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Anexo 1 — Calendário das sessões de recolha de dados 

 

 
Margarida 

 
 

Nº Data Aula Reflexão  
pós-aula 

Entrevista temática 

1 30/12/99   E0 — Primeiro contacto 

2 12 /01/00   E1 — Percurso biográfico 

3 26/01/00   E2 — Novos programas 

4 09/02/00   E3 — Contexto Escolar 

5 14/02/00 A1    

6 15/02/00 A2    

7 15/02/00  R1 e R2  

8 22/02/00 A3    

9 24/02/00 A4    

10 24/02/00  R3 e R4  

11 03/04/00 A5   

12 04/04/00  R5  

13 17/04/00   E4 — Planificação 
M1 — Consulta de 
materiais do subgrupo 
disciplinar 

14 27/04/00   E5 — Relação com o 
currículo 
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Francisca 

 
 

Nº Data Aula Reflexão 
Pós-aula 

Entrevista 

1 12/05/00   E0 — Primeiro contacto 

2 15/05/00   E1 — Percurso biográfico 

3 18/05/00 A1 + 
A2 

  

4 19/05/00  R1+R2  

5 02/06/00 A3   

6 07/06/00  R3  

7 08/06/00 A4 + 

A5 

  

8 09/06/00  R4+R5  

9 15/06/00 A6+ 

A7 

  

10 16/06/00 A8   

11 03/07/00  R6+R7+R8  

12 10/07/00   E2 — Contexto escolar 

13 13/07/00   E3 — Relação com o 
currículo  
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Anexo 2 — Folhas para registo de aulas 

 

 
Identificação da aula       Código: 

Professora:           

Turma: 

# alunos presentes:       

 

Data:        

Horário:    

Sala: 

Obs: 

 

Tempo Desenvolvimento Observações

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(esboço de planta de alunos sentados) 
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Anexo 3 — Guião de entrevista sobre  
percurso biográfico e eu profissional 

 

 
Primeira entrevista 
 
 

• Como se tornou professora de Matemática?  

• Como foi o seu percurso de professora?  

• Que relações teve com a vida familiar? 

• Que histórias recorda deste percurso? 

• Que momentos significativos identifica? 

• Que mudanças, evoluções, reconhece ao longo do seu percurso?  

 

• Um episódio especialmente gratificante?  

• Um episódio especialmente desagradável? 

 

• Que responsabilidades sente como professora? 

• Do que mais gosta no ensino? E menos? 

• Se lhe oferecessem outro emprego, aceitava? 

• Como acha que os alunos/colegas a vêem? 

Histórias 
 

Incidentes 
críticos 
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Anexo 4 — Guião de entrevista sobre contexto escolar 

 

 
• Como caracterização a sua escola? 

• A escola é muito ou pouco dinâmica? 

• Como vê o papel dos orgãos de gestão? 

• Porque é que não muda de escola? 

 

• Como caracteriza o grupo de Matemática? 

• Como tem evoluído a dinâmica do grupo? 

• Identifica-se com o grupo? 

• Trabalha com colegas? 

 

• Que repercussões trouxeram os novos programas/GFC ao grupo 

disciplinar? 

• Quais são as actividades do grupo? 

 

Histórias 
 

Incidentes 
críticos 



Anexos 

  641 

Anexo 5 — Guião de entrevista sobre a  
relação com o currículo 

 

 

• Qual é a visão do programa de Matemática? 

• Adere às orientações programáticas? 

• Quais são as principais críticas que faz aos programas? 

• Quais são as principais dificuldades que lhe colocam? 

• Esforça-se por cumprir o programa? 

 

• Como se preparou para leccionar segundo o programa? 

• Como faz a planificação lectiva? 

• Trabalha com colegas? 

• Que prioridades assume na planificação? 

• Como é a utilização do  manual escolar?  

• Quais são os principais recursos que usa na planificação? 

 

• Como concretização o programa na sala de aula? 

• Que balanço faz do que já introduziu de novo? 

• O que a condiciona a sua prática da sala de aula? 

• Quais são as principais influências na prática da sala de aula? 

 

• Mantém uma relação calma ou tensa com o programa?  

Histórias 
 

Incidentes 
críticos 
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Anexo 6 — Guião de reflexão pós-aula 
 

 
Identificação da aula      Código: 

Professora:      Turma:  Data:   

  

 

1. Avaliação da aula pela professora 

• Que balanço faz da aula? 

 

2. Questões sobre aspectos importantes da aula relativamente a: 

• Estrutura da aula: gestão do tempo, momentos,  

• Tarefas propostas: origem, razões da escolha da tarefa 

• Metodologia adoptada: porquê 

• Materiais utilizados: porquê 

• Dificuldades dos alunos 

• Coisas que ficaram por fazer 

• Consequências ou prosseguimento da aula 

 

3. Reflexão da professora sobre episódios da aula 
(para cada episódio) 

• Identificação minha do episódio 

• Razão das suas reacções e decisões 
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Anexo 7 — Regras para transcrição de entrevistas 

 

 
Transcrições de cassetes  

 
 
1. As cassetes estão referenciadas com um código, que indica o nome da 
entrevistada, o número da entrevista e a parte/sequência das cassetes 
relativas à entrevista. Estes códigos são fundamentais para saber por onde 
começar a transcrever e como prosseguir até ao fim. Por exemplo, neste 
caso envio duas cassetes com os seguintes códigos: 
 
• M - E1 – 1A, quer dizer que a entrevista é da professora que se chama 
M, trata-se da entrevista 1, e é a primeira cassete, face A. 
• M - E1 – 1B, quer dizer que a entrevista é da professora que se chama 
M, trata-se da entrevista 1, e é a primeira cassete, face B. 
• M - E1 – 2A, quer dizer que a entrevista é da professora que se chama 
M, trata-se da entrevista 2, e é a segunda cassete, face A. 
 
2. Antes de começar a transcrever, escrever a indicação do código, a 
BOLD, e isto sempre que iniciar uma nova cassete ou face de cassete. 
 
3. Escrever tudo o que for possível, não apenas as palavras ditas na 
conversa, mas também risos, gargalhadas, pausas pequenas, pausas 
prolongadas, outros sons que eventualmente se identifiquem.  
 
4. No caso das pausas, registar se é uma pausa pequena, correspondente a 
uma breve hesitação, ou uma pausa grande, correspondente a uma 
dificuldade maior em responder. Fazer esse registo entre parêntesis e 
tentando estimar em segundos o tempo de pausa. Por exemplo: (pausa de 3 
seg) 
 
5. No caso de não se perceber alguma palavra ou sequência de palavras, 
escrever aquilo que eventualmente se consiga perceber, mas entre 
parêntesis e usando três sinais de interrogação. Por exemplo: (o gato comeu 
a flor ???) 
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6. Gravar o ficheiro dando-lhe como nome a parte inicial do código. Neste 
caso ficará: M-E1. Manter mais do que uma cópia do ficheiro por causa dos 
azares… 
 
7. Enviar o ficheiro via e-mail logo que pronto mas guardar sempre uma 
cópia de segurança. Os endereços são apc@uevora.pt ou 
apcanavarro@mail.telepac.pt. 
 
8. Guardar as cassetes religiosamente, que são únicas e irrecuperáveis! 
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Anexo 8 — Guião do relatório de aula 

 

 
Identificação da aula      Código: 

Professora:           

Turma:     # alunos presentes:  

Data:       horário:   sala: 

 

Antes da aula 

Objectivo da aula: 

Estratégia pensada: 

Expectativas: 

Outros: 

 

Descrição 
(reconstrução completa da aula a partir da combinação das notas de campo e gravação áudio) 

 

 

 

Análise de episódios 
(para cada episódio) 

 

Fala da professora 

Conteúdo do episódio 

Decisão que toma 

Justificação da decisão  

Objectivos prevalecentes 
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Comentários analíticos 

Relação com a turma: 

• Nº de alunos 
• Tratamento dos alunos 
• Alunos especiais 
 
Estrutura e organização: 

• Princípio 
• Desenvolvimento 
• Fim 
• Gráfico tempo-actividade 
• Gestão do tempo 
• Inflexões e parêntesis 
 
Ambiente da aula: 

• Atitude dos alunos 
• Atitude da professora 
• Regras de funcionamento 
• Incidentes comportamentais 
 
Tarefas: 

• Fonte 
• Material 
• Objectivo 
• Natureza 
• Actividade matemática desenvolvida 
• Grau de dificuldade 
 
Discurso matemático: 

• Papel dos alunos na actividade matemática 
• Papel do professor na actividade matemática 
• Mensagens sobre a actividade matemática 
• Mensagens sobre a Matemática 
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Anexo 9 — Categorias de análise 

 

 
Pessoa 
Características 
pessoais 

Idade 
Aparência global 
Imagem que transmite 
Interesses 

Vida pessoal 
 

Tipo de família 
Ocupação com a família 
Outras actividades 

 
Percurso biográfico 
Tempo de aluna Relação com a Matemática 

Professores marcantes 
Trajecto profissional 
 

Escolha da profissão 
Cargos desempenhados 
Experiências significativas 

Evolução 
profissional 

Formação 
Experiências significativas 
Perspectivas 

 
Eu profissional 
Gratificação 
profissional 

Compensações intrínsecas e extrínsecas 
Papel dos alunos 

Percepção da 
actividade 
profissional 

Papel como educadora 
Papel como professora de Matemática 
Dimensões morais da profissão 

Auto-imagem e 
auto-estima 

Conhecimento de si 
Aspectos valorizados em si 
Realização profissional 
Frustração profissional 

Perspectivas sobre o 
futuro  
 

Investimentos programados 
Projectos escolares 
Projectos extra-escola 
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Conhecimento didáctico  
A Matemática  Principais características 

Processos matemáticos 
Conteúdos matemáticos 
Abordagens aos conteúdos 
Tarefas matemáticas para os alunos 

Os alunos e os 
processos de 
aprendizagem 

Estratégias para envolver alunos na 
aprendizagem 

Dificuldades de aprendizagem dos alunos 
Diferenciação do ensino 

O currículo 
 

Noção de currículo e programa 
Finalidades e objectivos 
Conteúdos matemáticos 
Orientações metodológicas e recursos 
Avaliação das aprendizagens dos alunos 
Mediadores curriculares 

Conhecimento do 
processo instrucional 
 

Preparação lectiva 
Condução das aulas 
Avaliação 

 
Contexto escolar 
Caracterização geral 
da escola 
 

Espaços  
Pessoal  
Recursos 
Ambiente  
Dinâmica 

Inserção escolar da 
professora 
 

Relação com orgãos de gestão 
Relação com o grupo disciplinar 
Relação com colegas 

O grupo disciplinar 
 

Constituição 
Dinâmicas do grupo 
O grupo e o programa de Matemática 

O projecto de Gestão 
Flexível do 
Currículo  
(só para Francisca) 

Adesão ao projecto 
Repercussões na escola  
Funcionamento das “novidades” 
Balanço 

O programa 
reajustado  
(só para Margarida) 

Iniciativas face ao novo programa 
Repercussões no grupo disciplinar  
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Currículo moldado 
Planificação no 
grupo disciplinar 
 

Planificação anual 
O livro adoptado 
A avaliação das aprendizagens dos alunos 

Planificação no 
subgrupo  
(só para Margarida) 
 

Objectivos da planificação 
Planificação de unidade 
Decisões colectivas 
O livro adoptado 

Planificação no 
grupo de trabalho  
(só para Francisca) 
 

Objectivos da planificação 
Planificação de unidade 
Decisões colectivas 
O livro adoptado 

O trabalho 
individual de 
planificação  

Objectivos da planificação 
Decisões individuais 
Recursos 

 
Currículo em acção 
Contexto lectivo 
 

Espaço  
Horário 
Turma 

Ambiente da aula: Atitude dos alunos 
Atitude da professora 
Regras de funcionamento 
Incidentes comportamentais 

Estrutura e 
organização: 
 

Atitude dos alunos 
Atitude da professora 
Regras de funcionamento 
Incidentes comportamentais 

Tarefas 
 

Fonte 
Material 
Objectivo 
Natureza 
Actividade matemática desenvolvida 
Grau de dificuldade 

Discurso 
matemático: 
  

Papel dos alunos na actividade matemática 
Papel do professor na actividade matemática 
Mensagens sobre a actividade matemática 
Mensagens sobre a Matemática 
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Percepção das práticas curriculares 
Relação com o 
currículo oficial  

Visão sobre o currículo 
Adesão ao programa de Matemática 
Papel do programa  
Cumprir o programa 

Protagonismo 
curricular 
 

Grau de mediação curricular assumido 
Protagonismo individual e colectivo 
Incidência do protagonismo curricular 

Legitimação das 
decisões  
 
 

Tipos de legitimação curricular  
Legitimação no colectivo 
Legitimação individual 
Legitimação na sala de aula 

Influências nas 
práticas curriculares 
 

Sistemas de influência exteriores à escola  
O contexto escolar 
Aspectos intrínsecos ao professor 
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Anexo 10 — Planificação de unidade de Funções I 
 (fac-símile, redução a 70%) 
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Anexo 11 — Ficha de trabalho sobre Funções 
 (fac-símile, redução a 70%) 
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Anexo 12 — Ficha de trabalho sobre o círculo 

 (fac-símile, redução a 70%) 

 

 



Anexos 

  655 

 



Anexos 

656 

Anexo 13 — Ficha de exercícios de aplicação 
 (fac-símile, redução a 70%) 
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Anexo 14 — O problema do arranha-céus 
 (fac-símile, redução a 70%) 
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Anexo 15 — O jogo dos dados 
 (fac-símile, redução a 70%) 

 

 

 


