem. Quando lhe é 

perguntado se tem a certeza quanto ao número de cubos ou se quer contar outra vez ele diz 

tá bem. Na segunda contagem começa a arrumar os cubos, formando um retângulo com 3 

cubos de largura e explica o meu plano é, eu vou contar os que estão juntos. Assim é mais 

difícil. Quando lhe é perguntado Difícil? Mas queremos arranjar uma maneira mais difícil 

ou uma mais fácil?, ele corrige fácil, então estou a dizer uma maneira mais fácil. Quando 

lhe é proposta uma nova estratégia, arrastar os cubos já contados para um conjunto 

diferente, ele persiste na sua estratégia. Acaba por desistir porque à medida que acrescenta 

cubos os restantes vão saindo do sítio. Por isso, volta a juntar todos os cubos. Decide fazer 

conjuntos de três cubos e recomeça quando se apercebe que os pode agrupar por cores. 

Assim, deixa de os juntar em grupos de 3 e passa a fazer conjuntos de cores e explica que 

vai contar uma cor de cada vez. Depois, alinha cada cor numa linha e conta 32 cubos, 

apontando com o dedo à medida que conta. No entanto engana-se, não conta um conjunto 

e passa do número vinte e nove para o quarenta. Quando se reduziu o número de cubos 

para 20 e se voltou a induzir a estratégia de separar os cubos contados dos restantes, o 

João voltou a formar uma fila à medida que os contava. Contou corretamente 20 cubos, 

afirma ter a certeza e repete a contagem, apenas apontando para os cubos enquanto os 

conta. 
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Quando lhe é perguntado se eu te pedir para me dares 20 cubos o que é que fazes?,  

pega nos cubos e empurra-os todos na direção da observadora e conclui que tenho de te 

dar todos.  

Na tarefa de contagem decrescente o João começa por dizer vinte e um quando um 

cubo é retirado, mas corrige ai desculpa!. Começa por contar todos os cubos que sobram, 

concluindo que são dezanove. Quando é retirado outro cubo conta novamente os que 

sobram e diz dezoito. Quando se reduz o conjunto para 10 cubos, consegue realizar a 

contagem decrescente sem dificuldade: nove, oito, sete. É também capaz de o fazer a partir 

do número 12, sem ter de contar os cubos que sobram. 

Na tarefa de conservação, face à comparação de dois grupos de 5 cubos, o João 

começa por os alinhar e afirma são iguais porque está aqui cinco. Afirma a igualdade dos 

conjuntos mesmo quando os cubos são separados e explica porque tu tiveste a separar e 

estavam cinco juntos. 

O João nomeia todos os objetos de dentro do estojo e responde que estão quatro 

objetos dentro do estojo: um lápis, uma caneta e um afia. É-lhe perguntado Então são 

quantos? E o João respondeu Três, posso ver? É-lhe pedido para pensar na razão que o 

levou a ter dito quatro. O João lembrou-se A tesoura, a tesoura! (enquanto bate com as 

mãos na mesa). Abre o estojo para confirmar a sua resposta e de imediato exclama E uma 

cola! Oh! Eram cinco! Então eram cinco! 

Quanto à história, relativa ao princípio de irrelevância da ordem, o João diz que o 

menino, quando entrar no quarto vai dar uma chapada no rabo (do irmão) e depois vai 

dizer não podes mexer nas minhas coisas!. Afirma que o João (protagonista da história) 

vai ver que havia o mesmo número de carrinhos, mas que faltava um. Quando lhe é pedido 

para explicar ele diz porque os bebés esquecem-se sempre de arrumar uma coisa. 

Repetiu-se a informação que todos os carrinhos tinham sido arrumados e o João conclui 

ficaram por uma ordem diferente só que o João ficou zangado, mas era o mesmo número. 

 

Em relação aos estudos de caso apresentados, verificou-se que a Maria apresentou 

uma grande dificuldade em realizar uma estimativa. De facto, parece que conta os cubos 

antes de dizer o seu resultado, já que demora muito tempo até responder e, por isso, acerta. 

Esta aluna é bem-sucedida em todas as tarefas, exceto na última (irrelevância da ordem), 

embora seja capaz de chegar à resposta certa quando a noção de “todos os carrinhos” é 

substituída por “10 carrinhos”. A Maria é uma das alunas que já adquiriu quatro dos cinco 

princípios da contagem propostos por Gelman e Gallistel (1978). Parece ainda que está 
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próxima de conseguir adquirir o princípio de irrelevância da ordem, visto que chega à 

resposta correta no procedimento alternativo. Seria interessante averiguar quanto tempo 

demora até que a Maria faça esta aquisição. 

Já o desempenho do João parece indiciar a existência de algumas dificuldades na 

sequência da ordem dos números (a partir do 39) e talvez ao nível da base 10. Apesar de 

ter dificuldades em ser bem-sucedido na tarefa de contagem, o João é criativo e muda 

várias vezes de estratégia. Não consegue fazer a contagem decrescente a partir do número 

20, mas é bem-sucedido se esta começar no número 10 ou 12. Todos os outros princípios 

parecem estar adquiridos e o João explica facilmente a noção de conservação e o princípio 

de irrelevância da ordem. 

 

3.1.4. Correlações entre as variáveis 

Recorreu-se ao software estatístico SPSS-PASW para calcular as correlações entre 

as diferentes variáveis. Este cálculo foi feito através do coeficiente de Spearman. Não 

foram encontradas correlações significativas a 0,05. As variáveis idade e número total de 

princípios adquiridos não estão correlacionadas (0,267). O mesmo se verifica para os 

pares de variáveis género e número total de princípios adquiridos (0,132) e para o par de 

variáveis auto perceção e número total de princípios adquiridos (0,334).  

 Ao nível da análise do instrumento, procedeu-se à obtenção de uma matriz de 

correlações entre as diferentes tarefas e o número total de princípios adquiridos, com 

recurso ao cálculo do coeficiente de contingência. Para as tarefas em que o desempenho de 

todas as crianças foi constante (estabilidade da ordem dos números e abstração), não foi 

possível obter qualquer correlação. Os resultados obtidos são os descritos na tabela 5, que 

se segue: 

Tabela 5. Análise bivariada entre as tarefas e o total de princípios adquiridos (coeficiente de 

contingência). 

 1 2 3 4 

1. Correspondência um para um - -0,132 0,236 0,594** 

2. Cardinalidade - - a) a) 

3. Irrelevância da ordem - - - 0,479* 

4. Total de princípios adquiridos - - - - 

Nota: * significativo a p < 0,05, ** significativo a p < 0,01. a) correlação não calculável devido à existência 

de dados omissos 
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Verificou-se a existência de correlações positivas e significativas entre o número total 

de princípios adquiridos e o desempenho das crianças na tarefa de correspondência um 

para um, bem como entre o número total de princípios adquiridos e o desempenho das 

crianças na tarefa de irrelevância da ordem.  

3.1.5. Precisão intra-avaliador 

Relativamente à concordância intra-avaliador, os resultados da análise dos mesmos 

vídeos, realizadas pelo mesmo juiz com um espaçamento de 4 semanas, apresentam uma 

correlação de 1 para as perguntas introdutórias, estimativa, tarefas de contagem 

decrescente, abstração e irrelevância da ordem entre o primeiro e o segundo momento. 

Relativamente à tarefa de contagem, a concordância foi de 0,882 (significativa a 0,01) 

entre os dois momentos. A concordância em relação à cotação da tarefa de cardinalidade 

foi de 0,688 (significativa a 0,01). Por último, quanto à tarefa de conservação, a 

concordância foi de 0,791 (significativa a 0,01). A tabela 6 sintetiza estes resultados: 

 

Tabela 6. Precisão intra-avaliador 

Tarefas Concordância  

Perguntas introdutórias 1 

Estimativa 1 

Contagem 0,882** 

Contagem decrescente 1 

Cardinalidade 0,688** 

Conservação 0,791** 

Abstração 1 

Irrelevância da ordem 1 

Nota: ** significativo a p < 0,01. 

 

3.1.6. Precisão inter-avaliadores 

Quanto à concordância inter-avaliadores, as duas análises dos resultados dos 

alunos, realizadas por dois juízes diferentes obtiveram uma correlação de 1, nas perguntas 

introdutórias, estimativas e na tarefa de abstração.  

Para as tarefas de conservação e irrelevância da ordem a concordância foi de 0,791 

(significativa a 0,01). Verificou-se uma concordância de 0,688 (significativa a 0,01) na 
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tarefa de cardinalidade. Relativamente às tarefas de contagem e contagem decrescente, a 

concordância foi de, respetivamente, 0,630 e 0,687 (significativa a 0,01) entre os dois 

avaliadores. A tabela 7 sintetiza estes resultados: 

 

Tabela 7. Precisão inter-avaliadores 

Tarefas Concordância  

Perguntas introdutórias 1** 

Estimativa 1** 

Contagem 0,630** 

Contagem decrescente 0,687** 

Cardinalidade 0,688** 

Conservação 0,791** 

Abstração 1** 

Irrelevância da ordem 0,791** 

Nota: ** significativo a p < 0,01. 

 

3.2. Questionário aos professores 

Quanto aos resultados obtidos através da aplicação de um questionário a cada uma 

das professoras (n=2), verificou-se que ambas tiveram formação na área da matemática, 

nomeadamente ao nível da formação contínua para professores de matemática e acerca das 

metas curriculares, lançadas em 2013, pelo Ministério da Educação. Lecionam há mais do 

que 15 anos e ambas consideram que as disciplinas mais importantes para o futuro dos 

seus alunos são a Língua Portuguesa e a Matemática. As disciplinas indicadas como as 

que mais gostam de ensinar são, num caso Língua Portuguesa e no outro, língua 

portuguesa e matemática. São também estas últimas que as professoras consideram que 

dominam melhor. Quanto aos métodos utilizados no ensino da matemática, uma das 

professoras refere que procura sempre que possível concretizar os conteúdos lecionados 

(P1), já a outra professora não responde. 

 Quanto à sua perceção quanto à contagem dos seus alunos, uma das professoras 

considera que todos os alunos da turma que leciona sabem contar. Nesta turma, a 

professora refere que 6 alunos (em 20) demonstram ter dificuldades a matemática, em 

áreas como cálculo, interpretação e raciocínio.   

Na outra turma de 1ºano, a professora afirma que 21 dos 24 alunos da turma 

(87,5%) sabem contar e identifica 8 alunos como tendo dificuldades na disciplina de 
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matemática, em áreas como a resolução de problemas, a comunicação matemática, 

números e operações, a geometria e medida e a organização e tratamento de dados. 

Não se verificaram correlações significativas (a 0,05) entre a perceção das 

professoras em relação à contagem dos alunos e a sua autoperceção (0,277). Por outro 

lado, também não foram observadas correlações entre a perceção das professoras sobre a 

contagem dos alunos e o número total de princípios adquiridos (0,161), nem entre a 

identificação de dificuldades a matemática e o número total de princípios adquiridos 

(0,249). A tabela 8 contem a sintetiza estes resultados: 

 

Tabela 8. Análise bivariada entre as perceções dos professores, auto-perceções dos alunos e o 

total de princípios adquiridos (coeficiente de contingência). 

 2 4 

1. Perceção dos professores 0,277 0,161 

2. Auto-perceção dos alunos - 0,334 

3. Dificuldades a matemática - 0,249 

4. Total de princípios adquiridos - - 

Nota: * significativo a p < 0,05. 

 

 Estes resultados sugerem que a perceção dos professores sobre a operação 

de contagem não se correlaciona com a autoperceção dos alunos, nem com o seu 

desempenho observado através do procedimento Conta-me como Contas. Por outro lado, 

também as dificuldades a matemática não parecem estar correlacionadas com o total de 

princípios que cada criança já adquiriu. Estes dados devem ser encarados com precaução, 

tendo em consideração o reduzido tamanho da amostra.  
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CAPÍTULO 4: DISCUSSÃO 

 

Os principais objetivos deste estudo exploratório consistiram na caracterização da 

operação de contagem dos alunos de uma turma do 1ºano do ensino básico e na 

comparação da sua autoperceção com a perceção do professor. Para a observação da 

contagem dos alunos foi criado e utilizado o instrumento Conta-me como Contas (no 

Anexo 1). Foi ainda utilizado um questionário para a avaliação das perceções dos 

professores sobre a contagem dos alunos. 

Torna-se assim necessário analisar em primeiro lugar os resultados obtidos 

relativos ao próprio procedimento, que foi utilizado este ano pela primeira vez e ainda em 

desenvolvimento. Este revelou-se um bom facilitador da comunicação, no que diz respeito 

à operação de contagem, entre o observador e a criança e mostrou ser apelativo e 

interessante para a mesma. A análise estatística relativa ao instrumento Conta-me como 

Contas revelou a existência de correlações positivas e significativas entre a aquisição do 

princípio da correspondência um para um (medido através da tarefa de contagem) e o 

número total de princípios adquiridos e entre este último e o princípio da irrelevância da 

ordem. Tal indica que as tarefas associadas ao princípio da correspondência um para um e 

ao princípio da irrelevância da ordem são as que estão mais associadas ao número total de 

princípios adquiridos. Ou seja, uma criança que seja bem-sucedida nestas tarefas terá 

provavelmente adquirido os 5 princípios da contagem. De facto, espera-se que uma 

criança que tenha um bom desempenho na última tarefa, que exige um maior raciocínio 

abstrato, tenha também um bom desempenho nas tarefas anteriores, de acordo com o 

previsto por Gelman e Gallistel (1978). No entanto, dado o tamanho da amostra torna-se 

necessária a realização de mais estudos, para uma melhor validação do procedimento.  

Ao nível da precisão dos dados obtidos através deste instrumento, é de salientar os 

resultados significativos obtidos para a concordância intra-avaliador (sempre iguais ou 

superiores a 0,688) e inter-avaliadores (sempre iguais ou superiores a 0,630). Estes 

resultados sugerem que o instrumento é bastante preciso a estes níveis.  

Ao nível da precisão intra-avaliador a concordância obtida variou entre 0,688 (para 

a tarefa de cardinalidade) e 1 (perguntas introdutórias, estimativas, contagem decrescente, 

abstração e irrelevância da ordem). A correlação de 1 parece indicar que a codificação 

e/ou cotação das respostas associadas a essas tarefas é menos afetada pela subjetividade. 

Os valores mais baixos obtidos na precisão intra-avaliador nas tarefas de cardinalidade, 

contagem e conservação parecem sugerir que a cotação destas tarefas pode ser mais 
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afetada pela subjetividade do avaliador. Por outro lado, estas são também as tarefas em 

que o número de participantes é menor. 

Em relação à precisão inter-avaliadores, esta variou entre 0,630 (na tarefa de 

contagem) e 1 (perguntas introdutórias, estimativa e na tarefa de abstração). De facto, a 

tarefa de contagem é a que parece provocar mais dúvidas e desacordo entre os avaliadores. 

Tal está relacionado com o facto de ser a tarefa que exige um maior número de cotações, 

mas também com uma maior interferência da subjetividade dos avaliadores. Será que 

podemos considerar que uma criança que conta corretamente até 29 mas que ainda se 

engana no número 30 é bem-sucedida na tarefa de contagem, tendo 34 cubos em cima da 

mesa? Se tivesse retirado menos cubos poderia ter sido bem-sucedida logo na primeira 

abordagem, por exemplo. Estes resultados podem ainda ser melhorados investindo na 

cotação conjunta e acompanhada entre os juízes e através da especificação/descrição de 

mais casos específicos nos critérios de cotação do procedimento Conta-me como Contas.  

 Passando à análise dos resultados obtidos pelos alunos do 1ºano, verificou-se que a 

maioria (85%) tem um autoconceito positivo em relação à contagem, considerando que 

são “bons a contar”. Para além disso, 55% dos alunos afirma ser capaz de contar até um 

número entre 90 e 120, sendo que um dos alunos diz ser capaz de contar até 300. As metas 

curriculares de matemática para o 1ºano, preveem que, no final do ano, os alunos saibam 

contar até 100, o que 60% dos alunos desta turma dizem já ser capazes de fazer. Pode ser 

importante averiguar se os números que as crianças dizem correspondem ao que 

efetivamente sabem, de forma a poderem adquirir uma perceção mais próxima da 

realidade. Por outro lado, é importante estimular as crianças que consideram que só sabem 

contar até números entre 10 e 60 para que possam evoluir na contagem e/ou reajustar a sua 

perceção do número até ao qual sabem contar. Em relação à tarefa de estimativa, o erro 

absoluto médio foi de 11 cubos, com um desvio-padrão de 10. Parece ser uma tarefa a que 

os alunos não estão habituados e que pode causar um pouco de ansiedade, já que algumas 

crianças preferem tentar contar os cubos que estão em cima da mesa, a arriscar dar uma 

resposta incorreta.  

 Quanto aos princípios adquiridos constatou-se que 75% dos alunos da turma já 

adquiriram o princípio da correspondência um para um. Estes alunos utilizam uma 

estratégia de contagem eficaz na primeira tentativa. De forma geral, a estratégia de 

contagem utilizada pelos alunos da turma que mostrou ser mais eficaz foi a do tipo E 

(contar separando os cubos contados dos restantes, à medida que os conta).  
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No entanto, há cinco alunos na turma que ainda não adquiriram este princípio. 

Destes, existem quatro que, durante a contagem, não separam os objetos já contados dos 

que faltam contar (erros de partioning, Gelman & Gallistel, 1928). É importante investir 

em tarefas de estimulação da contagem de objetos junto destes alunos, que envolvam a 

monitorização do resultado e a existência de feedback. Mais à frente serão dadas algumas 

sugestões de atividades concretas que se podem desenvolver a este nível. Destes 5 alunos 

é importante realçar que três passam para uma estratégia eficaz na segunda tentativa, o que 

parece indicar que, apesar de ainda não dominarem totalmente a tarefa, estão em fase de 

aquisição deste princípio.  

Todos os alunos da turma já adquiriram o princípio da estabilidade da ordem dos 

números e o princípio da abstração, revelando a utilização da sequência correta da ordem 

dos números nas várias tarefas de contagem e que entendem que é possível contar objetos 

sem que estes estejam visíveis (Gelman & Gallistel, 1978).  

Em relação à tarefa de cardinalidade, 95% dos alunos da turma compreendem que 

ao último número mencionado corresponde o número total de objetos contados (Gelman 

& Gallistel, 1978). Estes autores referem que este princípio só é adquirido quando as 

crianças já adquiriram os princípios de estabilidade da ordem dos números e da 

correspondência um para um. No entanto, estes resultados parecem indicar que não é 

necessário o princípio da correspondência um para um estar adquirido para a criança 

compreender a cardinalidade. São necessários mais estudos e uma amostra mais alargada 

de forma a entender se existe de facto alguma hierarquia entre os cinco princípios, ou se 

estes vão sendo adquiridos de forma paralela e independente.  

O princípio de irrelevância da ordem foi adquirido por 90% dos alunos desta 

turma, o que indica que estes entendem que, independentemente da ordem pela qual são 

contados, o resultado total será sempre o mesmo. Apenas dois alunos tiveram de recorrer a 

números concretos para chegar a esta conclusão, o que parece sugerir que estão quase a 

adquirir este princípio. 

Em termos globais, verificou-se que 50% dos alunos da turma já adquiriram os 5 

princípios da contagem, propostos por Gelman e Gallistel (1978). Dos restantes, 44,5% 

foram bem-sucedidos em tarefas que envolvem a utilização de 4 dos cinco princípios e 

apenas um aluno ainda só adquiriu 3 princípios. Estes resultados não são consistentes com 

o número de crianças que consideram ser “boas a contar”, nem com a perspetiva da 

professora da turma, que afirma que todos os seus alunos sabem contar. De facto, a 
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contagem parece ser um processo complexo, que não está ainda completamente adquirido 

entre os alunos do 1º ano.  

Uma observação mais detalhada dos estudos de caso apresentados parece voltar a 

sugerir que a aquisição dos 5 princípios não se dá por uma ordem hierárquica definida. O 

João beneficiaria em ter alguns momentos de estimulação da contagem, de forma 

acompanhada, de forma a poder corrigir os erros e a modificar a sua estratégia para uma 

que seja mais eficaz. Seria interessante averiguar quanto tempo demora até que a Maria 

faça esta aquisição.  

 Por último, em relação aos resultados obtidos através do questionário aos 

professores, é relevante e positivo salientar que ambas as professoras tiveram formação na 

área da matemática. Ambas consideram que as disciplinas cujos conteúdos dominam 

melhor são a língua portuguesa e a matemática. Têm uma perceção muito positiva em 

relação à contagem dos seus alunos, sendo que uma das professoras considera que 100% 

dos alunos da turma sabe contar e a outra que 87,5% dos alunos da sua turma o sabe fazer. 

Em estudos futuros será importante clarificar o que significa para cada uma destas 

professoras “saber contar”. Estes resultados não correspondem à percentagem de alunos 

que já adquiriram os cinco princípios, que é de, respetivamente, 50 e 31,6%. Torna-se 

assim importante dar a conhecer às professoras a operação de contagem como um 

processo complexo, muito além da recitação dos números, para que possam utilizar em 

sala de aula atividades que envolvam os cinco princípios. 

Não se verificaram correlações significativas entre a perceção das professoras em 

relação à contagem dos alunos e perceção destes, entre a perceção da professora sobre a 

contagem dos alunos e o número total de princípios adquiridos pelos mesmos, nem entre a 

identificação de dificuldades a matemática e o número total de princípios adquiridos. Estes 

resultados não são conclusivos, tendo em conta o reduzido tamanho da amostra, mas 

parecem mais uma vez sugerir a importância de as professoras ganharem um maior 

conhecimento em relação à complexidade da aquisição da operação de contagem (Geary, 

1994).   

Em suma, em relação aos objetivos propostos para este estudo, foi possível 

caracterizar a operação de contagem de uma turma do 1ºano do ensino básico, de uma 

escola da área da Grande Lisboa. É de realçar que apenas 50% dos alunos da turma já 

adquiriu todos os princípios da contagem. Foi ainda possível comparar a perceção do 

professor acerca da aquisição da contagem, com a autoperceção dos alunos e com o 

número total de princípios adquiridos. O facto de não terem sido encontradas correlações 
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significativas deve ser encarado de forma cuidada, e exige a replicação em amostras de 

maior dimensão. Quanto ao instrumento Conta-me como Contas, este carece ainda de uma 

maior análise, mas parece ser um bom ponto de partida para a observação da operação da 

contagem em crianças entre o pré-escolar e o 2ºano.  

Os resultados obtidos foram partilhados com os professores, bem como as 

dificuldades identificadas, para que possa existir um processo de melhoria contínua. As 

sugestões de atividades que estão apresentadas na última parte deste capítulo.  

 

4.1. Limitações do estudo 

Os resultados deste estudo devem ser visto com precaução, devido às limitações 

que lhe estão associadas. Em primeiro lugar, o reduzido tamanho da amostra (20 crianças, 

2 professoras) não permite que os resultados obtidos através da aplicação do instrumento 

Conta-me como Contas sejam generalizáveis. O reduzido tamanho da amostra deveu-se 

principalmente a constrangimentos de disponibilidade de tempo, dado que a escola se 

mostrou muito disponível para participar nesta investigação. 

Em segundo lugar, o pré-teste deveria ter sido realizado com uma amostra maior 

de forma a diminuir os erros de observação, por parte dos observadores. Para além disso, 

teria sido importante avaliar a contagem das crianças em duas alturas distintas (no inicio 

do ano escolar e no 3º período, por exemplo), de forma a ser possível verificar se houve ou 

não evolução.  

Por outro lado, é necessário medir a validade e a precisão do questionário aplicado 

às professoras. Bem como aumentar o número de itens e comparar os resultados obtidos 

com o juízo de outro avaliador. Ainda em relação ao questionário, deveria ter sido feito 

um pré-teste e pedida a apreciação por parte de um avaliador externo.  

 

4.2. Estudos futuros 

Este estudo consistiu num estudo exploratório, como tal, para que os resultados 

possam ser generalizáveis é necessário aumentar o tamanho da amostra. Para além disso, e 

de forma a ser possível a criação de normas, é necessário que a amostra seja mais 

diversificada, em termos de idade (incluir crianças de 4 e 5 anos e do 2º ano de 

escolaridade) e nível sociocultural. O Conta-me como Contas pode também ser um 

procedimento interessante para utilizar com crianças e jovens com necessidades 
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educativas especiais. Neste momento e no âmbito do Projeto IDEA, foram já observadas 

mais 4 turmas do 1ºano do ensino básico na zona da Grande Lisboa, cujos dados estão a 

ser analisados. A longo prazo, seria importante que fosse realizado um estudo normativo 

para o contexto português. 

Em relação às perceções dos professores quanto à contagem dos alunos, para além 

das alterações referidas nas limitações, será útil a realização de entrevistas, de forma a ser 

possível obter uma imagem mais clara do que é a operação de contagem na perspetiva 

destes profissionais.  

Quanto ao procedimento, este pretende ser uma forma de avaliação dinâmica que 

serve de porta de entrada à observação da contagem das crianças. No entanto, carece de 

estudos que o utilizem e que o possam ir validando. Por estar ainda em fase de teste, pode 

ser alterado e modificado à medida das necessidades das crianças e dos experimentadores. 

Pode ser uma ferramenta útil para ser utilizado como pré e pós-teste num programa de 

intervenção na área da contagem. Seria também interessante realizar um estudo 

longitudinal com crianças desde os 3 aos 8 anos, de forma a ser possível verificar se os 

princípios são realmente adquiridos de uma forma hierárquica e, no geral, em que idades é 

que são completamente adquiridos. 

 

 

4.3. Implicações para a prática psicoeducacional 

Ao nível das implicações para a prática psicoeducacional, e dados os resultados 

obtidos nesta turma do 1º ano, o instrumento Conta-me como Contas pode ser utilizado no 

despiste precoce de dificuldades ao nível da matemática.  

Dada a importância que a contagem tem, é importante que se invista nesse domínio ao 

nível do 1ºano e deve evitar-se tomar por adquirido que as crianças já dominam esta 

operação. De facto, apenas 50% das crianças da turma observada já tinham adquirido os 

cinco princípios da operação de contagem. A formação de professores ao nível de 

atividades relacionadas com os números e a contagem iria provavelmente melhorar o 

desempenho e o nível de compreensão das crianças mais novas neste domínio (Ramani, 

Siegler & Hitti, 2012). 

Em termos da estimulação da operação de contagem em sala de aula, existem 

vários aspetos que os professores devem considerar.  
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Em primeiro lugar, é importante diversificar os recursos disponíveis. Fornecer às 

crianças uma grande diversidade de materiais que permitam a exploração dos conceitos 

matemáticos encoraja a sua aprendizagem e a generalização dos conhecimentos para os 

vários contextos (Pollit et al., 2015). Sabe-se também que a compreensão dos números e 

quantidades é baseada nas experiências reais, do dia-a-dia. Por isso, as crianças devem ser 

encorajadas a utilizar o pensamento e linguagem matemática à medida que essas 

experiências ocorrem (Pollit et al., 2015). As barras do cuisinaire e o ábaco podem 

também ser recursos importantes para a aquisição desta operação (Alsina, 2004). Segundo 

Oliveira (2013) as situações que marcam o quotidiano dos alunos devem ser o ponto de 

partida para as experiências de contagem. A exploração de processos de contagem 

utilizados pelos alunos contribui para a compreensão das primeiras relações numéricas que 

são estruturantes na compreensão das operações e pilares para o desenvolvimento do 

sentido de número nos seus múltiplos aspetos Oliveira (2013). É também importante 

realizar tarefas que estimulem os alunos a contar de dois em dois, de três em três (Alsina, 

2004). 

Em segundo lugar é importante que os professores incentivem a aprendizagem 

cooperativa. Sabe-se que atividades em pequeno grupo proporcionam às crianças a 

oportunidade de partilhar o seu conhecimento com os pares (Pollit et al., 2015). 

Adicionalmente, pode ser interessante criar situações de “contagem a par”, atividades em 

que as crianças tenham de se focar no procedimento de contagem de outro aluno, 

principalmente com o intuito de dar feedback e monitorizar erros de contagem. Tal irá 

aumentar a sua compreensão concetual acerca dos princípios da contagem (Muldoon et al., 

2007).  

Ainda em pequeno grupo, há diversos jogos que podem ser feitos de forma a 

estimular a operação de contagem. As aprendizagens com base em jogos são mais 

motivadoras, divertidas e interessantes para os alunos e têm a grande vantagem de 

providenciarem feedback imediato sobre os números. Este feedback pode vir do próprio 

jogo e/ou dos outros jogadores (Papastergiou, 2009). Vários autores têm referido a 

importância dos jogos de tabuleiro, visto que representações precisas dos números são 

essenciais para uma aprendizagem bem-sucedida ao nível da noção do número. A 

utilização de jogos de tabuleiro com um percurso linear com alunos do pré-escolar e do 1º 

ano está associado a um desenvolvimento mais rápido das competências matemáticas dos 

alunos no 1ºano e nos anos subsequentes (Laski & Siegler, 2014). Constatou-se, no 

entanto, que nem todas as disposições espaciais conduzem ao mesmo nível de 
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aprendizagem. Por exemplo, tabuleiros com percursos circulares não são tão eficazes 

(Laski e Siegler, 2014). O documento Sentido de número e organização de dados 

(Ministério da Educação, 2008), de apoio aos educadores de infância, constitui também 

um excelente recurso em termos de atividades de estimulação da contagem, que podem 

também ser realizadas com os alunos do 1º ano do ensino básico. 

Por último, os professores devem encorajar o autoconceito positivo nos estudantes, 

no decorrer das aulas, proporcionando-lhes momentos de feedback construtivo e 

ajudando-os a fazer atribuições adequadas aos seus sucessos e fracassos (Mclnerney et. al., 

2012). 
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ANEXO 1 

 

Procedimento CONTA-ME COMO CONTAS 

(desenvolvido por: Rita Fonseca, Filipa Falcão e Dulce Gonçalves, 2015) 

 

 O Conta-me como Contas pretende ser um método de avaliação funcional da 

operação de contagem em crianças do 1ºano. Tendo por base os 5 princípios de Gelman e 

Gallistel (1978), considera-se que, para ter realmente adquirido a operação de contagem, a 

criança deve respeitar os seguintes princípios: 

1. Princípio da Correspondência (a cada objeto corresponde apenas um número); 

2. Princípio da estabilidade da ordem dos números 

3. Princípio da Cardinalidade (o último número contado corresponde à quantidade) 

4. Princípio da Abstração (é possível contar acontecimentos e objetos, sem que estes 

estejam fisicamente presentes) 

5. Princípio da Irrelevância da Ordem (independentemente da ordem em que os 

objetos são contados, o total será sempre o mesmo) 

Este procedimento tem por base os princípios da avaliação funcional e o método 

clinico piagetiano e pretende aferir se os princípios mencionados já foram (ou não) 

adquiridos.  

O objetivo é que as crianças evoluam na sua aprendizagem, assim sempre que não 

conseguirem realizar uma atividade, é proposta uma alternativa. Depois de ter sucesso na 

atividade alternativa, a criança volta a fazer a atividade inicial, de forma a verificar se já é 

capaz de generalizar. 
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PROCEDIMENTO 

0. Registar a turma e o nome do aluno – de forma a poder dar feedback aos encarregados 

de educação e ao professor titular da turma. 

 

1. Conversa introdutória  

 Perguntar Quantos anos tens? 

 Achas que és bom/boa a contar? 

 Até quanto sabes contar? 

Dar feedback positivo às respostas das crianças. 

 

2. Estimativa 

 Tens aqui esta caixa de cubos e quero que tires o máximo que conseguires para 

cima da mesa. Força, força, força! Boa, muito bem! ou Temos aqui esta caixa de 

cubos, quero que ponhas a tua mão lá dentro, tires o máximo de cubos que 

conseguires e os ponhas aqui em cima da mesa. Consegues? Força, força! 

 A criança tira de dentro de uma caixa de plástico o máximo de cubos de plástico 

(1cmᵌ) que conseguir, utilizando apenas uma mão. 

Agora vamos fingir que és um/a mágico/a e tens de adivinhar quantos cubos estão 

aí em cima! Sem contar ainda, só a dizer o número… És um/a mágico/a e achas que 

estão aí… quantos cubos mais ou menos? Ou Imagina que tens superpoderes e sem 

contar me vais dizer quantos estão aí em cima.  

3. Contagem 

Então agora vê lá quantos é que aí estão. 

A criança começa a contar os cubos que estão em cima da mesa em voz alta. Caso 

não o faça automaticamente, pedir para contar em voz alta. Verificar se associa um 

número a cada cubo e se sabe a sequência da ordem dos números. Quando terminar, 

perguntar: 

Então quantos é que aí estão? Tens a certeza? Queres contar outra vez? 

A criança repete a operação de contagem ou afirma que tem a certeza de que 

contou bem. Caso a segunda tentativa volte a não ser eficaz, mostrar uma estratégia 

afastando com o dedo 1 cubo de cada vez à medida que os contamos em voz alta.  

 

Material alternativo: caso a criança não consiga contar até um número 

suficientemente elevado (10), utilizar os 6 animais de plástico.  
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4. Contagem Decrescente 

Tínhamos aqui quantos cubos? (deixar a criança responder) Boa x cubos! (o 

número de cubos que a criança contou). O que é que acontece se eu tirar um? Ficam 

aqui quantos? E se tirar este? (retirar alguns cubos de forma a verificar se a criança 

sabe fazer a contagem decrescente). 

Se a criança contar os cubos que ficam em cima da mesa, perguntar precisas 

mesmo de contar? Se continuar, começar por reduzir para 10 o número de cubos que 

estão em cima da mesa.  

Se a criança continuar a contar os cubos que sobram passar para o material 

alternativo: 8 blocos. Então vamos construir um prédio, quantos andares é que são? 

(deixar a criança responder) O senhor João entra todos os dias no prédio e sobe os 

andares 1,2,3,4,5,6,7,8. Quando ele quiser descer vai estar no… andar e se descer 

mais um? (contar uma história que implique o conhecimento dos andares, tornando 

concreta a operação da contagem decrescente). De seguida regressar ao material 

inicial.  

 

5. Cardinalidade 

Agora quero que me dês x cubos (o número de cubos que a criança contou). Caso 

a criança recomece a contagem perguntar Precisas mesmo de os contar? Se a criança 

disser que sim, passar para o material alternativo (blocos). 

Quantos blocos é que estão aqui? (deixar a criança responder) Boa! Agora vamos 

construir uma torre. Podes destruí-la. Quantos blocos é que estão em cima da mesa 

agora? (deixar a criança responder) Regressar ao material inicial.  

 

6. Conservação 

Então agora vamos fazer aqui dois grupos (mais pequeninos, que tu conseguiste 

tirar muitos cubos!). Temos aí esse grupo e aqui este. Formar 2 grupos com o mesmo 

número de cubos (entre 5 e 7 cubos). Quero que me digas se há mais cubos neste 

grupo (apontar), neste (apontar) ou se há igual nos dois. Deixar a criança responder.  

Se não acertar na pergunta inicial perguntar não os queres contar? Espalhar os 

cubos e repetir a pergunta há mais cubos neste grupo, neste ou igual nos dois? 

Perguntar porquê? 
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Se a criança não chegar à conclusão de que os grupos são sempre iguais, 

independentemente da posição dos cubos passar para o material alternativo: animais e 

cubos. Vamos fingir que os cubos são a comida dos animais e pôr cada animal à 

frente de uma comida, assim (exemplificar). Ajudas-me? Quantas comidas é que há? 

(deixar a criança responder) E quantos animais? (deixar a criança responder) Há mais 

comida, há mais animais ou há tantos animais como comida? (deixar a criança 

responder) Fazer dois grupos, um com os cubos e outro com os animais. Repetir a 

pergunta E agora? Há mais comida, há mais animais ou há tantos animais como 

comida? (deixar a criança responder) Regressar ao material inicial caso a criança tenha 

sucesso. 

Alternativa: Vamos fingir que estamos numa loja e que os cubos são as moedas. 

Cada animal custa uma moeda. Compras-me os animais? Sim? (deixar a criança 

responder) Então vá, eu dou-te um animal e tu dás-me uma moeda. Tapar as moedas e 

perguntar Quantas moedas é que achas que tenho aqui? (deixar a criança responder) 

Regressar ao material inicial caso a criança tenha sucesso. 

 

7. Abstração 

Agora temos aqui um estojo. Vê lá o que está lá dentro! Podes tirar cá para fora. 

Deixar que a criança tire e diga o nome dos 5 objetos (cola, tesoura, caneta, lápis e 

afia). Boa! Agora vou voltar a arrumar no estojo a cola, a tesoura, a caneta, o lápis e 

o afia, vou fechar o estojo e vou-te perguntar quantos objetos é que estavam aqui 

dentro. Deixar a criança responder com um número. Perguntar Ainda te lembras que 

objetos eram? Verificar se o número que a criança mencionou corresponde ao número 

de objetos que menciona. Se a criança o desejar, deixá-la voltar a ver o estojo. 

 

8. Irrelevância da ordem 

Agora no nosso último jogo vou-te contar uma história, está bem? O João é um 

menino mais ou menos da tua idade e ele gosta muito de brincar com carrinhos. 

Aqueles carrinhos de brincar, sabes? Ele tem uma coleção de carrinho numa 

prateleira do quarto e ele mete os carrinhos todos sempre pela mesma ordem, o maior 

está em primeiro lugar o mais pequenino está em último. Um dia o irmão do João foi 

ao quarto dele, tirou os carrinhos todos da prateleira, brincou com eles e voltou a pôr 

os carrinhos todos na prateleira outra vez. O que é que achas que vai acontecer 
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quando ele entrar no quarto? Achas que o João vai achar que tem mais carrinhos, 

menos carrinhos ou os mesmos carrinhos que tinha antes? 

Caso surjam dúvidas, esclarecer que o irmão mais novo não tirou nem perdeu 

nenhum carrinho.  

Se a criança não chegar à conclusão de que continua a estar a mesma quantidade de 

carrinhos na prateleira, voltar a contar a história, especificando que existiam 10 

carrinhos e que o irmão arrumou 10 carrinhos na prateleira, embora por uma ordem 

diferente.  

9. Despedida 

Muito bem! Obrigada. Gostaste dos jogos? 

 

 

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA PRINCÍPIO – ATIVIDADE: 

 

  

Princípio Atividades 

Correspondência Contagem de Cubos 

Estabilidade da ordem 

dos números 

Contagem de cubos, contagem decrescente 

Material alternativo: blocos – história do prédio 

Cardinalidade “Dá-me x (o nº que a criança contou) cubos”; 

Comparação de dois grupos com o mesmo número de 

cubos  

Histórias com os cubos e animais 

Abstração Contagem dos objetos dentro do estojo 

Irrelevância da Ordem História dos carrinhos 
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ANEXO 2 

Lisboa, 11 de Fevereiro de 2015 

À Direção do Agrupamento de Escolas _______________, 

Nós, Filipa Falcão e Rita Fonseca, estudantes finalistas do Mestrado Integrado em 

Psicologia, Secção de Psicologia da Educação e da Orientação, na Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lisboa, vimos por este meio solicitar a autorização do 

agrupamento para realizar um estudo sobre a Contagem, no âmbito da nossa Dissertação 

de Mestrado, orientada pela Professora Doutora Maria Dulce Gonçalves. Este estudo foi 

submetido à Comissão Especializada de Deontologia do Conselho Científico da Faculdade 

de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

O estudo necessita da colaboração dos professores 1º ano, bem como da 

participação dos alunos de duas turmas do 1ºano, mediante a autorização dos seus 

Encarregados de Educação. 

Cada aluno será observado individualmente, por um período de cerca de 15 

minutos. A observação será realizada por nós e permitirá descrever o processo de 

contagem e entender se os alunos já adquiriram os pressupostos necessários a uma boa 

realização da operação desta operação, bem como identificar eventuais dificuldades. 

Para posterior análise, a contagem será gravada em formato vídeo. De forma a 

salvaguardar a identidade dos alunos, somente serão registadas as imagens dos seus 

braços. Os dados obtidos serão utilizados respeitando todas as normas de privacidade e 

sigilo. Os resultados individuais serão apenas disponibilizados ao professor da turma, ao 

próprio aluno e aos encarregados de educação que o desejarem. Os dados obtidos serão 

utilizados respeitando todas as normas de privacidade e sigilo (em caso algum será usado 

ou divulgado o nome do aluno). A avaliação realizar-se-á na escola, sem prejuízo para a 

aprendizagem do aluno. 

Apresentamo-nos disponíveis para qualquer esclarecimento e fornecimento de informação 

sobre o estudo em curso. 

Gratas pela atenção dispensada, 

(Filipa Falcão e Rita Fonseca) 

_________________________________________ 

Contactos: 

Endereços eletrónicos: filipa_falcao_@hotmail.com ou rita_fonseca.2 @ hotmail.com 

Telemóvel: 916928282 ou 918291148  
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ANEXO 3 

Lisboa, __ de Fevereiro de 2015 

Aos Encarregados de Educação, 

O estudo Conta-me como Contas, surge de uma parceria estabelecida entre o agrupamento 

de escolas ________________________ e a Faculdade de Psicologia. Nós, Filipa Falcão e Rita 

Fonseca, estudantes finalistas do Mestrado Integrado em Psicologia, Secção de Psicologia da 

Educação e da Orientação, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, vimos por este 

meio solicitar a sua autorização para que o seu educando participe num estudo sobre contagem, no 

âmbito da nossa Dissertação de Mestrado, orientada pela Professora Doutora Maria Dulce 

Gonçalves. Este estudo foi submetido à Comissão Especializada de Deontologia do Conselho 

Científico da FP-UL. 

Cada aluno será observado individualmente, por um período de cerca de 15 minutos. A 

observação será realizada por nós e permitirá descrever o processo de contagem e entender se os 

alunos já adquiriram os pressupostos necessários a uma boa realização da operação desta operação, 

bem como identificar eventuais dificuldades. 

Para posterior análise, a contagem será gravada em formato vídeo. De forma a 

salvaguardar a identidade dos alunos, só serão registadas as imagens dos seus braços. Os dados 

obtidos serão utilizados respeitando todas as normas de privacidade e sigilo. Os resultados 

individuais serão apenas disponibilizados ao professor da turma, ao próprio aluno e aos 

encarregados de educação que o desejarem. Os dados serão utilizados respeitando todas as normas 

de privacidade e sigilo (em caso algum será usado ou divulgado o nome do aluno). A avaliação 

realizar-se-á na escola, sem prejuízo para a aprendizagem do aluno. 

Apresentamo-nos disponíveis para qualquer esclarecimento e fornecimento de informação 

sobre o estudo em curso. 

Gratas pela atenção dispensada, 

 

(Filipa Falcão e Rita Fonseca) 

Contactos 

Endereços eletrónicos: filipa_falcao_@hotmail.com ou rita_fonseca.2@hotmail.com 

Telemóvel: 916928282 ou 918291148  

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

AUTORIZAÇÃO 

Eu, Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a) ________________________________________, 

do ____ (ano e turma), autorizo a participação do meu educando num estudo sobre a contagem, a 

decorrer na escola, nas condições que me foram descritas. 

Lisboa, ____ de ________________ de 2015 

________________________________________________ 

(Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação
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ANEXO 4 

 

  

Conta-me como Contas 

Estimado/a Professor/a, 

No âmbito do estudo Conta-me como Contas (observação da operação de 

contagem) a decorrer na sua turma, gostaríamos de lhe pedir o preenchimento de um breve 

questionário. 

A sua participação e resposta são voluntárias mas a sua opinião é especialmente 

importante para a análise do desempenho do seu educando.  

Os dados recolhidos serão associados ao nome de cada criança apenas para efeitos 

de análise. Serão armazenados numa base de dados a que só as investigadoras poderão 

aceder. Os resultados da análise poderão ser partilhados com os encarregados de educação 

que assim desejarem, e utilizados para sugestões de melhoria dos resultados, estimulação e 

monitorização dos progressos ao longo do ano escolar. 

A resposta a este questionário demora aproximadamente 10 a 15 minutos, com 

base na sua experiência pessoal no trabalho com os seus alunos. Não existem respostas 

certas ou erradas, mas apenas pontos de vista pessoais que nos serão muito úteis. 

 

Agradecemos desde já todo o seu interesse e colaboração.  

Para informação adicional: filipa_falcao_@hotmail.com ou rita_fonseca.2@hotmail.com 
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1. Turma que leciona: __________________________________ 

2. Escola: _____________________________________________ 

3. Data de Nascimento: ___/___/______ 

4. Número de anos de docência: _____ 

5. Assinale com um x a resposta que mais se adequa à sua situação: 

 

Que área(s) considera mais importante(s) para as crianças, no futuro? 

□ Língua Portuguesa  □ Matemática  □ Estudo do Meio 

Comentário: 

__________________________________________________________________ 

 

Que disciplina gosta mais de ensinar? 

□ Língua Portuguesa  □ Matemática  □ Estudo do Meio 

Comentário: 

__________________________________________________________________ 

 

Que conteúdos considera que domina melhor? 

□ Língua Portuguesa  □ Matemática  □ Estudo do Meio 

Comentário: 

________________________________________________________________ 

6. Que métodos utiliza no ensino da matemática? 

 

 

 

 

 

7. Já participou em formações de professores na área de matemática? Em que áreas?  

 

 

 

Turma: __________________ 
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Por favor verifique se respondeu a todas as questões. Muito obrigada pela sua 

colaboração! 

 

Nome do 

aluno 

Sabe 

contar? 

(S – 

sim, N – 

não) 

Assinale com um x a(s) disciplina(s) 

preferida(s): 

Dificuldades na matemática: 

 

Língua 

Portuguesa 
Matemática 

Estudo do 

Meio 

(S – sim N- 

não, NS- não 

sei) 

Se sim, por favor 

indique quais 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        
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ANEXO 5 

Material utilizado: 

 

Cubos 

Blocos 

 

 

 

 

Animais 

 

 

 

 

 

Estojo 
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Anexo 6 

 

Resultados/ Critérios de cotação Conta-me como Contas 

 

0. Registar a turma, o nome do aluno 

 

1. Conversa introdutória  

 Registar a idade 

 Registar S caso a criança ache que é boa a contar, N se achar que não é boa a 

contar, NS se a criança não sabe e NR se não responde à questão. Caso ela mude de 

opinião, considerar a última resposta dada 

 Registar o numero à resposta Até quanto sabes contar? Ou o comentário 

 

2. Estimativa 

 Registar o número de cubos que a criança estima estar em cima da mesa, NS caso 

a criança diga não saber, NR caso a criança se recuse a responder. Considerar a última 

resposta dada. Registar o número de cubos que estão de fato em cima da mesa. 

 

3. Contagem 

1ª e 2ª contagem: 

1º Atribuir uma cotação de 0 ou 1, para cada uma das tentativas de contagem (caso a 

criança não faça a 2ª tentativa porque teve a certeza da primeira vez que contou escrever x) 

 Atribuir cotação de 0 caso a criança não associe um número a cada cubo e ou se 

não souber a sequência da ordem dos números. 

 Atribuir a cotação de 1 caso a criança associe um número a cada cubo e não se 

enganar na sequência da ordem dos números 

2º Registar a estratégia utilizada para cada uma das tentativas de contagem (caso a criança 

não faça a 2ª tentativa porque teve a certeza da primeira vez que contou escrever x): 

A- Conta sem apontar 

B- Conta apontando para cada cubo corretamente 

C- Conta apontando para os cubos mas a recitação de números é mais rápida que o 

movimento da mão/dedo 
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D- Conta apontando para os cubos mas a recitação de números é mais lenta que o 

movimento da mão/dedo 

E- Conta mexendo cada cubo enquanto conta, retirando o para outro espaço 

F- Conta de dois em dois, enquanto mexe os cubos 

G- Utiliza outra estratégia (especificar) 

 

Contagem induzida: 

Atribuir uma cotação de 0, 1 ou 2 

 Atribuir cotação de 0 caso a criança não chegue a esta etapa do procedimento (ou 

seja, caso a criança tenha tido sucesso nas duas tentativas anteriores) 

 Atribuir cotação de 1 caso a criança não associe um número a cada cubo e ou se 

não souber a sequência da ordem dos números. 

 Atribuir a cotação de 2 caso a criança associe um número a cada cubo e não se 

enganar na sequência da ordem dos números 

 

Contagem com material alternativo (caso a criança tenha tido um resultado de 0, 0 e 1 

nas atividades anteriores) 

Atribuir uma cotação de 0, 1 ou 2 

 Atribuir cotação de 0 caso a criança não chegue a esta etapa do procedimento 

 Atribuir cotação de 1 caso a criança não associe um número a cada cubo e ou se 

não souber a sequência da ordem dos números. 

 Atribuir a cotação de 2 caso a criança associe um número a cada cubo e não se 

enganar na sequência da ordem dos números 

 

4. Contagem decrescente 

1º Atribuir uma cotação de 0 (e descrever o erro) ou 1, considerar a ultima resposta dada  

 Atribuir cotação de 0 caso a criança não consiga fazer a contagem decrescente 

(errar no numero que deveria dizer ou começar a contar os cubos restantes) e 

descrever o erro 

 Atribuir cotação de 1 caso a criança consiga dizer o número correto (consegue 

fazer a contagem decrescente) 

2º Material alternativo 
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Atribuir uma cotação de 0, 1 ou 2, considerar a ultima resposta dada 

 Atribuir cotação de 0 caso a criança não chegue a esta etapa do procedimento (ou 

seja, caso a criança tenha tido sucesso na etapa anterior) 

 Atribuir cotação de 1 caso a criança não consiga realizar a contagem decrescente 

utilizando os blocos e a história do elevador 

 Atribuir a cotação de 2 caso a criança consiga realizar a contagem decrescente 

utilizando os blocos e a história do elevador mas não consiga generalizar a 

utilização da contagem decrescente (errar no numero que deveria dizer ou começar 

a contar os cubos restantes) e descrever o erro 

 Atribuir a cotação de 2 caso a criança consiga realizar a contagem decrescente 

utilizando os blocos e a história do elevador e consiga generalizar a utilização da 

contagem decrescente  

 

5. Cardinalidade 

1º Atribuir uma cotação de 0, 1 ou 2, considerar a ultima resposta dada 

 Atribuir cotação de 0 caso a criança não tenha o princípio da cardinalidade 

adquirido, ou seja, não perceba que quando se pede o último número de cubos, este 

corresponde à quantidade do grupo previamente contado, mesmo quando 

questionada sobre a necessidade de os voltar a contar. 

  Atribuir cotação de 1 caso a criança não perceba que tem de dar todos os cubos e 

os comece a contar, mas quando questionada Precisas mesmo de os contar? A 

criança responda que não e dê os cubos todos ao aplicador 

 Atribuir a cotação de 2 caso a criança dê todos cubos ao aplicador sem ser 

questionada 

 

2º Material alternativo (caso o anterior tenha tido uma cotação de 0) 

Atribuir uma cotação de 0, 1 ou 2, considerar a ultima resposta dada 

 Atribuir cotação de 0 caso a criança não chegue a esta etapa do procedimento (ou 

seja, caso a criança tenha tido 1 ou 2 na etapa anterior) 

 Atribuir cotação de 1 caso a criança não perceba que o número de blocos da torre 

corresponde ao número de blocos na mesa depois de esta ser destruída 
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 Atribuir a cotação de 2 caso a criança perceba que o número de blocos da torre 

corresponde ao número de blocos na mesa depois de esta ser destruída mas não 

consiga realizar novamente a atividade anterior (dos cubos) 

 Atribuir a cotação de 3 caso a criança perceba que o número de blocos da torre 

corresponde ao número de blocos na mesa depois de esta ser destruída e consiga 

realizar novamente a atividade anterior (dos cubos) 

 

6. Conservação 

1º Atribuir uma cotação de 0 ou 1, considerar a ultima resposta dada 

 Atribuir cotação de 0 caso a criança responda que há mais num dos grupos ou que 

há menos num dos grupos 

 Atribuir cotação de 1 caso a criança chegue à conclusão de que os grupos são 

sempre iguais, independentemente da posição dos cubos 

2º Material alternativo (caso o anterior tenha tido uma cotação de 0) 

Atribuir uma cotação de 0, 1 ou 2, considerar a ultima resposta dada 

 Atribuir cotação de 0 caso a criança não chegue a esta etapa do procedimento (ou 

seja, caso a criança tenha tido 1 na etapa anterior) 

 Atribuir cotação de 1 caso a criança não perceba que há tantos animais como 

comida ou não acerte o número de moedas que há na mão do aplicador  

 Atribuir cotação de 2 caso a criança perceba que há tantos animais como comida 

ou acerte o número de moedas que há na mão do aplicador mas quando volta à 

atividade dos cubos volta a responder que há mais num dos grupos ou que há 

menos num dos grupos  

 Atribuir cotação de 3 caso a criança perceba que há tantos animais como comida 

ou acerte o número de moedas que há na mão do aplicador e quando volta à 

atividade dos cubos chega à conclusão de que os grupos são sempre iguais, 

independentemente da posição dos cubos 

 

7. Abstração 

Atribuir uma cotação de 0 ou 1, considerar a ultima resposta dada 

 Atribuir cotação de 0 caso a criança diga um número diferente do número de 

objetos que enuncia 
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 Atribuir cotação de 1 caso a criança diga um número igual ao número de objetos 

que enuncia ou caso a criança diga um número diferente do número de objetos que 

enuncia e se aperceba do erro, corrigindo-o sem que nada seja dito 

 

8. Irrelevância da ordem 

Atribuir uma cotação de 0, 1 ou 2, considerar a ultima resposta dada 

 Atribuir cotação de 0 caso a criança diga que o João vai achar que tem mais 

carrinhos ou menos carrinhos 

 Atribuir cotação de 1 caso a criança diga que o João vai achar que tem o mesmo 

número de carrinhos 

2º Material alternativo (mais dados na história) 

Atribuir uma cotação de 0, 1 ou 2, considerar a ultima resposta dada 

 Atribuir cotação de 0 caso a criança não chegue a esta etapa do procedimento (ou 

seja, caso a criança tenha tido 1 na etapa anterior) 

 Atribuir cotação de 1 caso a criança diga que o João vai achar que tem mais 

carrinhos ou menos carrinhos 

 Atribuir cotação de 2 caso a criança diga que o João vai achar que tem o mesmo 

número de carrinhos 
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ANEXO 7 

 

Transcrição completa de uma aplicação 

 

Duração total do vídeo: 00:06:42 

Legenda: A – Aluno; O – Observadora 

 

O- Ok… Quantos anos é que tu tens? 

A- Seis. Ai enganei-me sete. 

O- Já fizeste sete? Fizeste há pouco tempo? 

A- Já há muito. Foi em Fevereiro. 

O- Achas que és boa a contar? 

A- Sim, consigo contar… para aí até cem.  

O- Até cem?! 

A- Até… consigo contar até muito. 

O- Boa! Então olha, queria que pusesses a tua mão aqui dentro desta caixa de cubos e tires 

assim o máximo que conseguires aqui para cima da mesa. (A põe a mão dentro da caixa, 

abre bem a mão e tira o máximo que pode) Força…força…força, para cima da mesa, boa! 

Muito bem. Agora vamos fingir que tu és uma mágica e tens que adivinhar quantos cubos 

é que estão aí em cima. Sem contar ainda, só a dizer o número. És uma mágica e achas que 

estão aí…quantos cubos… mais ou menos? 

A- Vinte. 

O- Vinte. Boa! Então agora vê lá quantos é que estão. 

A- (começa a deslocar os cubos para si um a um e conta em voz alta): Um, dois, três, 

quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze, quinze, dezasseis, 

dezassete, dezoito, dezanove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, 

vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e 

dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis. 

O- Então quantos é que estão? 

A- 36 

O- Tens a certeza? 

A- Uhm… 

O- Sim? Ou queres contar outra vez? 

A- Quero contar outra vez. 
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O- Então conta lá. 

A- Vou contar dois em dois. 

O- Então vê lá se funciona. 

A- Começa a puxar para trás os cubos dois a dois: Do..is, qua..tro, se..is, oito.., de..z, 

do..ze, Cator..ze, dezasse…is, dezoi..to, vin…te, vinte e dois, vinte e quatro, vinte seis, 

vinte oi..to, Trin…ta, trin..ta e dois…dois,  trinta e quatro, trinta e seis. 

A- Tenho a certeza. 

O- Tens a certeza então? 36. Então e se eu te pedir para tu me dares 36 cubos, o que é que 

tu fazes? Dá-me lá… 36 cubos. 

 (empurra com as mãos todos os cubos para a observadora) 

O- Dás-me logo, não precisas de contar… porquê? 

A- Porque já sei que são 36. 

O- Boa. Então e se, nestes cubos todos, são trinta e seis, não é? Tirarmos um? 

(observadora retira um cubo com a mão). Ficam quantos? 

A- Trinta e cinco 

O- Trinta e cinco. Boa! E se tirarmos este? 

A- Trinta e quatro 

(a observadora começa a retirar um a um sem dizer nada e a aluna continua a contar) 

A- Trinta e três, trinta e dois, trinta e um, Trinta,….Vinte e nove… 

O- Boa! Muito bem. Ok, então agora vamos fazer dois grupos aqui. Um aqui deste lado… 

(separa os cubos em dois grupos). E quero que tu me digas se há mais cubos neste grupo 

(aponta), neste (aponta o outro) ou se há igual nos dois? 

A- Igual? 

O- Igual? Há quantos em cada um? 

A- Conta um grupo apontando: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois conta no 

outro grupo: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 

O- Boa! Então e se eu fizer assim? (espalha os cubos de cada grupo de modo a ficarem 

mais afastados). Achas que agora há mais neste grupo, neste ou que há igual nos dois? 

A- Igual nos dois.  

O-Porquê? 

A- Porque espalhaste mas ainda tem a mesma quantidade. 

O- Boa! Muito bem! Então agora ajudas-me a arrumar os cubos todos dentro desta caixa? 

A- Sim (arruma).  
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O- Muito bem! Então tenho aqui uma coisa para tu veres. É o quê? 

A -Um estojo? 

O- É um estojo. Então vê lá o que é que está dentro do estojo. 

A- Uma cola, uma tesoura, uma caneta, um lápis e um afia 

O- Ok. Então agora vamos tirar tudo para fora e vamos voltar a arrumar… A cola, a 

caneta, a tesoura, o lápis… 

A- E o afia. 

O- Vamos fechar o estojo e agora quero que tu me digas quantos objetos é que estão 

dentro do estojo. 

A- Quatro? 

O- Quatro? Que são quais? 

A- (começa a contar com os dedos) A co..la, a tesou..ra, a cola a tesoura, a caneta, o lápis 

e o afia. 

O- Então são quantos? 

A- Cinco 

O- Cinco, muito bem. Queres ver quantos é que estão lá dentro 

A- Sim. (Abre o estojo e confere visualmente): Cinco 

O- Boa, então Ok. É o último jogo, eu vou-te contar uma história e depois vais para o 

intervalo também, OK? 

O- Então é assim…O João é um menino mais ou menos com a tua idade que gosta muito 

de brincar com carrinhos, daqueles pequeninos de brincar, sabes? 

A – Sim, o meu mano tem. 

O- Também tem? E lá na casa dele tem uma prateleira cheia destes carrinhos, que ele põe 

sempre por ordem, do maior até ao mais pequenino. E um dia o irmão dele foi lá, tirou os 

carrinhos todos da prateleira (era o irmão mais novo), desarrumou tudo. Esteve a brincar 

com os carrinhos e depois voltou a pôr todos os carrinhos na prateleira, mas por uma 

ordem diferente. Já não estavam primeiro os maiores… estavam todos misturados. O que é 

que achas que vai acontecer quando o João entrar no quarto dele? 

A- Uhm…Vai ficar zangado? 

O- Vai ficar zangado? E achas que ele vai achar que há mais carrinhos na prateleira, 

menos carrinhos ou o mesmo número. 

A- O mesmo número 

O- O mesmo número? Porquê? 
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A- Porque ele não deve ter perdido nenhum. 

O- Ele voltou a pôr todos? 

A- sim. 

O- Boa! Muito bem! És muito boa a contar. Gostaste dos jogos? 

A- Sim. 
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ANEXO 8 

 

Estimativas - Tabela descritiva do erro absoluto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nº real Estimativa Erro Absoluto 

(Estimativa-nº real) 

B1 16 10 6 

B2 22 11 11 

B3 20 10 10 

B4 43 43 0 

B5 36 20 16 

B6 57 50 7 

B7 55 100 45 

B8 20 20 0 

B9 19 10 9 

B10 23 6 17 

B11 26 20 6 

B12 36 20 16 

B13 20 NR-20 0 

B14 34 14 20 

B15 25 10 15 

B16 37 17 20 

B17 24 20 4 

B18 23 10 13 

B19 14 10 4 

B20 28 20 8 
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ANEXO 9  

Tabela descritiva dos resultados dos alunos da turma 

 Correspond

ência 

1 para 1 

Estabilidade 

da ordem 

dos 

números 

Cardinalida

de 

Conservaç

ão 

Abstraçã

o 

Irrelevância 

da ordem 

dos 

números 

Nº de 

princí

pios 

1s 

B1 Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 5 

B2 Consegue se 

estimulado 

Adquirido* Adquirido 

   

 

B3 Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 5 

B4 Adquirido Adquirido Consegue se 

estimulado    

 

B5 Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 5 

B6 Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 5 

B7 Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 5 

B8 Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 5 

B9 Adquirido Adquirido Adquirido Consegue se 

estimulado 

Adquirido Adquirido 4 

B10 Consegue se 

estimulado 

Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Consegue se 

estimulado 

3 

B11 Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 5 

B12 Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 5 

B13 Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Consegue se 

estimulado 

4 

B14 Adquirido Adquirido Adquirido Consegue se 

estimulado 

Adquirido Adquirido 4 

B15 Consegue se 

estimulado 

Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 4 

B16 Consegue se 

estimulado 

Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 4 

B17 Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 5 

B18 Consegue se 

estimulado 

Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 4 

B19 Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 4 

B20 Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido Adquirido 4 


