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I - INTRODUÇÃO 
 
 

 
 

É inegável que a Matemática faz parte integrante das nossas vidas; é 

inegável que fazemos uso dela para a resolução de diversas situações, 

diariamente; é inegável que crianças muito pequenas têm capacidade de 

resolver diversas situações recorrendo à Matemática, que “brincam” com a 

Matemática e que a utilizam de uma forma muito intuitiva. Tal como falar... 

ou cantar...  

Então onde e porquê, ao longo do seu percurso escolar e de vida, essa 

capacidade se perde e se transforma em dificuldade, em obstáculo, capaz 

até de mudar a vida das pessoas?  

 

É numa perspectiva de Aprendizagem ao Longo da Vida, entendida 

como uma construção social, que me proponho desenvolver uma 

experiência de trabalho colaborativo entre Professores de 1º Ciclo e 

Educadoras de Infância, no sentido de tentar perceber quais as  suas 

implicações nas  práticas lectivas e no desenvolvimento profissional dos 

Professores, tendo em vista a promoção do sucesso dos alunos.  

 

Não tendo sido pensado inicialmente nos moldes em que acabou por 

decorrer, este estudo serviu, também, para confirmar que “pode sempre 

programar-se o modo de começar uma investigação, mas nunca se sabe 

como ela irá acabar” (Ponte, Brocardo e Oliveira 2003, p.25). 

Não vivemos isolados e o contexto ideal não passa disso mesmo, um 

ideal. Real é mesmo o contexto em que estamos inseridos, o que existe no 

plano da acção e que escapa ao nosso controle. É neste que nos 

movimentamos, é este que influenciamos pela nossa acção e é este que 

influencia e determina a nossa acção. 

Durante o ano lectivo ao longo do qual decorreu este estudo, a escola 

passou por várias dificuldades e problemas graves relacionados com 

inundações, numerosos assaltos e actos de vandalismo que resultaram, 

“A matemática ... é a actividade mais criativa do 
planeta.” 

Stewart, I. (2006) 
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inevitavelmente, além dos avultados danos materiais (alguns irrecuperáveis) 

em alterações profundas na nossa maneira de ‘viver na escola’. O 

sentimento de insegurança, de impotência, o desencanto... mas, ao mesmo 

tempo, o gosto pela profissão, a consciência de sermos responsáveis pelo 

bem-estar dos nossos alunos e a preocupação de minorar (que não 

minimizar) os efeitos nefastos dos acontecimentos, foram determinantes do 

modo como o ano lectivo decorreu. 

Nestas condições, optei por prosseguir o trabalho, embora com algumas 

alterações ao que estava pensado previamente. 

Tencionando desenvolver uma experiência de trabalho colaborativo, 

envolvendo praticamente todo o Corpo Docente da escola, vi-me, face aos 

acontecimentos, na contingência de, a partir de certa altura, poder contar 

apenas com a participação de uma educadora de infância. 

A experiência inicial de trabalho colaborativo terminou, pois, em 

cooperação numa investigação sobre a prática docente, centrada em tarefas 

de investigação, numa turma de Jardim de Infância e noutra de 1º ano de 

escolaridade. 

 
I.1. Matemática e Insucesso Escolar 

 

A Matemática nasceu da necessidade do Homem resolver problemas e 

situações da sua vida real. Está, incontestavelmente, presente no nosso dia-

a-dia, faz parte da nossa actividade, “é um instrumento de organização do 

mundo, da vida e do quotidiano”(DEB, 1999, p.7). Da contagem do tempo à 

necessidade de quantificação de objectos, das medidas à utilização do 

dinheiro e ao uso das tecnologias, a Matemática tornou-se uma ferramenta 

fundamental e um meio de comunicação impar.  

Não é de estranhar, portanto, que Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) 

considerem que “a matemática constitui um património cultural da 

humanidade e um modo de pensar”. É, de facto, um poderoso meio de 

comunicação com o meio envolvente, constituindo uma forma de pensar, 

que favorece o desenvolvimento do espírito critico e da capacidade de 

interpretar, agir e participar na vida da sociedade em consciência e com 

responsabilidade. Essa ideia é reforçada por Goldenberg (1998), ao afirmar 
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que a matemática não trata de conteúdos, mas sim do raciocínio que 

descobre, e dá sentido a esses conteúdos. 

Também de acordo com Freudenthal (1973), a Matemática é uma 

actividade humana, tal como andar ou falar, não se ensina, constrói-se, 

descobre-se, “reinventa-se” (Freudenthal, 1973, p. 120). Estando presente 

no nosso dia-a-dia, a sua aprendizagem ocorre de forma subtil ainda antes 

de iniciada a escolaridade. Através da sua actividade e curiosidade naturais, 

agindo e interagindo com os objectos e as situações, as crianças vão 

interiorizando conceitos e desenvolvendo capacidades basilares para 

aprendizagens futuras.  

Assim, aprender Matemática só faz sentido FAZENDO Matemática. 

Todo o trabalho desenvolvido pelos alunos deverá constituir uma experiência 

válida, positiva e enriquecedora, que sirva de base à construção de sólidas e 

significativas aprendizagens. 

Verifica-se que crianças pequenas, ainda no Jardim de Infância, 

apresentam uma capacidade de desenvolver raciocínios lógicos, de resolver 

problemas, de aprender Matemática que (e isso sim, é estranho) algures, ao 

longo do seu percurso escolar, se perde.  

Onde? Quando? 

O insucesso escolar em Matemática começa, de tão falado, a tornar-se 

um lugar comum. 

Das entidades governamentais ao cidadão anónimo, da comunicação 

social à mesa do café, do Plano de Acção para a Matemática a livros do 

género “dez minutos com o seu filho”, este assunto ocupa lugar cimeiro nas 

preocupações de todos, o que não é, totalmente, injustificado: os resultados 

obtidos nos testes nacionais e internacionais não são dos melhores.  

Sendo o insucesso nesta área aceite como normal, tanto por 

encarregados de educação como pela sociedade em geral, desde muito 

cedo as crianças se habituam a olhar a Matemática como algo muito difícil 

de entender, completamente desligada das suas vidas, destinada só a 

alguns “especiais”. Apontam-se, como razões do fracasso, a “falta de 

bases”, a distracção, o ambiente / antecedentes familiares, ...  

Vários podem ser os motivos deste malogro. Podemos considerar, por 

exemplo, a diferença existente entre o conhecimento dos professores e o 
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conhecimento dos alunos, ou seja, a discrepância entre o que os alunos 

sabem na realidade e da realidade e aquilo que os professores assumem 

que o aluno sabe; ou a atitude do professor, o modo de trabalhar os 

diferentes conteúdos, que influencia negativamente os alunos; ou a ideia que 

é transmitida pela família e amigos; ou...  

Qual a função dos manuais escolares - auxiliares ou condicionantes do 

trabalho do professor? 

Terá a separação entre os vários ciclos de escolaridade 

(JI/1ºCEB/2ºCEB…) alguma relação com o insucesso dos alunos? 

Terá o isolamento profissional dos professores, o facto de cada um 

trabalhar individualmente no seu grupo/turma, alguma coisa a ver com a falta 

de motivação e a (des)aprendizagem dos alunos? 

Por outro lado, a própria natureza das tarefas propostas, a 

mecanização de procedimentos descontextualizados, a falta de articulação 

de conhecimentos e entre os vários temas, poderão, também, contribuir para 

a desmotivação e fraco desempenho dos alunos. 

O que se faz, nas escolas, para inverter esta situação? Que tipo de 

considerações tecem os professores a respeito desta matéria? Quais as 

suas reflexões e de que modo é que estas influenciam as práticas lectivas?   

 

  

I.2. Objectivo e questões de investigação 

 

Assim, perante uma problemática que não é nova, definiu-se, 

inicialmente, como objectivo do estudo: 

 Perceber de que forma é que o trabalho colaborativo, entre 

professores de JI e 1º ciclo do ensino básico, pode melhorar as suas 

práticas lectivas, promovendo o aumento do conhecimento didáctico, 

matemático e do meio envolvente 

estabelecendo-se as seguintes questões de investigação: 

 Como se posicionam as docentes face à Matemática e ao seu ensino, 

com ênfase no desenvolvimento do sentido do número? 

 Como podem ser trabalhados os diferentes conteúdos em ciclos e 

anos de escolaridade consecutivos, especificamente no Jardim de 
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Infância e no 1º Ciclo do Ensino Básico, de forma a que se articulem 

entre si e o seu grau de dificuldade seja progressivo? 

 Quais as vantagens do trabalho colaborativo entre os Educadores de 

Infância e os Professores de 1ºciclo para a prática lectiva e para o 

sucesso em Matemática? 

 

No entanto, face às vicissitudes sofridas e às mudanças provocadas 

na vida da escola, não foi possível dar cumprimento ao que inicialmente 

estava estipulado, sendo necessário proceder a um conjunto de alterações 

metodológicas, explicitadas no capítulo correspondente que, embora 

mantendo a essência do estudo,  conduziram à necessária reformulação das 

questões de investigação. 

Assim, mantendo-se o objectivo do estudo formularam-se as 

seguintes questões de investigação : 

 Quais as vantagens do trabalho colaborativo para uma boa 

articulação entre a Educação Pré Escolar e o 1º ciclo do ensino básico, 

no que diz respeito ao ensino da Matemática? 

 Quais as implicações, para as práticas lectivas, da realização de 

actividades de investigação com crianças do Jardim de Infância e do 1º 

ano de escolaridade? 

  Em que medida é que a realização desse tipo de actividades pode 

facilitar a articulação curricular entre a Educação Pré Escolar e o 1º ciclo 

do Ensino Básico? 

 

I.3. Pertinência do estudo 

 

Falar de Matemática é sempre uma tarefa delicada: presente demais 

para ser ignorada, discreta demais para ser notada com facilidade, curiosa 

demais para passar despercebida, a Matemática é, como disse um dia Ian 

Stewart, “uma das actividades humanas mais vitais, mas também uma das 

menos apreciadas e a menos compreendida.”  

Tanto se lhe atribui o mérito de ajudar a resolver os problemas do dia-a-

dia, como sobre ela recaem as culpas de fracassos, de insucessos, de 

decisões mal tomadas. 
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Principais agentes intermediários entre o saber e os alunos, os 

professores são os primeiros responsáveis pelo importante trabalho de “dar 

a ver”, como refere Pombo (1992), por criar ambientes de aprendizagem 

favoráveis à construção do conhecimento matemático. 

Como tal, considera-se necessário que seja dispensada particular 

atenção ao seu desenvolvimento profissional, com relevância para os 

seguintes aspectos: 

 Atitude -  face à Matemática. O modo como cada professor a vê (‘mal 

necessário’ ou instrumento útil e imprescindível; património de todos ou 

propriedade apenas de alguns ‘iluminados’) influencia, 

inquestionavelmente, a relação dos alunos com esta disciplina, uma vez 

que é desde as idades mais baixas que “as crianças aprendem a lidar 

com ideias matemáticas que são a base de aprendizagens futuras” 

(Ponte e Serrazina, 2000, p. 77); 

• Relação com a comunidade – de alunos, de pares, de cidadãos da 

qual faz parte. Só no seio de um ambiente positivo criado por uma boa 

relação entre todos os seus elementos a apropriação dos conceitos e 

ideias matemáticos se pode dar de forma significativa. 

• Aprofundamento do Conhecimento – dos contextos sociais, 

culturais e educativos; pedagógico e curricular, do ambiente aos 

materiais e conteúdos de aprendizagem; didáctico, relacionado com a 

transmissão dos conteúdos; da Matemática - factos, conceitos, 

princípios, relações... 

De facto, só a relação dialéctica entre todos estes factores, permite 

chegar a um conhecimento profundo da realidade e encontrar as referências 

necessárias à definição de estratégias de intervenção adequadas à solução 

dos problemas sentidos.  

Não sendo a escola um espaço de trabalho individual mas de equipa, 

e considerando que aprender é, de acordo com Wenger (1998), um 

fenómeno fundamentalmente social que reflecte a nossa mais profunda 

natureza social enquanto seres humanos capazes de obter conhecimento, 

parece pertinente levar a cabo uma experiência de trabalho colaborativo, 

através da qual os professores possam “desenvolver o seu conhecimento 

profissional utilizando como recursos a pesquisa, (...) as suas próprias 
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experiências (...), os materiais curriculares, os colegas (...).” (NCTM, 2000, p. 

433) 

Por sua vez, o Estatuto da Carreira Docente (Decreto-Lei nº15/2007 de 

19 de Janeiro) preconiza uma formação que “favoreça e estimule a inovação 

e a investigação, nomeadamente em relação com a actividade educativa” 

orientada para “uma prática reflexiva e continuada de auto-informação e 

auto-aprendizagem” (p. 42).  

Este estudo insere-se, então, num contexto bastante actual de onde 

sobressai a sua pertinência. Incidindo sobre o trabalho colaborativo de 

professores, procurando aprofundar o conhecimento sobre o currículo, 

Orientações Curriculares para o Jardim de Infância e Programa de 

Matemática para o 1ºCEB, espera-se contribuir, de forma significativa, para 

a compreensão das implicações do trabalho colaborativo no 

desenvolvimento profissional dos professores e, consequentemente, das 

suas repercussões na aprendizagem dos alunos.  

Nesse sentido, tentando dar continuidade ao estudo realizado 

colaborativamente sobre as Orientações Curriculares para a Educação Pré 

Escolar e o Programa do 1ºCiclo do Ensino Básico, aproveitando o facto de, 

no mesmo edifício, funcionar o Jardim de Infância e a EB1, o trabalho 

desenvolve-se em torno da prática lectiva em JI e no 1º ano de escolaridade, 

com a realização de tarefas de investigação, centradas no desenvolvimento 

do sentido do número. 

Por outro lado, e sendo o insucesso escolar um problema grave do 

nosso sistema educativo, este trabalho poderá acrescentar alguns dados 

relativos à importância da ligação e continuidade entre ciclos de ensino, 

como forma de promover o sucesso escolar.  
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II. REVISÃO DA LITERATURA 
 

II.1. A profissão de Professor 

 
 
 
 

 
 

Velha como o Homem no Mundo, a Educação/instrução existe enquanto 

forma de transmissão de saberes, pela necessidade de dar continuidade à 

existência da espécie. É, sem dúvida, a actividade mais necessária de todas 

as civilizações, sem a qual deixariam de existir. 

Pela Educação/Instrução, os mais novos aprendem dos mais velhos os 

conhecimentos que lhes permitirão integrar-se e desenvolver-se num mundo 

que já existia à sua chegada. Pela Educação/Instrução dos mais novos, os 

mais velhos asseguram a transmissão de conhecimentos e técnicas, de 

formas particulares de relação com o mundo que constituem a essência de 

cada civilização, permitindo a sua continuidade. 

Reflectindo sobre educação, Arendt (1957) considera ser esta a  

enorme responsabilidade assumida pelos adultos, e neste particular, pelos 

Professores e pela Escola, perante o nascimento de cada criança: 

responsabilidade, desde logo, pela própria criança, pela sua segurança e 

subsistência num mundo, no qual ela é uma ‘intrusa’, que lhe é 

completamente desconhecido, senão mesmo adverso; responsabilidade 

perante a criança, por tudo aquilo que se lhe oferece e foi construído por 

todos e por cada um de nós; responsabilidade perante o mundo e pelo 

mundo, pela sua continuidade, garantida através daqueles que, chegados de 

novo, são a certeza do futuro na incerteza do presente, resultado do que 

formos capazes de lhes transmitir, da forma como os conseguirmos preparar 

para a construção, a renovação de um mundo em permanente mudança. 

A profissão de Professor reveste-se, assim, de um carácter 

eminentemente social, pois são os professores “que fazem com que os 

“A educação é também o lugar em que se decide se se 
amam suficientemente as nossas crianças para não as 
expulsar do nosso mundo (...) para não lhes retirar a 
possibilidade de realizar qualquer coisa de novo, 
qualquer coisa que não tínhamos previsto, para, ao 
invés, antecipadamente as preparar para a tarefa de 
renovação de um mundo comum.” 

(Arendt, in Pombo, 2000, p.52-53 ) 
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outros (que hoje são todos os cidadãos) aprendam um saber que 

socialmente se considera que lhes é necessário” (Roldão, 2005, p.14). 

 

II.1.1. Ser  professor 

 

 

 

 

Num tempo de constantes convulsões culturais e sociais, de incessantes 

avanços científicos e tecnológicos, de conhecimentos permanentemente 

renovados, actualizados, a figura do professor portador e transmissor de um 

conhecimento construído e inquestionável é posta em causa.  

Inegavelmente responsáveis pela formação e construção do 

conhecimento das gerações seguintes, os professores deixam de ser 

aqueles a quem o domínio do conhecimento confere autoridade 

incontestável para ensinar, para serem alguém a quem o conhecimento que 

possuem confere legitima autoridade para orientar o processo de descoberta 

do conhecimento. 

Nesta perspectiva, o professor é “alguém que sabe – e por isso pode, e 

a sociedade espera que o faça – construir a passagem de um saber ao 

aluno” (Roldão, 2005, p.15), sendo, assim, o  

 

responsável da mediação entre o saber e o aluno, ... , pela 

orientação intencionalizada e tutorizada de acções de ensino que 

conduzam à possibilidade efectiva de o esforço do aluno se 

traduzir na apreensão do saber que se pretende ver adquirido 

(Idem, 2005, p.16). 

 

Não se trata, portanto, de transmitir a uma assembleia passiva um 

conjunto de saberes feitos, mas de orientar o processo de construção e 

descoberta do conhecimento, de mostrar caminhos, de criar condições e pôr 

à disposição os meios e os instrumentos necessários à caminhada que 

conduz à aprendizagem. 

Como refere Monteiro (2000, p.582) citando Delors (1996),  

“Todos podem ser professores. Poucos 
escolheram ser professores.”  
 

(Guimarães, 1985) 
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o trabalho do professor não consiste simplesmente em 

transmitir informações, nem mesmo conhecimentos, mas em 

apresentá-los sob a forma de uma problemática, situando-os num 

contexto, e a pôr os problemas em perspectiva, de modo que o 

aluno possa estabelecer a relação entre a sua solução e 

interrogações mais amplas” e, sobretudo, aprenda o gosto do 

estudo.  

 

Podemos, então, entender os professores como os primeiros 

responsáveis por criar ambientes de aprendizagem favoráveis à construção 

do conhecimento. 

Mas se os professores têm como tarefa importante “dar a ver” o que já 

existe, têm também, paralelamente, a tarefa de permitir que se criem 

condições para a renovação e inovação. O mundo está em constante 

mudança, exigindo uma cada vez maior capacidade de adaptação e 

resposta à inovação e ao imprevisível. É, pois, aqui, que passado e futuro se 

fundem num presente efémero, a um tempo consequência do que foi e 

causa do que há-de ser. 

É ao professor que cabe a delicada tarefa de ser/fazer a ligação entre 

estes dois tempos, entre o que se intui e o que se concretiza, entre o que se 

adivinha e o que se constrói, redescobre. O professor é aquele que ajuda a 

tornar os conhecimentos visíveis, palpáveis, concretos, para novamente, aos 

poucos, os devolver ao campo da abstracção.  

Pretende-se, então, que cada professor seja capaz de, pela sua acção, 

contribuir para que cada um dos seus alunos se torne progressivamente 

responsável, desenvolva a sua autonomia e independência face ao adulto, 

de forma a tornar-se agente de continuidade e renovação do mundo a que 

pertence. 

Torna-se, para isso, necessário conhecer todo o trajecto a percorrer. 

Não é já, suficiente, saber o que é suposto ‘ensinar’ em cada ano de 

escolaridade ou em cada ciclo, em cada disciplina, é indispensável perceber 

o ‘ensino’ de uma forma global e integrada, como um todo coerente, em que 

cada fracção toma sentido em relação com o todo.  
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É, pois, como afirma  Roldão (2005, p.18), a “mobilização complexa e 

organizada” de conhecimentos científicos, curriculares e metodológicos “em 

torno de cada situação educativa concreta”, tendo em vista o objectivo que é 

“a aprendizagem do aluno”, que constitui a especificidade de ser Professor.   

 

A imagem dos professores está a mudar. O papel dos professores tem 

que, necessariamente, ser diferente.  

Ser professor implica estar em constante processo de construção, de 

adaptação da sua prática pedagógica a novas realidades, adequando 

métodos, estratégias e recursos. De acordo com Rocha (2008, p.44), “o 

conhecimento do professor tem de ser dinâmico e guiado pelo contexto, não 

sendo independente da situação em que é usado”.   

Numa perspectiva de Aprendizagem ao Longo da Vida, a preparação do 

professor começa muito antes, provavelmente, de decidir sê-lo. Tem início 

na sua experiência enquanto aluno, na imagem de professor, de escola, de 

aula e ensino, nas concepções e conhecimentos que vai construindo, a partir 

das suas próprias vivências. 

Assim, e assumindo a formação como um processo contínuo, assume  

lugar de destaque o seu desenvolvimento profissional, para o qual deverá 

utilizar “como recursos a pesquisa, os conhecimentos básicos da profissão e 

as suas próprias experiências”(NCTM, 2000, p.433).  

 
II.1.2. Ser professor de Matemática 

  
 
 

Será o Professor de matemática diferente dos outros? Porquê? Em quê? 

Em primeiro lugar, pela pressão social que recai sobre a disciplina que 

lecciona: trata-se de uma disciplina à qual todos os alunos têm de fazer 

exame no final do ensino básico; o insucesso nesta disciplina, embora com 

tendência a diminuir, é sempre alvo de extensas notícias e debates a nível 

nacional; mais, é uma disciplina em relação à qual se construiu uma imagem 

negativa, o que à partida, serve de forte constrangimento ao desempenho 

dos alunos. 

“Wanted a swimming – teacher who can swim himself.” 
Advertisement in a French provincial newspaper  
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Ser Professor de Matemática constitui, então, um desafio, em virtude da 

necessidade de, além de ‘fazer com que outros aprendam”, fazer com que 

os alunos gostem de Matemática, a compreendam e saibam utilizá-la, 

promovendo “o gosto e a confiança pessoal em desenvolver actividades 

intelectuais que envolvem raciocínio matemático” (Abrantes, Serrazina e 

Oliveira, 1999, p.41).  

A atitude do educador/professor face à Matemática afecta o modo como 

os alunos encaram a disciplina. Um adulto seguro do que está a fazer 

transmite confiança; um professor entusiasmado motiva; um professor que 

acredita na capacidade que os  alunos têm de fazer matemática promove a 

auto-estima.  

 

São as acções dos professores que encorajam os alunos a 

pensar, a questionar, a resolver problemas e a discutir as suas 

ideias, estratégias e soluções. O professor é responsável pela 

criação de um ambiente intelectual, no qual o raciocínio 

matemático sério constitui a norma.” (NCTM, 2000, p.19) 

 

Por outro lado, torna-se fundamental o conhecimento global do currículo 

e dos programas, conhecimento esse facilitador de uma muito melhor 

compreensão de cada uma das etapas em que se encontram subdivididos e 

propiciador da sua continuidade e articulação.  

De acordo com o referido nas Normas Profissionais para o Ensino da 

Matemática,  

 

os professores necessitam ter uma visão de conjunto da 

matemática que atravessa os vários ciclos do ensino básico e o 

ensino secundário”, pois “isto assegura que os professores, em 

todos os níveis de escolaridade, não têm apenas uma 

compreensão adequada da matemática que estão a ensinar mas 

também uma perspectiva daquilo a que conduz essa matemática. 

(NCTM, 1991, p.139-140) 
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É também de realçar a importância do conhecimento matemático e do 

domínio que dele têm os Professores. Rocha (2008) analisando o que se 

escreveu sobre o Professor de Matemática, refere que ”qualquer professor 

de Matemática deve saber mais Matemática do que aquela que vai ensinar, 

mas que este conhecimento matemático necessário para ensinar é diferente 

do de um utilizador de Matemática e tem particularidades específicas” (p.49). 

Para que o aluno aprenda o que se pretende tem de compreender, o que 

torna necessário, muitas vezes, o recurso a explicações detalhadas, só 

possíveis se o Professor tiver um bom domínio dos assuntos, conceitos, 

técnicas.  

De acordo com Serrazina, citada por Saraiva e Ponte (2003), “para o 

desenvolvimento da confiança e das concepções do Professor em relação à 

Matemática é importante que ele consolide o seu conhecimento sobre os 

conteúdos matemáticos e a sua didáctica, confrontando formas diferentes 

de os abordar” (p.28).  

 

O professor de Matemática precisa de se sentir confiante e seguro do 

que está a ensinar. Precisa de saber, de conhecer bem os conceitos e os 

processos matemáticos, “precisa de se sentir à vontade na matemática que 

ensina. (...) Precisa de ter uma noção clara de todo o desenvolvimento do 

currículo de matemática no 1º ciclo de educação básica” (Ponte & Serrazina, 

2000, p.15) e “quais as ideias matemáticas que podem ser trabalhadas na 

educação pré-escolar”  (Serrazina, 2002, p.11). 

Só dominando muito bem os assuntos e os temas matemáticos em 

estudo o professor será capaz de cumprir com eficácia a sua importante e 

delicada tarefa de auxiliar e conduzir os alunos na (re)descoberta do 

conhecimento matemático. Só quando se vive e sente e gosta de 

matemática se consegue conduzir outrem a “desenvolver atitudes positivas 

face à Matemática e a capacidade de apreciar esta ciência”, contribuindo, 

então, de forma inquestionável, para o sucesso escolar dos alunos. 
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II.1.3. Ser Educador de Infância ou Professor de Matemática  do 1º 

ciclo 

 

Não é possível omitir aqui a especificidade do Educador de Infância e do 

Professor de 1º ciclo do ensino básico. 

Desde logo, pela faixa etária dos alunos com quem trabalham; 

seguidamente, pelo regime de monodocência, que é específico tanto na 

Educação pré-escolar como no 1º ciclo; no que respeita à carga horária da 

componente lectiva, os docentes destes níveis de ensino têm de cumprir um 

horário lectivo, semanal, de 25horas (sendo de 22 horas semanais a 

componente lectiva dos professores de outros ciclos).   

É necessário ter em consideração que tanto educadores como 

professores de 1º ciclo são professores generalistas exercendo a sua 

actividade em “níveis de educação considerados fulcrais para a formação 

dos indivíduos” (Serrazina, 2002, p.7), sendo o currículo encarado, em 

ambos os ciclos, de forma integrada.  No entanto, sendo a Matemática 

apenas uma das componentes da sua formação geral, o conhecimento 

matemático destes docentes resume-se, muitas vezes, ao domínio de 

conhecimentos básicos, adquiridos ao longo da sua escolaridade, muitos 

nem sequer tendo frequentado esta disciplina no ensino secundário. 

Deste modo, de acordo com o que tenho constatado pelo contacto com 

colegas, grande parte dos educadores e professores de 1º ciclo não se 

reconhece como ‘professor de Matemática’, tendo desta disciplina uma visão 

muito redutora, assente, essencialmente, em competências de cálculo e 

resolução de problemas apenas com recurso aos algoritmos das quatro 

operações, assumindo que se trata de algo difícil de compreender e 

‘transmitir’, o que condiciona a sua forma de trabalhar a Matemática com os 

alunos. 

No entanto e apesar de tudo, “os Professores são os principais 

protagonistas da mudança dos processos pelos quais a Matemática é 

ensinada e aprendida nas escolas” (NCTM,1991, p.2), tendo a seu cargo a 

importante e enorme responsabilidade de, através de uma “educação em 

matemática, sobre a matemática e através da matemática” (Migueis & 
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Azevedo, 2007, p.12) “dar a ver” a Todos os alunos, a Matemática que existe 

nas suas vidas. 

Compete aos docentes destes níveis de ensino trazer a Matemática do 

abstracto para o concreto para depois, aos poucos, voltar a remetê-la para o 

mesmo nível de abstracção. Tendo em conta que “os alunos constroem 

activamente o seu conhecimento” (Serrazina, 2002, p.9), os Professores têm 

a seu cargo a tarefa de os ajudar  a passar do informal para o formal, de os 

guiar no caminho da (re)descoberta e da construção do conhecimento 

matemático, de os ajudar a desenvolver o seu pensamento matemático,  a 

capacidade de raciocinar logicamente, de estabelecer conjecturas, de 

resolver problemas, oferecendo-lhes a possibilidade “que todas as crianças 

e jovens devem ter de contactar, a um nível apropriado, com as ideias e os 

métodos fundamentais da Matemática e de apreciar o seu valor e a sua 

natureza” (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999, p.17).  

Assim, em consonância com Serrazina (2002) “o modelo de ensino não 

pode ser baseado na transmissão do conhecimento por parte do professor, 

mas sim num modelo onde a investigação, a construção e a comunicação” 

ocupam um lugar importante. 

Desta forma, os educadores e professores do 1º ciclo estarão a 

contribuir para a formação integral de cidadãos competentes, críticos e 

responsáveis, com auto-confiança e segurança necessárias à resolução de 

problemas do dia-a-dia.  

O grande desafio para os professores é, pois, conseguir envolver os 

alunos em actividades matematicamente significativas. Para isso, os 

professores de Matemática da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 

básico devem ter um bom conhecimento do currículo e  do modo de o 

adequar aos diferentes alunos e contextos, relacionando e integrando os 

diferentes conteúdos em diferentes níveis; devem perceber o modo como os 

alunos aprendem, tendo em conta os conhecimentos previamente adquiridos 

e proporcionar aos alunos experiências contextualizadas, enriquecedoras e 

significativas matematicamente (Abrantes, Serrazina e Oliveira, 1999; 

NCTM, 1991, 2000; Ponte e Serrazina, 2000; Rocha, 2008).  

Ao longo dos anos, tenho vindo a constatar que ensinar crianças 

pequenas implica a capacidade de desconstruir conceitos e de os tornar 
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compreensíveis para os alunos, compreendendo que estes não têm das 

coisas o mesmo entendimento que os adultos, necessitando de orientação 

na construção do seu conhecimento.  

Da capacidade do Professor desconstruir os saberes, de os desmontar 

(tal como um puzzle ou jogo de encaixe em que cada peça tem o seu lugar 

determinado) e (re)colocar nas mãos dos alunos, dando-lhes o tempo e 

espaço necessários para que os manipulem, articulem, integrem e, como diz 

Vygotsky, os internalizem, depende a capacidade dos alunos (re)construírem 

o seu conhecimento e dele se apropriarem com a segurança necessária à 

mobilização atempada e adequada dos saberes às necessidades das 

diferentes situações e contextos de vida. 

Considerando a matemática como uma actividade humana, educador e 

professor não podem deixar de ter em conta as diferentes vivências dos 

alunos, oriundos de realidades diferentes, com experiências de vida próprias 

e todo um corpo de conhecimentos adquiridos antes da entrada para a 

escola, com base nos quais constroem e atribuem significado às 

aprendizagens.   

O professor passa a ser um guia que actua na zona metafórica de 

desenvolvimento próximo na construção do novo conhecimento a partir de 

outros já internalizados, pois, segundo a teoria de Vygotsky, (referida por 

Ponte e Serrazina, 2000, pp.97-98) a criança constrói o conhecimento de 

forma activa, em interacção com o meio físico e social em que se insere. Os 

problemas não surgem isolados e fragmentados, encontrando-se sempre 

contextualizados e gerados por actividades. Para ele, existem dois níveis de 

desenvolvimento: o nível de desenvolvimento real, que se refere àquilo que 

a criança é capaz de fazer de forma autónoma e o nível de desenvolvimento 

potencial, relativo ao que a criança tem capacidade de realizar com ajuda do 

adulto. É o encontro entre estes dois níveis que Vygotsky define como nível 

de desenvolvimento próximo, ou seja, o momento em que alguém, neste 

caso, o educador/professor, interfere no comportamento de outrem podendo  

modificá-lo. 

 É, assim, pela interacção entre adulto e criança que esta acede a 

níveis de conhecimento superiores, baseados na maturação dos que já 

domina.  
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De acordo com Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999, p.29), “o professor 

precisa de estar atento e construir as situações de aprendizagem e 

promover a reflexão dos alunos sobre essas experiências e esses 

conhecimentos”, pois como afirmam Ponte & Serrazina (2000, p.90), as 

aprendizagens significativas ocorrem quando “as ideias expressas 

simbolicamente são relacionadas com as informações previamente 

adquiridas pelos alunos (...), com algum aspecto relevante existente na 

estrutura cognitiva do aluno, como por exemplo, uma imagem, um símbolo, 

um conceito ou uma proposição”.  

O professor destes ciclos de ensino deve ser, efectivamente, um 

generalista, “flexível no tratamento dos assuntos (...)”(Monteiro, 2001, p.39), 

relacionando o ensino da Matemática com outros temas e conferindo-lhe a 

importância que, na verdade tem, “tanto no desenvolvimento do pensamento 

e da orientação espacial, como na organização de informação” (idem).  

A selecção de tarefas deve ser de molde a despertar a curiosidade e 

vontade de fazer Matemática, num ambiente estimulante e facilitador da 

comunicação que permita a relação entre a linguagem oral e simbólica, 

favorecendo a progressiva passagem do raciocínio informal e intuitivo 

próprio das crianças nos primeiros anos de escolaridade, para o raciocínio 

formal e abstracto. 

O educador/professor de Matemática nos anos iniciais de escolaridade 

deve, assim, ser um grande facilitador da aprendizagem, não no sentido de 

‘facilitar’, mas no de propiciar, guiar e orientar.  

 

II.2. Desenvolvimento profissional 
 

Numa época de constantes e profundas alterações, a nível social, 

científico, tecnológico, em todos os domínios da nossa vida, torna-se não só 

necessário, como urgente que os principais agentes de transmissão do 

conhecimento, os Professores, acompanhem estas mudanças. 

Não só devem acompanhá-las, como são os seus principais actores. 

Precisamente na confluência daquilo que foi com o que ainda há-de ser, 

“os Professores estão continuamente num estado de “vir a ser” (NCTM, 

1991, p. 127). Fruto de toda a sua experiência passada, de todas as 
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interacções em que se envolveu, de todos os contextos em que se 

desenvolveu, cada Professor está, de passagem pelo presente, construindo 

o futuro. E fá-lo de duas maneiras; primeiro, pelo desenvolvimento de si 

próprio, do seu saber, do seu saber-fazer, do seu saber-estar, do seu saber-

ser; depois, através da aplicação prática desses saberes, em permanente 

construção, contribuindo para a formação dos ‘cidadãos que hão-de ser’ os 

seus alunos. 

Como dizia Agostinho da Silva, citado por Pombo (2007, p.287), “...todo 

o passado se resolve numa lenta, incerta caminhada para um futuro de cada 

vez maior conhecimento do homem em si próprio e da humanidade que o 

cerca”.   

O desenvolvimento profissional dos Professores é, portanto, com toda a 

propriedade, considerado um processo dinâmico, permanente e complexo. 

Dinâmico, porque implica actividade, reflexão, diálogo, interligação entre 

teoria e prática; contínuo, pois  decorre ao longo de toda a carreira 

profissional, estendendo-se até ao seu final; complexo, devido às múltiplas 

influências a que está sujeito e que o condicionam e aos múltiplos contextos 

em que pode ocorrer (Caetano, 2004; Garcia, 1999; Hargreaves, 1998; 

Santiago, 2000; Saraiva e Ponte, 2003; ). 

Caetano (2004) afirma que é um processo “determinado pelo próprio, em 

função das suas experiências individuais e dos seus propósitos, mas 

condicionado pelos discursos de aprendizagem existentes na escola, na 

formação, na sociedade em geral e construído em interacção com esses 

contextos” (p. 31). 

Para Day (1999) são determinantes todas as experiências de 

aprendizagem que, de algum modo, influenciam o desempenho dos 

Professores e contribuem para a melhoria da qualidade das práticas lectivas. 

De acordo com as Normas Profissionais para o Ensino da Matemática 

(NCTM, 1991), o desenvolvimento profissional dos Professores de 

Matemática “visa a melhoria do seu ensino, com base numa experiência 

cada vez maior, conhecimentos novos e preocupação em relação às 

reformas educativas” (p. 127). 

Contudo, de acordo com Ferreira (2006), não é suficiente a oferta de 

cursos e oportunidades de aprendizagem ao professor. Importa, sim, 
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estimulá-lo, ouvi-lo, reconhecer as suas necessidades e experiências como 

“ponto de partida para qualquer proposta de desenvolvimento profissional” 

(p. 123), de modo a contribuir para que se torne agente da sua própria 

aprendizagem e incrementando a sua consciência profissional e a 

capacidade de procurar e criar as condições necessárias ao 

desenvolvimento da sua profissão. 

Trata-se, então, de um processo de crescimento que envolve vários 

aspectos, não só do ponto de vista profissional, mas também numa 

perspectiva social e pessoal. “Os professores não são apenas aprendizes 

técnicos, são também aprendizes sociais” (Hargreaves, 1998, p.12), o que  

implica, não só, o incrementar do conhecimento matemático e didáctico, 

como também o aprofundar do conhecimento dos contextos em que decorre  

a actividade profissional e, ainda, o desenvolver de relações intra e 

interpessoais. 

A comunicação com os seus pares, o diálogo e reflexão sobre a 

Matemática e o seu ensino contribuem para o aprofundamento do 

conhecimento matemático, dos alunos e do modo como os alunos 

aprendem. 

Este processo, contínuo e sistemático, favorecedor da ligação entre 

teoria e prática, ajuda a estruturar o conhecimento prático e pessoal, implica 

a “valorização e rentabilização dos saberes individuais, um maior nível de 

implicação por parte de todos os intervenientes e a adopção de uma postura 

reflexiva e crítica” (Migueis & Azevedo, 2007, p.13), contribuindo para o 

incremento da auto-confiança e segurança profissionais. 

A prática de cada Professor depende, pois, da conjugação de vários 

factores, desde as suas características pessoais, as suas concepções 

relativamente à profissão e ao seu papel enquanto profissional do ensino da 

Matemática, do seu conhecimento matemático e do modo como os alunos 

aprendem Matemática, ao modo como se relaciona com os alunos e com os 

seus pares, como compreende os contextos em que desempenha as suas 

funções e as relações entre estes e os contextos de vida dos alunos, 

entendendo estes como pessoas a desenvolver em todas as suas 

dimensões (cognitiva, afectiva, ética, politica), situadas num contexto familiar 
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e social que influenciam o seu grau de entendimento e integração dos 

saberes, afectos e valores. 

É a partir do conhecimento mútuo, dos objectivos comuns e da 

diversidade dos seus membros que se vai construir a unidade e 

cumplicidade necessárias ao desenvolvimento das competências 

profissionais. 

De facto, para Elbaz (1983, citado por Saraiva, 2001), “a actuação 

profissional do professor  depende fortemente da forma como ele é como 

pessoa e como ele se vê a si próprio enquanto tal e como profissional” (p. 

111-112). Do mesmo modo, Ponte (1997, citado por Saraiva e Ponte, 2003) 

salienta que o desenvolvimento profissional envolve elementos relacionados 

com a didáctica, com a acção educativa em geral, com aspectos pessoais e 

de interacção com os outros e com a comunidade extra-escolar. 

Deste modo, o professor surge como um eterno aprendiz, como um 

todo, situado num determinado contexto escolar e social, responsável pelo 

seu longo processo de aprendizagem - consequência do que foi, construtor  

do que há-de ser. 

Cabe a cada professor a responsabilidade pelo seu próprio crescimento 

profissional. A cada passo da sua vida, o docente tem necessidades 

diferentes, relacionadas não só com os diversos contextos em que 

desenvolve a sua prática, mas também, e necessariamente, com o 

aprofundamento do seu conhecimento matemático,  didáctico e curricular, 

sendo desejável que ocorra em estreita ligação com as práticas. 

 Nesta perspectiva, os professores tornam-se agentes da sua 

aprendizagem. Deixam de ser, eles próprios, aprendentes passivos, 

receptores do que outros preparam para lhes oferecer, transmissores 

acríticos de conhecimento construído, para se tornarem agentes activos da 

sua formação, que procuram e organizam, de acordo com as necessidades 

que sentem, em si e nos alunos, e com os seus interesses e prioridades, 

passando, de acordo com Ponte (2002), a assumir o papel de 

colaboradores, quando não o de parceiros”. 

Contudo, isto traz profundas implicações, uma vez que acarreta a mais 

difícil das mudanças, a que ocorre ao nível das atitudes e concepções do 

Professor. 
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De acordo com Day (1999), a mudança ocorre tendo em conta três 

aspectos:  

• primeiro, que o desenvolvimento profissional não pode ser 

forçado, uma vez que se processa de forma activa, sendo o 

professor quem se desenvolve, ao invés de ser desenvolvido;  

• depois, que tem que ser algo  interiorizado, caso contrário não é 

duradouro;  

• por último, que a mudança a níveis profundos, envolve a 

modificação de valores, atitudes, emoções e percepções 

determinantes da prática e que só acontece se o professor sentir 

que domina e controla, ele próprio, o seu processo de mudança. 

De acordo com vários autores, (Day, 1999; Garcia, 1999; Hargreaves, 

1998; Ponte, 2003), mudança representa incerteza; qualquer um, ao mudar 

uma pequena coisa que seja, um pequeno aspecto da sua vida ou do seu 

ambiente, perde, de algum modo, o controle e o domínio da situação. Deixa 

de saber com o que pode contar, o que pode esperar o que põe ou deve 

fazer, passando a viver na incerteza e na insegurança do desconhecido. 

Numa época em que a imagem do professor está a mudar, estes 

profissionais têm de (re)construir e legitimar a sua autoridade, pelo 

aprofundamento e domínio do conhecimento, pela capacidade de 

seleccionar e adequar estratégias a situações e contextos diversificados, 

pelo desenvolvimento das suas competências e capacidade de reflexão e 

resolução de problemas. 

O desenvolvimento profissional constitui, assim, uma poderosa ‘arma’ ao 

dispor dos professores para a (re)construção e (re)credibilização da sua 

imagem profissional, tão onerada de culpas e responsabilidades demasiado 

pesadas para serem assumidas individualmente. 

O professor necessita, então, para levar a cabo, com sucesso, este seu 

processo de crescimento, de um suporte efectivo, uma boa base de apoio. 

Tendo em conta que a aprendizagem é um processo 

predominantemente  social, tornam-se fundamentais a troca e partilha de 

opiniões, as parcerias, o questionamento mútuo, enquanto factores de 

construção de conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. 

Antes de mais, pelo apoio e segurança que daí resultam, mas também pelo 
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enriquecimento, aprofundamento e reconstrução de saberes e práticas de 

forma partilhada, conducentes a uma mais efectiva consecução das difíceis, 

mas necessárias, mudanças a nível das atitudes e concepções profissionais. 

De acordo com as Normas Profissionais para o Ensino da Matemática 

(NCTM, 1991), 

 

para lá das quatro paredes da aula, os professores evoluem 

como participantes numa vasta comunidade educacional. (...) O 

desenvolvimento profissional dos professores, dentro e fora da 

sala de aula, é o resultado da sua reflexão e participação em 

oportunidades de formação que melhorem e ampliem o seu 

desenvolvimento e progresso. (p.175)  

 

Assumindo um papel activo no seu desenvolvimento profissional, os 

professores podem constituir grupos de trabalho dentro das escolas, podem 

contactar colegas de outras escolas ou associações de professores de 

Matemática, estabelecendo um intercâmbio enriquecedor e promotor de 

auto-confiança, e aumento do sentimento de responsabilidade. Entre pares, 

os Professores têm oportunidade de questionar os seus próprios 

conhecimentos e práticas, pelo  confronto com os dos outros, o que lhes 

permite, de certa forma, distanciar-se de si próprio e das suas convicções, 

favorecendo uma análise mais profunda das suas práticas e um maior e 

mais responsável desenvolvimento da sua actividade profissional. 

Neste contexto, a colaboração merece, sem dúvida, um lugar de realce.  

 

II.3. Trabalho colaborativo 
 

 

 

 

 

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (Costa e Melo, 7ª 

edição), colaborar significa “trabalhar em comum com outrem na mesma 

obra; no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o significado atribuído a 

“It is through the beauty of personal and group 
discovery that one proceeds to self-reliant 
learning, deep knowledge, and freedom.” 
 

Friedrich Schiller, Aesthetic Education of Man 
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colaboração é “1 acto ou efeito de colaborar 2 trabalho feito em comum com 

uma ou mais pessoas(...) 3 trabalho (...) que contribui para a realização de 

algo(...)”. 

Muitas vezes, o termo ‘cooperação’ é utilizado como sinónimo de 

colaboração, pelo que importa fazer a distinção entre os dois termos. De 

acordo com Boavida e Ponte (2002) e Ferreira (2006), enquanto cooperação 

implica uma certa hierarquia, havendo alguém que coordena os trabalhos de 

um grupo, de acordo com um plano pré-estabelecido, a colaboração é um 

processo de contínua construção, no qual os participantes assumem uma 

atitude de partilha e responsabilidade colectiva pelos resultados do trabalho, 

resultando este de contínuas negociações e decisões e da procura conjunta 

de soluções para os problemas, no respeito pelas diferenças e 

características individuais.  

Colaboração implica, pois, um grau de compromisso mais elevado, em 

que os participantes se envolvem de forma voluntária e não dependente de 

outros como na cooperação.  

Enquanto cooperar é sinónimo de ‘unir esforços’, colaborar significa 

partilhar esforços, recursos, riscos e responsabilidades.  

Em cooperação unem-se contributos individuais, independentes uns dos 

outros. Em colaboração cria-se uma certa cumplicidade entre os parceiros, a 

partir de um objectivo ou interesse comum que não exclui, antes pelo 

contrário tira partido dos objectivos e interesses individuais de cada um dos 

elementos da equipa.  

De acordo com Boavida e Ponte (2002), “a colaboração não é um valor 

em si mesma, mas um meio que é possível e desejável utilizar para ajudar a 

resolver problemas concretos e reais” (p.53). 

Nesta perspectiva, trabalho colaborativo aproxima-se bastante daquilo a 

que Wenger (1998) chama comunidade de prática, ou seja, um grupo de 

pessoas que tem em comum uma preocupação ou um interesse e envidam 

esforços para aprender mais sobre o assunto, interagindo regularmente. 

Segundo este autor, uma comunidade de prática tem uma identidade bem 

definida por um domínio de interesse partilhado, que exige compromisso e 

competências partilhadas pelos seus membros, o que os distingue de outras 

pessoas; os  membros de uma comunidade de prática interagem, envolvem-
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se em actividades e discussões, partilham informações e opiniões, 

constroem relações que lhes permitem aprender uns com os outros;  

pertencer a uma comunidade de prática significa ter uma prática comum, 

partilhada. 

Shulman (1989, citado por Hargreaves, 1998,) defende a importância da 

colaboração entre  professores não apenas para a “melhoria do seu morale 

e da sua satisfação (...)”, mas também para que “o ensino tenha maior 

grandeza... “ e “os docentes beneficiem com as suas experiências e 

continuem a crescer ao longo das suas carreiras”(p.210). 

Revestindo-se o trabalho docente de um carácter eminentemente  

solitário, fundado numa cultura de escola pautada por um paradigma de 

trabalho individual, em que cada professor se preocupa com a sua turma e 

os seus alunos, não é fácil introduzir hábitos e práticas de trabalho 

colaborativo. 

Como já foi referido atrás, a colaboração entre docentes implica 

profundas mudanças ao nível das atitudes e crenças profissionais e 

pessoais e, até, organizacionais. É inegável que o modelo de Escola ainda 

presente na memória colectiva dos docentes continua a ser a do professor 

transmissor de conhecimento, de uma forma directa, com pouca 

acção/interacção por parte dos alunos ou dos seus pares, na sua turma, com 

os seus alunos, no seu nível de ensino.  

No entanto, é também verdade que as contínuas mudanças sociais e o 

aumento das exigências às quais os docentes têm que dar resposta, não 

são compatíveis com o individualismo e a lógica de ‘cumprir o programa’, 

antes apelando, cada vez mais à colaboração enquanto “processo de 

trabalho articulado e pensado em conjunto, que permite alcançar melhor os 

resultados visados, com base no enriquecimento trazido pela interacção 

dinâmica de vários saberes específicos e de vários processos cognitivos em 

colaboração” (Roldão, 2007). 

A colaboração entre Professores é, assim, muito mais do que a junção 

do trabalho de vários intervenientes. Implica, de acordo com Stewart(1997) 

citada por Menezes e Ponte (2006), que pessoas com diferentes percursos e 

experiências profissionais trabalhem conjuntamente, tendo em vista a 

obtenção de benefícios mútuos. A colaboração é, então, não um fim, mas 
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um meio de alcançar objectivos comuns, obedecendo a um conjunto base de 

características:  

(i) interdependência e atitude de partilha;  

(ii) soluções resultantes de um trabalho conjunto de construção;  

(iii) questionamento dos estereótipos e procura de novos sentidos 

com os parceiros; 

(iv) tomada conjunta de decisões;   

(v) responsabilidade colectiva pelas consequências do trabalho; 

(vi) processo emergente, em constante actualização e adequação 

de interacções.  

Trabalhar de forma colaborativa não exclui a individualidade dos 

participantes, pelo contrário, requer, até, um tempo de trabalho individual, 

para que cada um possa participar com o seu contributo, num vai e vem 

constante entre o todo, construído colectivamente, o contributo  individual, 

construído por cada um e, de novo, o todo colectivo.  

Constantemente ligado à prática, fundado nela, um dos grandes pilares 

do trabalho colaborativo é o processo de reflexão sistemática sobre essa 

mesma prática. A reflexão entre pares, baseada nas práticas efectivas, 

confere aos professores uma maior segurança e confiança em si próprios.  

Mais do que mera consciencialização da experiência, o processo de 

reflexão implica uma análise critica da actividade docente (Saraiva & Ponte, 

2003), cujo objectivo é o ultrapassar das dificuldades encontradas. Como 

refere Ferreira (2006, p. 125), 

 

elementos como o questionamento, a reflexão individual e 

colectiva, o confronto entre a própria prática e a dos colegas, bem 

como os aportes teóricos e as investigações desenvolvidas nas 

universidades e nas escolas, são propiciados pela participação em 

um grupo colaborativo. (...) Todos aprendem e todos ensinam, em 

diferentes níveis e de diferentes formas.  

 

 Todo o trabalho colaborativo depende da qualidade das relações que se 

estabelecem entre os participantes. É fundamental o respeito mútuo, a 

confiança e a disponibilidade para os outros; como afirma Castle (1997, 
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citada por Boavida e Ponte, 2002) “a chave da colaboração está na natureza 

da interacção entre os participantes, nos modos pelos quais respondem ao 

“amplo objectivo comum” (p. 48), como respondem uns aos outros, e 

negoceiam a sua relação”, no sentimento de pertença ao grupo. 

De acordo com Arends (1995), a colaboração, entendida como 

actividade desenvolvida por um grupo de pessoas que procuram atingir 

objectivos comuns, contribui significativamente para o aumento da 

motivação individual de cada um dos membros do grupo, ao mesmo tempo 

que desenvolve um processo de comunicação de tal modo positivo que 

potencia a criação de ideias e uma maior influência mútua.  

Esta ideia é reforçada por Adams (1998), ao considerar o grupo como 

motivador. Segundo este autor, muitas vezes as ideias ultrapassam 

largamente as expectativas, aumentando a qualidade e quantidade de 

pensamento com a quantidade de ideias acrescentadas, indo além do que 

individualmente se poderia fazer.  

O relatório da OCDE (2000), Knowledge Management in the Learning 

Society, (citado em Hargreaves, 2004) refere que o sucesso dos indivíduos, 

na Sociedade de Aprendizagem para a qual caminhamos, dependerá, mais 

do que de outra coisa, da sua capacidade de aprender de forma partilhada.  

Nesta perspectiva de colaboração, assume particular relevância a 

experiência de trabalho anterior e as relações interpessoais, integrados em 

contextos  sociais e realidades escolares específicas, que os docentes 

precisam de compreender, na medida em que são determinantes do 

interesse e experiência dos alunos.  

Na promoção do sucesso escolar e no desenvolvimento do gosto pela 

Matemática, torna-se fundamental o trabalho colaborativo entre professores 

dos vários ciclos de ensino, para que cada um adquira conhecimento do 

conjunto das aprendizagens que os alunos devem realizar ao longo de todo 

o ensino básico,  percebendo o que deve fazer no seu nível de escolaridade, 

em articulação com o ciclo seguinte, garantindo, assim, a continuidade e 

progressão coerente do desenvolvimento das aprendizagens matemáticas, 

evitando os sobressaltos nas transições entre ciclos. 

Como é natural, o sucesso ou insucesso escolar dos alunos, neste caso 

particular a Matemática, está grandemente relacionado com as primeiras 
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impressões criadas nos primeiros anos de aprendizagem em Matemática. 

Daqui decorre, obviamente, a enorme importância e urgência da articulação 

entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. 

 

II.4. Investigação sobre a prática 
 

De acordo com Ponte (2002, p.6), a “investigação sobre a prática é um 

processo fundamental de construção do conhecimento sobre essa mesma 

prática”. Este tipo de actividade pode contribuir para a identificação e 

compreensão de problemas e situações educativas, uma vez que implica 

“uma abordagem reflexiva e de pesquisa sobre as actividades da sala de 

aula” (Serrazina e Oliveira, 2002, p. 285).  

Partindo de problemas sentidos no dia-a-dia, procura-se, através da 

análise e reflexão sobre os factos, compreendê-los e encontrar formas de 

melhorar a prática educativa. Como afirmam Serrazina e Oliveira (2002, 

p.287) 

 

Não se procura apenas resolver o(s) problema(s), procura-se 

também que a actividade educativa seja melhorada. Neste tipo de 

pesquisa não se está apenas preocupado com a interpretação da 

situação mas em simultâneo com a modificação da situação e dos 

actores educativos.  

 

De facto, aquilo que se pretende é a melhoria das práticas lectivas com 

o consequente aumento do sucesso dos alunos, pela promoção do diálogo, 

da troca de experiências, ideias e opiniões entre pares, em torno de um 

problema sentido  por todos, o insucesso a Matemática. 

Não estamos, pois, longe do que atrás ficou escrito relativamente a 

desenvolvimento profissional e trabalho colaborativo. A comunicação entre 

pares parte de uma atitude reflexiva e de questionamento que requer, por 

parte dos professores, abertura de espírito e empenhamento conducentes a 

uma maior consciencialização do seu papel enquanto agentes educativos, 

tornando-se mais enriquecedora quando realizada em equipa. 

Como afirmam Saraiva e Ponte (2003), 
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A reflexão é, desta forma, mais do que uma simples tomada de 

consciência da nossa experiência e do nosso conhecimento (reflexão 

sobre os conteúdos). Ela envolve, também, a crítica sobre como 

estamos a perceber, pensar, julgar e agir (reflexão sobre os 

processos), bem como sobre as razões do porquê de termos feito o 

que fizemos (reflexão sobre as premissas) (p.29), 

  

Assim, como referem Oliveira e Serrazina (2002, p.39) referindo-se a 

estudos realizados em torno da reflexão sobre as práticas, “os professores 

desenvolvem novas maneiras de pensar, de compreender, de agir e de 

equacionar os problemas da prática, adquirindo uma maior 

consciencialização pessoal e profissional sobre o que é ser professor.”  

As mesmas autoras (2002, p.31) referem os tipos de reflexão 

identificados por Schon como “reflexão na acção”, “reflexão sobre a acção” e 

a “reflexão sobre a reflexão na acção”, correspondendo cada um a 

momentos distintos, respectivamente, à reflexão que tem lugar durante a 

prática, à que acontece após a prática e, por fim, a reflexão retrospectiva, 

sendo esta última a que mais contribui para o desenvolvimento do professor, 

pela atribuição de significados aos acontecimentos.   

Estes três tipos de reflexão permitem que, efectivamente, através da 

prática, se aprofunde e construa novo conhecimento, que, por sua vez, 

servirá de base a novas aprendizagens.  

Vários autores também destacam a importância da colaboração para a 

investigação sobre a prática. Assim, para Day(1999) e Wagner(1997) 

(citados por Boavida e Ponte, 2002, pp.43-55) colaboração implica trabalho 

conjunto, com negociação e tomada conjunta de decisões que resulta em 

aprendizagem e aprofundamento mútuo de conhecimento. Carr e Kemmis 

(1988, citados por Garcia, 1999) acrescentam o carácter essencial da 

comunicação para a chegada a acordo. 

De acordo com Boavida e Ponte (2002, p.46) “quanto mais diversificada 

for a equipa maior esforço e mais tempo são necessários para que funcione 

com êxito”, tendo, no entanto a vantagem de “possibilitar olhares múltiplos 
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sobre uma mesma realidade, contribuindo, assim, para esboçar quadros 

interpretativos mais abrangentes para essa mesma realidade”. 

 

II.5. Sentido do Número e competência matemática 
 

 
 

 
 
 

Uma das principais características do Ser Humano é o desejo de 

conhecer e dar sentido ao que o rodeia. A matemática surge, então, como 

um “destes instrumentos simbólicos que sai do mundo concreto e “ganha o 

cérebro” para dar mais poder ao homem na satisfação das necessidades 

integrativas” (Migueis e Azevedo, 2007, p 45). Como refere Caraça (2003), 

apesar de ter problemas próprios, os fundamentos da matemática 

encontram-se intimamente ligados com a vida real.  

Os sistemas de numeração desde sempre constituíram ferramentas 

indispensáveis na organização e compreensão da realidade. 

Segundo Neves (2007) e Caraça (2003), os primeiros homens sentiram 

necessidade de realizar contagens para organizar o seu modo de vida, na 

sucessão dos dias e das noites, na determinação da quantidade de 

alimentos necessários para o seu sustento, começando assim a construir o 

conceito de número.  

Decorrente dessa necessidade de contagem, surge o cálculo e a 

funcionalidade dos números para a resolução de problemas. Aparecem, 

então, como refere Caraça (2003), os primeiros sistemas de numeração que 

se vão formando e aperfeiçoando aos poucos pela necessidade de 

responder a problemas diários ligados a contextos específicos.  

Do mesmo modo, as crianças, desde muito cedo, muito antes da entrada 

para a escola, desenvolvem também a compreensão do mundo através das 

suas actividades quotidianas, contando, ordenando, comparando, 

organizando, representando, raciocinando. Através de experiências 

informais, utilizam, de forma intuitiva, “noções matemáticas e desenvolvem 

“When you can measure what you are speaking about and 
express it in numbers, you know something about it; but 
when you can not measure it, when you can not express it 
in numbers, your knowledge is of a meagre and 
unsatisfactory kind.” 

Lord Kelvin  
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conhecimentos matemáticos que podem até ser bastante complexos e 

sofisticados” (Baroody, 1992; Clements et al., 1999; Gelman, 1994; 

Ginsburg, Klein e Starkey, 1998; em NCTM, 2000). 

De acordo com Brainerd (citado por Baroody, 2002, em Castro e 

Rodrigues, 2008), o desenvolvimento do sentido do número realiza-se 

“fundamentalmente a partir da capacidade de ordenação, uma vez que o 

simples conhecimento da sequência numérica tem subjacente a si a ideia de 

ordenação numérica” (p.121). 

Também Gelman e Gallistel (1978, citados por Castro e Rodrigues, 

2008) afirmam que “é a partir da capacidade de contar que a criança adquire 

competências que lhe permitem comparar quantidades e, em consequência, 

resolver problemas aritméticos, utilizando estratégias de contagem que 

modelem o conteúdo dos problemas” (p. 121) 

A utilidade e utilização de um sistema de numeração nas várias 

situações de vida é, de facto, tão vulgar que se corre o risco de subestimar o 

seu real valor e perder a riqueza e agilidade de raciocínio que nos pode 

oferecer o conhecimento aprofundado dos números. 

Assim, de acordo com a Equipa do Projecto Desenvolvendo o sentido do 

número: perspectivas e exigências curriculares (2006), torna-se cada vez 

mais necessário, face aos constantes desafios e  mudanças da actualidade, 

que se desenvolva uma “compreensão global dos números e das operações 

a par com a capacidade para usar esta compreensão de forma flexível para 

fazer julgamentos matemáticos e desenvolver estratégias úteis de 

manipulação dos números e das operações” (p.30). Esta compreensão, que 

constitui o “sentido do número”, envolve o conhecimento do número e suas 

relações, bem como o entendimento do efeito das operações sobre os 

números e da sua grandeza relativa.  

Porque desde o início da escolaridade, ou ainda antes, a criança 

começa a olhar à sua volta e a compreender e relacionar o que a rodeia, 

dando sentido ao que faz, é desde uma idade precoce que se deve 

proporcionar aos alunos actividades que facilitem o desenvolvimento, por si 

próprios, de “instrumentos que lhes permitam inventar, formalizar e 

flexibilizar progressivamente métodos e técnicas de cálculo adequados à 
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resolução dos problemas colocados pela vida de todos os dias” (Idem, p. 

31).  

Para Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999, p.47), “a compreensão dos 

números e do sistema de numeração constitui o alicerce sobre o qual a 

maioria das capacidades matemáticas é construída”. 

Segundo Vygotsky, o conhecimento constrói-se sobre as experiências 

realizadas, em diferentes e variados contextos,  proporcionando um 

“desenvolvimento em espiral”  através das quais os alunos vão modificando 

e integrando ideias, em constante interacção com o meio em que 

desenvolvem a sua actividade (Castro e Rodrigues, 2008). 

Dolk & Fosnot (2001, Equipa do Projecto Desenvolvendo o sentido do 

número: perspectivas e exigências curriculares (2006); Castro e Rodrigues, 

2008) referem um modelo de acordo com o qual competências numéricas 

básicas se vão automatizando, coordenando e combinando, originando, 

mesmo a partir de um universo reduzido, competências cada vez mais 

complexas (como a contagem oral, contagem de objectos e relações 

numéricas).   

Pelo recurso a materiais manipuláveis e a modelos de representação, 

tentando explicar oralmente as suas ideias e conversando sobre elas, as 

crianças vão integrando o novo conhecimento, e desenvolvendo, de forma 

consistente, o sentido do número.  

Trata-se, na realidade, de um processo longo, moroso e progressivo, 

que tem início antes da escolaridade, resultando da acção directa das 

crianças sobre o meio e contribuindo, ainda, para o desenvolvimento da 

auto-confiança na sua capacidade de fazer Matemática com sentido. “Não é 

algo que se aprenda, . . . mas sim uma competência genérica que se 

desenvolve ao longo . . . de toda a vida” (Abrantes, Serrazina e Oliveira 

1999, p.46) e envolve, de acordo com Serrazina (2007) várias componentes, 

a saber: 

• significados do número (identificação, medida de tempo, medida 

de comprimento, medida da temperatura, localização geográfica, 

número de telefone, número do autocarro, números no calendário, 

...) 



 

A Matemática entre Jardim de Infância e 1ºCiclo 

32 

• relações entre números ( conhecimento, por exemplo, de várias 

formas de representar um número – 9 é o mesmo que 5+4, ou 

3x3, ou 10 – 1, ...) 

• grandeza relativa dos números (implica perceber, por exemplo, 

que 100€ não é dinheiro bastante para comprar uma casa, mas  é 

suficiente para pagar um almoço de família) 

• efeito das operações sobre os números e propriedades das 

operações 

• números de referência (permitem analisar a razoabilidade de um 

resultado ou de um dado numérico). 

É nos primeiros anos que as crianças se encontram mais permeáveis à 

aprendizagem, curiosas, disponíveis e sem receio de experimentar, falhar e 

tentar de novo. Verifica-se que as crianças pequenas revelam um 

conhecimento intuitivo dos números e das relações numéricas que utilizam 

na sua actividade diária para resolver problemas de adição e subtracção, em 

contextos significativos, sendo assim, de uma maneira informal, que “não 

imprevista ou fortuita” (NCTM,2000, p.85), que os alunos atribuem sentido à 

Matemática que fazem. 

Antes da entrada para o 1ºciclo, as crianças revelam capacidade de 

resolver problemas que envolvam números, apesar de não perceberem a 

sua expressão formal. Através da utilização de objectos ou desenhos, 

conseguem encontrar soluções para problemas de adição e subtracção em 

contextos significativos (Castro & Rodrigues, 2008). A descoberta das 

relações entre números, decorre de experiências de contagem, que se vão 

tornando, progressivamente, mais complexas, contribuindo para a 

descoberta de novas relações e o desenvolvimento de estratégias flexíveis e 

eficientes de resolução de problemas. 

A Matemática, sendo uma forma de pensar única que influencia a 

capacidade de agir e decidir em situação, envolve aspectos fundamentais, 

tais como a exploração, a procura de generalizações, a conjectura e o 

raciocínio lógico, que constituem o cerne da competência matemática. 

De acordo com Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999, p.33), “o 

conhecimento e a compreensão de noções matemáticas fundamentais e a 

aquisição progressiva de capacidades ligadas , por exemplo, ao sentido do 
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número”, juntamente com a mudança de atitude, o aumento  da auto-

confiança, autonomia e segurança decorrentes da compreensão do poder 

inerente a uma argumentação lógica consistente, são essenciais para que 

um aluno se torne matematicamente competente. 

Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999, pp.21-22 ) afirmam que 

 

Ser-se matematicamente competente na realização de 

determinada tarefa implica ter não só os conhecimentos 

necessários como a capacidade de os identificar e mobilizar na 

situação concreta e ainda a disposição para fazê-lo efectivamente. 

Estes três aspectos (conhecimentos, capacidades, atitudes) são 

inseparáveis não só nas novas tarefas que surgem aos alunos, 

mas também no próprio processo de aprendizagem. 

 

A competência matemática surge, assim, ligada ao conceito de literacia 

matemática definido pela OCDE, em 2002, como a  

 

capacidade de identificar, de compreender e se envolver em 

matemática e de realizar julgamentos bem fundamentados acerca 

do papel que a matemática desempenha na vida privada de cada 

indivíduo, na sua vida ocupacional e social, com colegas e 

familiares e na sua vida como cidadão construtivo, preocupado e 

reflexivo. (Moreira & Oliveira, 2004, p.22) 

 

Deste modo, é valorizada a Matemática como forma de comunicação 

com o meio, de pensar, interpretar, agir e participar na vida da sociedade 

em consciência e com responsabilidade, o que implica a criação de 

ambientes de aprendizagem dinâmicos, que apelem à participação activa da 

criança, através da resolução de problemas e da realização de actividades 

investigativas. Ter um bom sentido do número permite um maior 

entendimento da utilidade e utilização dos números,  nas diferentes 

situações da vida diária. 

Subjacente a esta ideia, não sendo possível desligar a Matemática da 

actividade humana, e considerando que a sua aprendizagem ocorre de 
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forma contínua e progressiva, está a perspectiva de aprendizagem ao longo 

da vida. 

 

II.5.1. Princípios e Normas para a Matemática Escolar 

 
Tratando-se de um “documento extenso que cobre toda a escolaridade 

desde o pré-escolar até ao 12º ano de escolaridade”, os Princípios e Normas 

para a Matemática Escolar estabelecem, um conjunto de objectivos 

coerentes para todos os alunos, numa perspectiva de Matemática para 

todos, acreditando que “todos os alunos devem aprender conceitos e 

processos matemáticos relevantes,  com compreensão.” (NCTM, 2000, 

p.XV). 

 

Uma sociedade em que apenas alguns indivíduos possuem 

os conhecimentos matemáticos necessários para desempenhar 

papeis fundamentais nas áreas da economia, da politica e da 

ciência não é consistente com os valores de um sistema 

democrático justo ou com as suas necessidades económicas. 

(NCTM, p.5) 

 

A matemática é, nos tempos que correm, considerada uma necessidade, 

seja em situações do quotidiano, seja como parte da nossa herança cultural, 

como ferramenta de trabalho, ou a um nível mais aprofundado, como 

pertença de uma comunidade científica. 

Estabelecendo um conjunto de objectivos coerentes aos quais os 

professores possam recorrer para organizar de forma consistente e 

harmoniosa o seu processo de ensino, este documento encontra-se 

organizado em torno de seis princípios: 

• Princípio da Equidade, segundo o qual “a matemática pode e deve 

ser aprendida por todos os alunos”, preconizando adaptações 

curriculares adequadas às características e necessidades de 

cada aluno, tendo em conta os seus conhecimentos prévios, a 

sua capacidade intelectual e as suas expectativas e aspirações ; 

• Principio do Currículo, que prevê a organização coerente e 
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integrada dos conteúdos e das ideias matemáticas relevantes, de 

modo a funcionar como orientação na construção de 

conhecimentos progressivamente mais complexos; o currículo 

deve proporcionar uma visão global dos vários níveis de 

escolaridade “de modo que os professores, em cada nível, 

possam compreender a matemática  aprendida, pelos alunos, no 

nível anterior bem como os conteúdos que é necessário que 

sejam focados nos níveis seguintes” (p.17);  

• Princípio do Ensino, dá indicações sobre os diversos tipos de 

conhecimento que os professores necessitam, como 

conhecimento matemático, conhecimento dos objectivos do 

currículo, conhecimento do modo como os alunos aprendem e 

como podem ser avaliados, conhecimento pedagógico, bem 

como do ambiente de aprendizagem a criar, destacando a 

importância do papel do professor no desenvolvimento da 

compreensão dos alunos e apelando para o seu constante 

aperfeiçoamento profissional, de modo a poderem acompanhar 

os seus alunos o melhor possível; 

• Princípio da Aprendizagem destaca o valor da compreensão e da 

capacidade de usar o conhecimento noutras situações e 

contextos, lembrando que “um dos objectivos dos programas de 

matemática escolar consiste em fomentar a autonomia dos 

alunos”; 

• Princípio da Avaliação alerta para a importância da avaliação para 

a tomada de decisões e para a regulação do processo de ensino;   

• Princípio da Tecnologia define as tecnologias electrónicas como 

“ferramentas essenciais para o ensino, a aprendizagem e o fazer 

matemática.” 

As Normas dão indicações sobre os conteúdos e os processos 

matemáticos a desenvolver ao longo da escolaridade, indicando o que deve 

ser valorizado no ensino da matemática.  

A Norma de conteúdo referente aos “Números e Operações” encara o 

número como “a pedra angular do currículo de matemática” (p.34), 

considerando a “compreensão dos números e das operações, o 
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desenvolvimento do sentido do número e a aquisição de destreza no cálculo 

aritmético” o centro da educação matemática nos primeiros anos. (p.34). 

Assim, é essencial que, no final da escolaridade, todos os alunos sejam  

capazes de  

• Conhecer os números e formas de os representar, compreender 

as relações entre eles e os sistemas de numeração; 

• Compreender o significado das operações e as relações entre 

elas, de forma a 

• Conseguir utilizar, com destreza, métodos e estratégias de cálculo 

eficazes. 

É ainda referido nas Normas que, à medida que vão desenvolvendo a 

sua compreensão dos números e das diferentes formas de os representar, 

os alunos vão também construindo uma base sólida para a compreensão 

das relações numéricas  e, consequentemente, para a compreensão das 

relações que existem entre  as operações.  

Ao mesmo tempo desenvolvem, também, a capacidade de perceber 

quando e porquê utilizar cada umas das operações e o tipo de resultado a 

alcançar. Esta compreensão vai contribuir para o desenvolvimento da 

destreza de cálculo e da perspicácia necessária para decidir do tipo de 

estratégia e ferramenta a utilizar em cada situação, de acordo com o 

contexto, os números implicados e o problema em si. 

Esta consciência e compreensão dos números e das operações 

acontece de forma gradual e progressiva, a partir da curiosidade e 

entusiasmo natural das crianças, com base nas suas experiências, 

vivências, interesses e características individuais, em contextos sociais e 

afectivos próprios e significativos. 

Esta visão progressiva e gradual da construção do conhecimento 

matemático, dá particular relevância ao Principio do Currículo, de acordo 

com o qual é essencial, para o professor, ter uma visão global das 

aprendizagens a realizar ao longo de toda a escolaridade, para perceber, de 

forma clara e inequívoca, a globalidade do caminho a percorrer, podendo 

situar-se exactamente em cada nível do percurso (olhando para a frente, 

tendo presente o passado).  

Assim sendo, revela-se imprescindível a articulação entre ciclos de 



 

A Matemática entre Jardim de Infância e 1ºCiclo 

37 

escolaridade e inevitável a colaboração entre professores dos diferentes 

ciclos.  

 

II.5.2. Os números no currículo do ensino básico 

 
Fazem parte dos objectivos gerais do ensino básico aspectos tão 

importantes como a garantia de formação geral que potencie o 

desenvolvimento, entre outros aspectos, de capacidades de raciocínio, 

memória, espírito crítico e criatividade, promovendo a interacção entre o 

saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a vida escolar e a cultura do 

quotidiano, de modo a formar cidadãos capazes de intervir, democrática e 

responsavelmente na vida da sociedade. (DEB, 2006) 

Ao longo dos nove anos de escolaridade obrigatória, é suposto que os 

alunos aprendam a recolher, organizar e tratar dados, a efectuar medições, 

a realizar cálculos e resolver situações do dia-a-dia com recurso às 

operações aritméticas, a fazer e utilizar estimativas.  

Compreende-se, pois, que os números e as operações ocupem um lugar 

central não só no quotidiano, como também no currículo de matemática. 

Como se afirma numa publicação do NCTM, sem números e operações não 

existiria matemática, e mais, o desenvolvimento da literacia matemática 

assenta na compreensão profunda dos números e operações (NCTM, 2004, 

p.11). 

O actual programa, em vigor desde 1990, preconiza a centralidade da 

resolução de problemas, por exigir “a utilização de conhecimentos e o 

domínio de técnicas que, deste modo, se tornam significativas”(DEB, 2006), 

atribuindo ao professor, enquanto mediador, o papel de questionar, orientar, 

aproveitar o erro para a formulação de novas questões, promover a 

comunicação e a partilha de estratégias. 

No entanto, e de acordo com Brocardo e Serrazina (2008) “esta ideia 

não tem tido correspondência na prática” (p.100), permanecendo  a 

centralidade  “no conhecimento de factos e na aquisição de técnicas 

rotineiras” (p. 98), embora o programa de 1990 (DEB, 2006,p.169) apele à 

utilização de “um suporte físico”, considerando que “a manipulação pode 

servir, também, para a representação de modelos abstractos permitindo, 
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assim, uma melhor estruturação” dos conceitos, dando até indicação de 

vários tipos de materiais a utilizar. 

Como afirmam Brocardo e Serrazina (2008) “o currículo implementado é 

fortemente influenciado por materiais de apoio, livros de texto, recursos 

existentes nas escolas, etc. É também muito influenciado pela pessoa do 

professor, pela sua formação e pelo modo como perspectiva o seu 

desenvolvimento profissional” (p.112). 

É necessário referir o “Programa de Matemática do Ensino Básico” 

(reajustamento do programa de Matemática, DGIDC, 2007), em discussão 

na altura da realização do trabalho empírico apresentado neste trabalho.  

Apresentando uma estrutura algo diferente, propõe três capacidades 

transversais a desenvolver ao longo de toda a aprendizagem matemática, a 

saber, a resolução de problemas, o raciocínio matemático e a comunicação 

matemática. Considera “que o ensino-aprendizagem se desenvolve em torno 

de quatro eixos temáticos fundamentais: o trabalho com os números e 

operações, o pensamento algébrico, o pensamento geométrico e o trabalho 

com dados”(p.1). 

O tema ‘Números e Operações’, que está presente ao longo de todos os 

ciclos do ensino básico, “tem por base três ideias fundamentais: promover a 

compreensão dos números e operações, desenvolver o sentido do número e 

desenvolver a fluência no cálculo” (p.7), considerando a existência de uma 

estreita relação entre o cálculo mental e o desenvolvimento do sentido do 

número, “essencial para a manutenção de uma forte relação com os 

números, para que os alunos sejam capazes de olhar para eles criticamente 

e interpretá-los de modo apropriado” (p.10). 

 

II.5.2.1.  Orientações Curriculares para a Educação Pré Escolar  

 

Para este nível de ensino, de carácter facultativo, encontram-se 

definidas apenas Orientações Curriculares, que pretendem ser, não um 

programa, mas um conjunto de indicações que possibilite a fundamentação 

de opções educativas. 

Estas Orientações obedecem a alguns fundamentos, nomeadamente a 

centralidade da criança no processo educativo, a construção articulada do 
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saber e a exigência de resposta individualizada e diferenciada, de acordo 

com as características e necessidades de cada aluno.  

O princípio geral em que assenta a Educação Pré Escolar estabelece 

que esta é  

 

a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida, . . . favorecendo a formação e o 

desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua 

plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 

(p. 15) 

 

Daqui decorrem os objectivos gerais, centrados em valores 

democráticos e de cidadania, no sentido de promover o respeito pela 

individualidade de todos os alunos e pela pluralidade, assumindo a 

Matemática como uma forma de comunicação, relação e compreensão do 

mundo. 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar apontam no 

sentido de que, mais do que uma preparação para a escolaridade obrigatória, 

este nível de ensino se estruture como primeira etapa de aprendizagem ao 

longo da vida. Importa, então, que as crianças em idade pré-escolar 

desenvolvam competências que lhes permitam ter condições para enfrentar 

com sucesso a etapa seguinte. 

Mas para a Pré-Escola não ser um lugar onde as crianças se 

confrontem com o insucesso, é importante que, na planificação das 

actividades, se tenha em conta a realidade de cada criança e os 

conhecimentos já adquiridos nos diferentes contextos sociais e familiares em 

que estão inseridas, promovendo a sua auto-estima e auto-confiança e 

valorizando as suas capacidades e avanços. 

Para além dos objectivos gerais e organização do ambiente educativo, 

são contempladas, nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar, três áreas de conteúdo:  

• Formação Pessoal e Social 

• Conhecimento do Mundo e 

• Expressão/Comunicação, subdividida em três domínios: 
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o Expressões 

o Linguagem e abordagem à escrita 

o Matemática 

A área de Expressão/Comunicação reveste-se de uma enorme 

centralidade no desenvolvimento das restantes áreas, sendo como que o 

motor da interligação entre os diferentes ‘espaços’ do conhecimento; é esta 

articulação de conteúdos que favorece a relação com os outros e com o 

meio, levando à construção da identidade pessoal e à atribuição de sentido 

ao mundo físico e social envolvente. É “uma área básica de conteúdos 

porque incide sobre aspectos essenciais do desenvolvimento e da 

aprendizagem e engloba instrumentos fundamentais para a criança continuar 

a aprender ao longo da vida.” (DEB, 1997, p. 56) 

Partindo das aquisições anteriormente realizadas pelos alunos, é 

através das experiências e situações de descoberta proporcionadas às 

crianças em situações de aprendizagem  diversificadas e progressivamente 

mais complexas, que estas se vão apropriando dos diferentes meios de 

comunicação. 

Centrando-nos no domínio da matemática, é de referir a sua 

importância no desenvolvimento do pensamento lógico-matemático e na 

estruturação do pensamento da criança.  

Já foi atrás referida a capacidade das crianças pequenas lidarem com 

as ideias e conceitos matemáticos de forma espontânea, intuitiva, com base 

nas suas vivências e actividades diárias, através da consciencialização da 

sua posição relativa no espaço e do manuseamento de objectos, a partir do 

que vão procedendo à descoberta das propriedades dos objectos, das 

relações existentes entre eles, construindo os critérios lógicos para proceder 

à sua classificação. 

São os primeiros passos na construção do sentido do número, da 

classificação à seriação e ordenação e à noção de cardinal.  

De acordo com Castro e Rodrigues (2008), a “aquisição do sentido de 

número ... é um processo evolutivo que se inicia muito antes do ensino 

formal” (p.126). As mesmas autoras afirmam, ainda, referindo Gelman e 

Gallistel (1978) que “é a partir da capacidade de contar que a criança adquire 

competências que lhe permitem comparar quantidades e, em consequência, 



 

A Matemática entre Jardim de Infância e 1ºCiclo 

41 

resolver problemas aritméticos, utilizando estratégias de contagem que 

modelem o conteúdo dos problemas” (p.121).   

Assim, as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

preconizam o desenvolvimento da aprendizagem da matemática com base 

no quotidiano do jardim de infância, nas experiências das crianças, 

relacionadas com, por exemplo:  

• a organização do grupo (marcação de presenças, arrumação de 

materiais, quadro de aniversários, ...);  

• a vivência do tempo, desde a sequência das rotinas diárias à 

sucessão dos dias da semana, o antes e depois,  o dia e a noite, 

ao tempo marcado pelo relógio;  

• as construções e manipulação de objectos, bem como a 

exploração das propriedades destes; 

sempre de forma contextualizada e relacionada com a realidade dos alunos.  

Segundo as mesmas Orientações, “a diversidade de materiais . . . 

constitui um estímulo para aprendizagem da matemática”, sendo 

aconselhado o recurso a puzzles e dominós, materiais relacionados com a 

concretização de quantidades e  operações matemáticas, com a lógica, com 

a geometria e, ainda, materiais recuperados e da vida diária, como palhinhas, 

rolhas, e outros, incluindo os próprios alunos, que promovam a 

aprendizagem, com compreensão, da correspondência termo a termo em  

contagens, da cardinalidade e de diferentes formas de representação dos 

números. 

Ainda de acordo com as Orientações Curriculares, estas aprendizagens 

devem realizar-se através da resolução de problemas, de modo a que os 

alunos descubram as suas próprias soluções, as expliquem e debatam entre 

si.  

Estará assim a fomentar-se o desenvolvimento do raciocínio e do 

espírito crítico. Estará assim a abrir-se o caminho para aprendizagens 

futuras, a fundar as bases da construção de um conhecimento estruturado, 

coerente e significativo. 

Tendo em vista os grandes objectivos definidos para o ensino básico, 

dão-se assim os primeiros passos para os alcançar.  
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II.5.2.2.  Programa do 1º CEB 

 
“São objectivos do ensino básico: 

a) Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses 

que lhes garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus 

interesses e aptidões, capacidade de raciocínio, memoria e espírito 

critico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, 

promovendo a realização individual em harmonia com os valores da 

solidariedade social. 

b) Assegurar que, nesta formação, sejam equilibradamente inter-

relacionados o saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura 

escolar e a cultura do quotidiano.” 

Lei nº 46/86 – LBSE, artº 7º alinea a) 

 

De acordo com os “Princípios Orientadores da Acção Pedagógica no 1º 

ciclo”, (DEB, 2006, p.23) pretende-se que os alunos tenham acesso à 

realização de experiências de aprendizagem “activas, significativas, 

diversificadas, integradas e socializadoras”, entendendo-se como 

aprendizagens activas as que proporcionam aos alunos a vivência de 

situações diversificadas, com recurso a materiais, técnicas e processos 

diferentes, propiciadores de aprendizagens significativas por 

corresponderem a interesses e necessidades reais de cada aluno e 

integrarem experiências e conhecimentos prévios.   
Nas orientações metodológicas gerais do “Programa de Matemática do 

Ensino Básico” (reajustamento do programa de Matemática, DGIDC, 2007) 

afirma-se que o “aluno deve ter diversos tipos de experiências matemáticas, 

nomeadamente resolvendo problemas, realizando actividades de 

investigação, desenvolvendo projectos, participando em jogos e ainda 

resolvendo exercícios que proporcionem uma prática compreensiva de 

procedimentos” (p.8).  
O professor deverá, então, promover a realização de tarefas 

diversificadas, estimular a comunicação entre os alunos, nomeadamente na 

explicação de procedimentos e discussão de resultados, envolvendo 

contextos matemáticos ou não, partindo sempre de situações realistas que 

permitam valorizar o conhecimento que os alunos já detêm. Especialmente 

no 1º ciclo, recomenda-se o recurso frequente a materiais manipuláveis. 
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O programa de Matemática em vigor, desde 1990, está estruturado em 

“grandes blocos que integram os conteúdos e tipos de actividade a 

desenvolver”, sendo eles, Números e Operações, Grandezas e Medida e, 

ainda, Espaço e Forma. Todos estes blocos se desenvolvem com base na 

resolução de problemas e com recurso a um conjunto de ‘suportes de 

aprendizagem’, ou seja, os “meios” e “ferramentas”  seleccionados 

criteriosamente pelo professor de forma a contribuir para a formação e 

desenvolvimento das capacidades matemáticas dos alunos ao longo da 

escolaridade (DEB, 2006). 

Em relação ao bloco ‘Números e Operações’, é afirmado que “a 

construção progressiva do conceito de número, a compreensão  do sistema 

de numeração decimal e o domínio das operações aritméticas elementares 

constituem um dos aspectos mais importantes da aprendizagem da 

Matemática no 1º ciclo” (idem, p.172). 

São dadas orientações no sentido da realização de experiências e 

manipulação de objectos, pela criação de situações estimulantes, 

promotoras do estabelecimento de relações entre os números  e da 

compreensão gradual do sistema de numeração decimal, com particular 

importância ao cálculo mental que deve surgir como o primeiro recurso ao 

dispor dos alunos para a obtenção de resultados. Porém, não são dadas 

nenhumas indicações de aplicação prática. 

Relativamente às aprendizagens preconizadas, verifica-se, de acordo 

com Brocardo e Serrazina (2008) que “os tópicos são apresentados de uma 

forma bastante espartilhada e não se tem em conta uma sequência de 

aprendizagem centrada na construção de conceitos” (p. 98). Estas autoras 

apresentam como exemplo a sequencialidade das tabuadas, sem ter em 

conta as relações básicas entre números. 

Quanto ao “Programa de Matemática do Ensino Básico” (reajustamento 

do programa de Matemática, DGIDC, 2007), estrutura-se de forma 

progressiva ao longo dos ciclos e dos vários níveis/anos de escolaridade, 

dando espaço à flexibilidade e às diferenças de nível de compreensão dos 

alunos, ao criar duas etapas distintas na distribuição dos objectivos (1º/2º 

anos e 3º/4º anos),  em torno de quatro grandes temas: 

• Números e operações 
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• Álgebra 

• Geometria 

• Organização e tratamento de dados,  

notando-se, ao longo do programa, a preocupação de estabelecer percursos 

de aprendizagem com início logo nos primeiros anos do 1ºciclo, favorecendo 

o contacto com ideias precursoras ou introdutórias de outras mais 

complexas, por exemplo, o estudo de relações numéricas, no 1º ciclo, 

antecedendo as primeiras ideias algébricas. 

No que diz respeito ao tema Números e operações, assumindo que à 

entrada para o 1ºciclo as crianças são já detentoras de conhecimentos 

informais sobre os números e as suas relações, é preconizado que esse 

deve ser o ponto de partida para o prosseguimento das aprendizagens, 

sobretudo no desenvolvimento, nas crianças, do sentido do número. 

Aliás, “desenvolver nos alunos o sentido de número, a compreensão 

dos números e das operações e a capacidade de cálculo mental e escrito, 

bem como a de utilizar estes conhecimentos e capacidades para resolver 

problemas em contextos diversos” constitui, neste ciclo, o “propósito 

principal de ensino” (DGIDC, 2007). O conhecimento que os alunos já detêm 

no início da escolaridade obrigatória deve constituir a base sobre a qual se 

vão realizar as aprendizagens seguintes que, ao longo do 1º ciclo, é 

desejável que conduzam os alunos a ser capazes de: 

 

• compreender e usar propriedades dos números naturais e racionais 

não negativos;   

•  compreender o sistema de numeração decimal;  

•  compreender as operações e ser capazes de operar com números 

naturais e racionais não negativos na representação decimal;  

•  apreciar ordens de grandeza de números e compreender o efeito das 

operações;  

•  ser capazes de estimar e de avaliar a razoabilidade dos resultados;   

•  desenvolver destrezas de cálculo numérico mental e escrito;  

• ser capazes de resolver problemas, raciocinar e comunicar em 

contextos numéricos (DGIDC, 2007, p.14).  
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Ao longo do documento, encontram-se claras recomendações no 

sentido de serem valorizados os conhecimentos e as vivências das crianças; 

de considerar como ponto de partida situações relacionadas com a vida 

diária e proporcionar aos alunos experiências diversificadas que contribuam 

“para o desenvolvimento do sentido de número nos seus múltiplos aspectos” 

(DGIDC, 2007, p.13). 

Verifica-se, facilmente, por um lado a consonância existente entre os 

documentos referidos e os Princípios e Normas para a Matemática escolar 

(NCTM); por outro, a sequencialidade patente nos documentos orientadores 

para a educação pré-escolar e o 1ºciclo do ensino básico. 

 

II.5.2.3.  Articulação/continuidade entre ciclos 

 

A transição do ensino pré-escolar para o 1º ciclo é sempre uma etapa 

carregada de incerteza, insegurança e bastante ansiedade, não só por parte 

das próprias crianças, como também por parte das famílias.  

No entanto, entender a educação pré-escolar enquanto (a primeira) 

etapa de aprendizagem ao longo da vida, durante a qual as crianças 

desenvolvem competências que contribuam positivamente para o seu 

sucesso futuro, conduz, facilmente, à necessidade de articulação e de 

continuidade entre ciclos de ensino, por oposição à de quebra entre ciclos. 

De acordo com Serra (2004),  

 

Recorrendo a uma metáfora utilizada por Dinello (1987), 

podemos perceber os conceitos de continuidade e articulação ao 

imaginarmos uma fila comprida de carruagens de um comboio. Ao 

longe dá a sensação de uma única unidade que se desloca de uma 

forma contínua. Mas, para o comboio se deslocar, necessita que, 

entre cada uma das carruagens, exista um engenho móvel que 

assegure um relacionamento do conjunto e uma relativa autonomia 

das partes diferenciadas que o constituem. (p. 75) 

 

A ideia de continuidade remete-nos, de imediato e mais uma vez, para 

uma perspectiva de aprendizagem ao longo da vida.  
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Isto implica, por um lado, que haja continuidade a nível curricular, por 

outro, que essa continuidade se verifique, também, em relação ao meio em 

que a escola se insere. 

A fundamentação das Orientações Curriculares para a Educação Pré-

escolar em aspectos relacionados com aprendizagem ao longo da vida, 

valorização e respeito pelos conhecimentos já adquiridos pelas crianças, 

articulação de áreas de conteúdo e relação com o meio envolvente, abrem 

caminho a um Programa de Matemática do Ensino Básico (2007) que, além 

de contemplar de forma  integrada os três ciclos do ensino básico, tem como 

finalidades  

 

a) promover a aquisição de informação, conhecimento e 

experiência em Matemática, o seu desenvolvimento e o da 

capacidade da sua integração e mobilização em contextos 

diversificados 

b) desenvolver atitudes positivas face à Matemática e a 

capacidade de apreciar esta ciência,(p.3) 

 

encarada não como uma ciência sobre o mundo, mas  

 

uma linguagem que nos permite elaborar uma compreensão e 

representação desse mundo, e um instrumento que proporciona 

formas de agir sobre ele para resolver problemas que se nos 

deparam e de prever e controlar os resultados da acção que 

realizamos. (p.2) 

 

Como tal, a educação pré-escolar é mais do que a preparação para o 

ciclo seguinte. A existência de ciclos de escolaridade diferenciados, com 

características diferentes e métodos de acção próprios, permite a 

adequação dos temas e conteúdos a trabalhar em cada ciclo à faixa etária 

dos alunos e ao seu nível de desenvolvimento e compreensão, de forma 

continuada e coerente. Favorece, ainda, o desenvolvimento em espiral, 

apoiado em aprendizagens anteriores, contextualizadas e, como tal, 

significativas. 
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De acordo com Mota (2005, p.67), “só há aprendizagem significativa e 

duradoura quando a criança reage dinamicamente a uma questão que 

suscite o seu interesse e responda à sua curiosidade”.  

O ser humano desenvolve-se em plena interacção com o meio que 

influencia e pelo qual é influenciado, na procura de respostas às suas 

necessidades e curiosidade natural, no seu desejo de comunicar e agir 

sobre o meio. A aprendizagem ocorre, então, de forma integrada, situada 

em contextos específicos que, pela articulação dos vários elementos que os 

constituem, confere significado ao conhecimento construído. 

Faz, então, todo o sentido que esta continuidade não aconteça só 

internamente à escola e ao currículo, mas que ocorra, simultaneamente, em 

relação ao meio, na procura do gosto e do sentido da  Matemática. 

A escola não pode estar separada do meio, devendo existir uma 

articulação consistente entre os esforços desenvolvidos pela instituição 

escolar e outros espaços da vida das crianças, no sentido de valorizar e 

potenciar o conhecimento e as aprendizagens, na promoção do sucesso 

escolar. 

Embora ‘continuidade’ nos remeta, antes de mais, para progressão e 

desenvolvimento, não exclui a necessidade de haver uma certa 

permeabilidade e articulação entre os vários ciclos de ensino. 

 Pelo contrário, correspondendo cada ciclo a uma determinada faixa 

etária e a níveis de compreensão distintos, torna-se imperativo que os 

professores que trabalham em cada um tenham presente o que se passa 

nos outros e se apoiem nos conhecimentos e nas aprendizagens realizadas 

pelos alunos no ciclo anterior para os ajudar a evoluir.  

Assim, os primeiros instrumentos de operacionalização da desejada 

articulação entre ciclos de ensino são, devem ser, os Projectos Curriculares 

de Turma, construídos com base no Projecto Educativo e no Projecto 

Curricular de Escola, de acordo com as orientações do currículo nacional, 

tendo em conta as características e necessidades dos alunos e sem 

esquecer o(s) contexto(s) em que se inserem. 

Álvarez e Soler (2000) referem a importância destes instrumentos para 

melhorar a qualidade da educação, através de estratégias básicas, tais 

como a formação de equipas docentes que eliminem as estruturas de 
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funcionamento individual, a tomada de decisões a partir da reflexão sobre a 

própria prática educativa e a construção de programas realistas. (p.112) 

Recorrendo, de novo, à metáfora do comboio, é necessário para que o 

todo funcione sem quebras, que algum tipo de mecanismo “assegure um 

relacionamento do conjunto e uma relativa autonomia das partes 

diferenciadas que o constituem” (Serra, 2004, p.75). 

 

II.5.3. Viver a Matemática no Pré-escolar 

 
Numa fase em que a curiosidade determina a actividade das crianças, 

em estreita relação com um grande desejo de aprender e conhecer o mundo 

que a rodeia, é imperativo que o adulto acompanhe e oriente este processo 

de crescimento e construção de conhecimento. 

É na medida em que se envolve na prática, que experimenta, que o 

aluno dá sentido ao que o rodeia, começando a estabelecer relações e a dar 

significado ao que aprende. 

São, então determinantes de uma boa aprendizagem os contextos em 

que esta ocorre, as relações pessoais que se estabelecem e as vivências e 

experiências que se proporcionam. É desde muito cedo que se deve 

começar a combater atitudes negativas face à matemática, cabendo aos 

educadores de infância a promoção e criação de situações e experiências de 

aprendizagem ricas e significativas que favoreçam o “desenvolvimento 

integrado de conhecimentos e atitudes e  não um currículo baseado em 

conhecimentos isolados e técnicas de cálculo” (Migueis e Azevedo, 2007, 

p.12).  

A aprendizagem da Matemática nos primeiros anos é feita de uma 

forma muito intuitiva, espontânea, centrada nas vivências das crianças, nas 

suas experiências, construída aos poucos tendo como ponto de partida os 

conhecimentos anteriores. 

Cada vez mais, a matemática constitui um instrumento precioso para 

compreender e agir no e sobre o meio envolvente.  

Importa, então, que, desde muito cedo, a criança aumente a sua 

capacidade de observação e reflexão, que vá compreendendo e 
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relacionando os fenómenos que ocorrem ao seu redor, de forma a 

desenvolver, pouco a pouco, a sua capacidade de resolver problemas. 

É fundamental o papel desempenhado pela educadora de infância nas 

situações que proporciona aos seus alunos, na riqueza e diversidade da 

oferta de experiências, na forma de estimular as crianças, promovendo a 

comunicação e a troca de opiniões que favorecem o desenvolvimento do 

raciocínio lógico. 

Como afirmam Migueis e Azevedo (2007),  

 

a educação matemática ... tem por objectivo ajudar a desocultar a 

matemática presente nas mais variadas situações, em 

combinação com outros saberes, permitindo a compreensão de 

situações da realidade, de modo a promover a formação de 

cidadãos participativos e críticos (p.12). 

 

É através da prática de contagens e do trabalho com números que as 

crianças descobrem e percebem a correspondência termo a termo, as 

relações entre os números, as várias maneiras de os representar e os 

efeitos das operações sobre eles. 

Neste sentido, terão os educadores de infância de criar situações ou 

aproveitar situações da vida diária das crianças para proporcionar aos seus 

alunos experiências matematicamente ricas que contribuam para o 

desenvolvimento do pensamento e da competência matemáticos. 

 

II.5.4. Viver a Matemática no 1ºciclo 

 
Ao entrar para a escola de 1º ciclo, as crianças carregam um vasto leque 

de conhecimentos (matemáticos e outros) que não podem ser ignorados. 

Passaram já por inúmeras e diversas experiências que lhes proporcionaram 

uma aprendizagem informal de conceitos e concepções sobre a Matemática. 

É inegável que ao deixar o pré-escolar as crianças revelam capacidade de 

resolver problemas matemáticos simples e de raciocinar, com base no seu 

conhecimento informal. 
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O desafio é, então, “o de encontrar formas de potenciar as experiências 

anteriores”  (Serrazina, 2008) dos alunos e “proporcionar uma transição pré-

escolar – 1ºciclo de qualidade, partindo, precisamente dos conhecimentos 

que os alunos trazem consigo. O objectivo será desenvolver a proficiência 

matemática, trabalhando, desde o início, o desenvolvimento dos cinco 

aspectos enunciados  por Kilpatrick, Swafforde Findell (2001, citado por 

Serrazina, 2008): 

 

• “compreensão dos conceitos matemáticos, operações e relações; 

• capacidade de fazer procedimentos de modo flexível, correcto, 

eficiente e adequado; 

• capacidade para formular, representar e resolver problemas 

matemáticos; 

• capacidade para pensamento lógico, reflexão, explicação e 

justificação; 

• disposição para ver a matemática como razoável, útil e válida, e 

acreditar no seu próprio trabalho e eficácia.” 

 

No 1º ciclo, mais, talvez, do que nos ciclos subsequentes, a 

Matemática tem de ser vivida. Loureiro (2008) refere uma afirmação de João 

Filipe Matos para quem “a escola deve visar, entre outros elementos, a 

educação matemática dos jovens”, o que significa, para o mesmo autor, que  

 

o professor ... não pode ser um professor que ensina matemática 

mas um professor que educa matematicamente os jovens levando-

os a aprender a ter um ponto de vista matemático sobre uma 

variedade de situações, nomeadamente ligadas à natureza e à vida 

em sociedade (p. 23). 

 

Isto passa pela utilização e manipulação de materiais e recursos 

diferenciados, incluindo os tecnológicos, pela resolução de problemas 

contextualizados e ainda pelo desenvolvimento de hábitos de trabalho 

colaborativo entre os professores. 
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II.5.5. Tarefas a desenvolver 

 

Debrucemo-nos, agora, sobre o tipo de tarefas a desenvolver com os 

alunos, no sentido de conseguir a articulação entre ciclos de ensino e captar 

e promover o gosto e o interesse pela Matemática. 

Sabendo que a matemática é uma ciência cujos “fundamentos 

mergulham tanto como os de outro qualquer ramo da Ciência, na vida real” 

(Caraça, 2003, p.xxiii), parece imediato que as tarefas a propor aos alunos 

estejam, também elas, relacionadas com as suas vidas e procurem  ir ao 

encontro da satisfação da natural curiosidade e vontade de aprender das 

crianças.  

De acordo com o preconizado pela APM (1988) e o NCTM (1980/1985) 

(citados em Martins, Maia, Menino, Rocha & Vara Pires, 2002),  

 

o conhecimento matemático deve emergir dos problemas e da 

experiência com a resolução de problemas, experiência essa que 

engloba processos como a exploração do contexto, a elaboração 

de novos algoritmos, a criação de modelos ou a própria formulação 

de problemas. (p.60)  

  

Nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar a 

resolução de problemas é considerada como “uma situação de 

aprendizagem que deverá atravessar todas as áreas e domínios em que 

a criança será confrontada com questões que não são de resposta 

imediata, mas que levam a reflectir no como e no porquê” (DEB, p.78). 

Também Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) referem que “a 

aprendizagem requer o envolvimento das crianças em actividades 

significativas” (p.24) e que “para haver uma apropriação de novas ideias 

e novos conhecimentos, não basta que o aluno participe em actividades 

concretas, é preciso que ele se envolva num processo de reflexão sobre 

essas actividades” (p.25). 

Em suma, as tarefas a desenvolver com os alunos nos primeiros 

anos de escolaridade deverão   

• Partir do que a criança observa e experimenta; 
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• Valorizar o conhecimento dos alunos; 

• Estimular o desenvolvimento do espírito critico e do 

raciocínio; 

• Promover a comunicação matemática 

• Ser estimulantes e constituir desafio. 

A oportunidade de viver experiências que permitam desenvolver a 

capacidade de raciocínio e de argumentação, contribuem para que as 

crianças ganhem segurança e confiança em si próprias, que lhes 

permitam crescer e formar-se como cidadãos capazes de intervir 

responsavelmente em diversas situações. 

No sentido de desenvolver a competência matemática dos alunos, 

estes devem, de acordo com o estabelecido pelo DEB (2001) “ter 

oportunidades de viver diversos tipos de experiências de aprendizagem” 

(p.68), tais como resolução de problemas e actividades de investigação, 

entre outras. 

 
II.5.5.1. Tarefas de Investigação 

 
Embora tratando-se de conceitos muito próximos, existem diferenças 

entre problemas e actividades de investigação. 

Enquanto “os problemas são situações não rotineiras que constituem 

desafios para os alunos e em que, frequentemente, podem ser utilizadas 

várias estratégias e métodos de resolução”(DEB, 2001, p.68), nas 

actividades de investigação “os alunos exploram uma situação aberta, 

procuram regularidades, fazem e testam conjecturas, argumentam e 

comunicam oralmente ou por escrito as suas conclusões”  (DEB, 2001, 

p.68). 

Ponte, Brocardo e Oliveira (2003) consideram que “as investigações 

matemáticas . . . se relacionam, de  muito perto, com a resolução de 

problemas” (p.22), residindo a diferença, essencialmente, no tipo de 

enunciado: claro e indicando inequivocamente o que é dado e o que é 

pedido,  nos problemas; questão pouco definida de início e múltiplas 

possibilidades de resposta, no caso das actividades de investigação. 
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Afirmam estes autores que “pode sempre programar-se o modo de começar 

uma investigação, mas nunca se sabe como ela irá acabar” (p.25). 

Ponte, Oliveira, Cunha e Segurado (1998) situam as principais 

diferenças entre problemas e actividades de investigação ao nível não só da 

natureza da questão inicial, “que na resolução de problemas  ... tende a ser 

apresentada já completamente especificada”, enquanto na actividade de 

investigação são apresentadas “questões  ... de um modo geral mais vagas” 

(p.15), mas ainda ao nível das estratégias, pois “enquanto na resolução de 

problemas o objectivo é a estratégia seguida e a solução a que conduz, na 

actividade de investigação o objectivo é a compreensão de um domínio 

problemático”. (p.16)  

 Martins et al. (2002) apresentam a definição de investigação 

matemática de Brahier e Speer (1995) como  

 

um conjunto de tarefas adequadas  á resolução de um problema 

que: (a) tem um conteúdo de múltiplas dimensões; (b) é uma situação 

open-ended, . . . podendo admitir várias soluções; (c) é uma actividade 

de exploração que requer todo o tempo de uma aula ou de várias aulas 

para ficar completa; e (d) está centrado num tema ou acontecimento e, 

muitas vezes, integrado numa questão focalizada. (p.67) 

 

Referem os mesmos autores que as actividades de investigação 

implicam  

a) a procura de fontes externas de informação 

b) diferentes meios de recolha de dados 

c) colaboração entre os diferentes membros do grupo, com 

diversidade de tarefas atribuídas e 

d)  multiplicidade de estratégias de resolução;  

e salientam que “o essencial não é só resolver o problema, mas ajudar os 

alunos a tomarem consciência de que, nas situações de vida real, é 

importante tomar decisões sobre a informação que é relevante para se 

alcançar a solução do problema” (p.67). 

Ponte et al. (2003) indicam quatro momentos principais na realização 

de uma investigação: 
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1 – Exploração e formulação de questões 

2 – Formulação de conjecturas 

3 – Testes  

4 – Justificação e avaliação 

podendo, alguns deles, ocorrer em simultâneo, por exemplo a formulação de 

questões e a conjectura inicial, e incluindo cada momento várias actividades, 

como se mostra no quadro seguinte: 

 

1 - Exploração e formulação de 

questões 

• Reconhecer uma situação 

problemática 

• Explorar a situação problemática 

• Formular questões 

2 - Conjecturas  • Organizar dados 

• Formular conjecturas ( e fazer 

afirmações sobre uma 

conjectura) 

3 - Testes e reformulação • Realizar testes 

• Refinar uma conjectura 

4 - Justificação e avaliação • Justificar uma conjectura 

• Avaliar o raciocínio ou o 

resultado do raciocínio 
 

Quadro 1 - momentos de uma investigação            (Ponte, Brocardo & Oliveira, 2003, p.21) 

 

O primeiro momento da investigação corresponde ao momento de 

identificar o problema, de perceber o que se quer investigar e formular as 

questões; o segundo momento é o de recolha e organização de dados,   

formulação de conjecturas, levantamento de hipóteses, estimação de 

possíveis resultados; o momento seguinte corresponde à fase de testes, 

análise dos dados e reformulação das hipóteses construídas no momento 

anterior e, por último, o momento de verificação e justificação de resultados, 

com a respectiva divulgação e discussão. 

A realização de actividades de investigação com crianças nos primeiros 

anos de escolaridade favorece o seu envolvimento em actividades 

matemáticas, propiciando situações de descoberta que contribuem para o 
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desenvolvimento de capacidades de resolução de problemas e de 

comunicação.   

Além disso, permite que alunos com diferentes níveis de compreensão 

e com dificuldades na aprendizagem participem na actividade, através de 

tarefas adequadas às suas capacidades, contribuindo para o aumento da 

sua confiança em si próprios e da sua auto-estima. 

Do ponto de vista dos professores, a realização de actividades de tipo 

investigativo pode oferecer algumas dificuldades. 

Desde logo se levanta a questão da planificação da própria actividade, 

pois como afirmam Ponte, Oliveira, Cunha e Segurado (1998), o professor 

define objectivos, metodologias e estratégias, “em função da sua reflexão 

sobre a prática” (p.17).  

Uma das características mais fortes deste tipo de actividades é, de 

acordo com Ponte, Oliveira, Cunha e Segurado (1998), a natureza aberta 

das situações propostas, que devem incentivar os alunos a colocar as suas 

próprias questões. 

Como já foi referido, pode-se planificar o início, mas a continuação é 

imprevisível o que pode provocar um certo mal-estar do docente; depois, 

implica alteração nas rotinas do grupo, o que pode ser perturbador do 

funcionamento da turma; há ainda a considerar a questão do tempo, que tem 

que ser muito bem gerido: tratando-se de uma actividade open-ended pode 

prolongar-se no tempo e interferir com outras actividades. 
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III. METODOLOGIA 

 

 

 
 
 

Pretendendo averiguar quais as implicações do trabalho colaborativo 

entre professores de 1º ciclo e Jardim de Infância nas práticas profissionais 

dos professores e na ligação entre ciclos de ensino, tendo em vista a 

promoção do sucesso escolar, este estudo foi  pensado, inicialmente, como 

uma experiência de trabalho colaborativo entre professores e educadoras de 

infância na análise dos documentos oficiais e de trabalhos de alunos, 

procurando identificar dificuldades e definir estratégias para as colmatar. No 

entanto, verificou-se que, devido a numerosos imprevistos, não foi possível 

cumprir com o que estava delineado inicialmente, sendo necessário 

proceder a alterações metodológicas e, inclusivamente, definir novas 

questões de investigação. 

Assim, o trabalho decorreu em duas fases distintas: uma primeira de 

trabalho colaborativo entre todos os elementos do corpo docente, na qual se 

procedeu à análise das Orientações Curriculares para a Educação Pré –

Escolar, Currículo do Ensino Básico e Programas de Matemática do 1º ciclo 

e  ainda à análise e reflexão sobre alguns trabalhos realizados por alunos, 

tentando perceber as suas dificuldades; uma segunda fase, de cooperação 

entre uma educadora de infância e eu própria, professora do 1º ano, num 

trabalho de investigação sobre a prática, que envolveu a realização de 

tarefas de investigação com as crianças. 

 

III.1. Opções metodológicas 
 

Pretende-se, com este estudo, tratar um problema concreto, num 

contexto específico, tendo em vista a melhoria das práticas profissionais dos 

docentes e, consequentemente, o sucesso escolar dos alunos.  

Como tal, optou-se por uma abordagem de tipo qualitativo e 

interpretativo, uma vez que não se pretende testar hipóteses previamente 

“A Investigação (...) é um excelente guia para orientar 
as práticas educativas, com o objectivo de melhorar o 
ensino e os ambientes de aprendizagem na sala de 
aula.”  

R. Arends  
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definidas sobre as quais se espera encontrar evidência, nem estabelecer 

relações de causalidade entre variáveis, mas sim “investigar os fenómenos 

em toda a sua complexidade e em contexto natural” (Bogdan e Biklen 1994). 

Estes autores definem cinco características próprias dos estudos 

qualitativos:  

1) os dados são recolhidos no ambiente natural, pelo seu principal  

instrumento, o investigador;  

“Para o investigador qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do 

seu contexto é perder de vista o significado.” (p.48) 

2) os dados recolhidos são de teor marcadamente descritivo, sob a 

forma de imagem ou palavras;  

“...nada é trivial, . . . tudo tem potencial para constituir uma pista que nos 

permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objecto 

de estudo.” (p.49)  

3) o valor dos processos sobrepõe-se ao dos resultados, sendo a 

questão central “como?”;  

“Este tipo de estudo foca-se no modo como as definições. . . se formam.” 

(p. 50)  

4) a análise dos dados é feita de forma indutiva e a informação é 

construída com base nos dados recolhidos;  

“Uma teoria desenvolvida deste modo procede de “baixo para cima”. . . , 

com base em muitas peças individuais de informação recolhida que são 

inter-relacionadas.” (p.50)  

5) o ponto de vista dos participantes ocupa lugar central na investigação.  

“Ao apreender as perspectivas dos participantes, a investigação 

qualitativa faz luz sobre a dinâmica interna das situações.” (p.51) 

De acordo com as características referidas, a recolha de dados, 

predominantemente descritivos, foi sempre realizada no contexto da escola, 

tanto através de entrevistas de grupo como, em contexto de sala de aula, 

por observação participante.  

A recolha de dados foi feita pela própria investigadora, através de 

observação participante, com recurso a equipamento áudio para gravação 

das entrevistas, anotações de observações e participação directa nas 

actividades. 
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A análise dos dados realizou-se, o mais possível, a seguir à sua recolha 

e sempre procurando relacioná-los entre si, de modo a manter a coerência e 

objectividade necessárias, tendo em vista o problema que se procura 

responder. 

A opção pela investigação sobre a prática, prende-se, de acordo com 

Guimarães (2006) referindo Cochran-Smith e Lytle (1999), com uma “visão 

da aprendizagem do professor baseada no conhecimento na prática,” que 

“enfatiza o conhecimento em acção. Nela entende-se que o conhecimento 

do professor está intrinsecamente ligado à sua prática, porque é adquirido 

na acção, porque cresce com a acção e porque se manifesta na acção” 

(p.174). 

 

III.2. Contextualização 
III.2.1. A escola 

 

A Escola onde foi realizado este estudo está instalada num edifício 

com cerca de 20 anos de existência e tipologia P3, composto por dois blocos 

separados/ligados por um espaço polivalente. Cada um é composto por seis 

salas, sendo cinco de aula e uma  de Coordenação e trabalho dos Docentes, 

no Bloco Sul, onde funciona a Escola EB1; três salas de Jardim de Infância 

(JI) no piso 0 do Bloco Norte e outras três ocupadas pela Junta de 

Freguesia, a cargo de quem se encontra a funcionar a Componente de 

Apoio à Família (CAF), no piso 1 do mesmo Bloco. 

 Fica situada numa Freguesia do Concelho de Lisboa, entre o centro e 

a zona oriental da cidade, habitada por uma população envelhecida. Existem 

alguns prédios de habitação social, relativamente recentes, habitados por 

uma população mais jovem, o que contribuiu para o aumento da população 

escolar, de onde provém grande parte dos alunos.   

O JI conta com duas turmas, constituídas por 38 crianças de idades 

entre os 3 e os 5/6 anos de idade.  

A EB1 é frequentada por cerca de 100 alunos de idades 

compreendidas entre os 5/6 e os 14 anos, distribuídos por cinco turmas dos 

quatro anos do 1º ciclo do Ensino Básico. Alguns destes alunos apresentam 

percursos escolares difíceis, com retenções repetidas; outros, ainda, são 
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portadores de deficiência e/ou doença crónica, condicionantes, por si só, do 

seu desempenho.  Cerca de 20% da população escolar insere-se num 

quadro de risco de exclusão social. 

Trata-se, então, de uma população escolar em grande parte  

proveniente de famílias de nível socioeconómico e cultural médio ou 

médio/baixo, com fracas expectativas relativamente ao futuro e com 

problemáticas sociais diversas.  Verifica-se grande desinteresse pela 

aprendizagem, baixos níveis de desempenho e, consequentemente, uma 

elevada taxa de insucesso.  

As actividades lectivas decorrem em regime normal, entre as 9h e as 

15h30m, com 1h30m de intervalo para almoço.  

Além dos Professores, a EB1 conta ainda com a colaboração de dois 

Auxiliares de Acção Educativa. 

 

III.2.2. O Corpo Docente 

 

Para se proceder a um melhor enquadramento do estudo, considerou-

se necessário conhecer um pouco mais, relativamente ao Corpo Docente da 

Escola, às suas convicções e maneira de estar na profissão. Para isso, 

procedeu-se à aplicação de um questionário, complementando uma 

entrevista de grupo, com o objectivo de recolher dados que possibilitassem a 

caracterização do Corpo Docente. 

Este é constituído por seis professores de 1º ciclo, dos quais cinco 

titulares de turma e uma de apoio socioeducativo, duas educadoras de 

infância titulares de turma e uma educadora de ensino especial que 

acompanha alunos da EB1 e do JI. Um dos professores do 1ºciclo encontra-

se a substituir uma professora em licença de maternidade. 

A média de idades situa-se  na faixa dos 40 anos, tendo metade do 

grupo idade inferior a 35 anos e a outra metade mais de 45; o tempo de 

serviço oscila entre menos de 10 e mais de 20 anos, pertencendo quatro 

professoras e duas educadoras ao Quadro de Escola e duas professoras e 

uma educadora ao Quadro de Zona Pedagógica. O professor que se 

encontra em situação de substituição é contratado. 
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A educadora de ensino especial acompanha crianças da escola e do 

jardim de infância com problemáticas várias, desde Trissomia 21 a autismo, 

enquanto as outras duas educadoras de infância têm a seu cargo, cada 

uma, uma turma de alunos com idades compreendidas entre os 3 e os 6 

anos. 

Todo o Corpo Docente, excepção feita ao professor contratado, se 

encontra na escola há mais de dois anos, tendo um bom conhecimento dos 

alunos, do seu enquadramento familiar e social e dos problemas/ 

dificuldades com que se defrontam.  

É um grupo estável, coeso e preocupado relativamente aos 

problemas da Escola e dos Alunos.  Pelas razões já referidas, relacionadas 

com a insegurança vivida na escola, apenas um dos seus elementos, uma 

educadora de infância, participou na segunda parte do estudo. 

 

III.2.3. A educadora 

 
Fernanda é uma educadora com idade superior a 45 anos e mais de 20 

anos de actividade docente. Tendo estado muito tempo destacada no ensino 

especial, é este o terceiro ano que trabalha com uma turma de ensino 

regular. 

A sua relação com a Matemática não é boa e a sua formação, nesta 

matéria, cinge-se à escolaridade obrigatória, afirmando mesmo:   

 

“nunca fui boa aluna a Matemática e só estudei enquanto fui 

obrigada. Assim que pude...”   

 

No entanto, sente que não tem o direito de prejudicar os alunos e 

esforça-se muito por ultrapassar a sua própria dificuldade nesta área, de 

forma a contribuir o melhor possível para a aprendizagem matemática dos 

alunos. 

 

“No JI estamos sempre a fazer matemática: até a arrumar a 

sala! Às vezes pedem-me papel e lápis para fazer as contas da 

mercearia... dinheiro, marcar presenças, amanhã, hoje, quantos 
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dias faltam para..., tudo isto é matemática, mas eles não têm a 

noção e quando têm um trabalho como este, acho que já estou a 

incutir o que é a matemática.” (Fernanda) 

 

Como esteve muitos anos no ensino especial, a Fernanda tem uma 

grande sensibilidade e é com facilidade que se apercebe das dificuldades 

das crianças procurando estratégias diversificadas para as ultrapassar. 

 

“Há coisas que eles têm mais dificuldade, mas nas suas 

vivências, aquelas coisas que eles se sentem mais à vontade, ... 

as coisas estão lá. Apesar de não terem vivências ...bem 

estimulados,... nós temos de ajudar...” 

 

É uma pessoa organizada, curiosa, que investe bastante na sua 

formação, procurando sempre nova e relevante informação relacionada com 

a sua área de actividade. 

Prontificou-se de imediato, e com muito entusiasmo a participar no 

estudo. 

 

III.2.4. A turma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Figura 1 – A turma 

 

A turma da Fernanda é constituída por 20 alunos, oito raparigas e 12 

rapazes, de idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos. 
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A turma integra uma criança com perturbação do espectro do autismo, 

pelo que a educadora conta com a presença de uma auxiliar, a tempo 

inteiro, na sua sala.  

São crianças curiosas e alegres. No conjunto, a turma é simpática, 

muito activa e participativa, se bem que com alguma dificuldade em cumprir 

regras, o que exige uma constante solicitação de cada elemento.  

Por abranger uma faixa etária relativamente larga e um aluno com 

necessidades educativas especiais, há uma constante necessidade de 

adequação de estratégias e actividades às necessidades e características 

individuais de cada criança. 

 

III.2.5. A professora 

 

Ao contrário da Fernanda, eu gosto de matemática. Estudei 

Matemática até ao final do ensino secundário e no curso do Magistério 

Primário. 

Como professora do 1º ciclo do ensino básico há 26 anos, tenho 

acompanhado sucessivos grupos de alunos desde o 1º ao 4º ano de 

escolaridade, incluindo alunos com necessidades educativas especiais, 

portadores de problemáticas várias (trissomia 21, paralisia cerebral, entre 

outras) em classes regulares. Estive, também, destacada no ensino especial 

durante alguns anos. 

Ao longo destes anos de trabalho, particularmente aqueles em que 

estive ligada à educação especial, tenho vindo a aperceber-me da 

importância das aprendizagens iniciais em Matemática, da importância do 

desenvolvimento do raciocínio matemático para o desenvolvimento das 

restantes aprendizagens e do modo como determinam o futuro escolar de 

muitos alunos.  

Assim, tenho tido sempre a preocupação de ‘mostrar’ a Matemática aos 

alunos, de a tornar visível e palpável, para que a sintam e vivam sem medo, 

com compreensão e aprendendo a utilizá-la.  
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III.2.6. A turma 

 
A minha turma, de 1º ano, é composta, desde o início do ano lectivo,  

por 20 alunos muito novinhos, com idades compreendidas entre os 5 

(metade da turma) e os 8 anos  (uma aluna portadora de trissomia 21). A 

turma inclui ainda um aluno com hiperactividade e outro que não frequentou 

o ensino pré-escolar, para quem tudo é novidade na escola. 

À excepção do aluno já referido, todos os outros frequentaram 

estabelecimentos de educação pré-escolar. 

Mostram-se desejosos de aprender e conhecer. São crianças muito 

activas, curiosas, disponíveis para aprender e que interagem muito bem 

entre si. 

Gostam muito de desafios. A melhor forma de os estimular é dizendo: 

- Escutem com atenção, que vou fazer uma pergunta difícil!  

 

Da educação pré-escolar trazem (excepção feita ao aluno que não 

frequentou Jardim de Infância), no que respeita ao tema em torno do qual o 

estudo se desenvolveu, conhecimento de todos os algarismos e prática de 

contagem progressiva, oralmente, com segurança até 39,perguntando “o 

que vem a seguir” a 39, 49, 59 ... ; escrevem números até 10, mas como 

forma de representar quantidades reconhecem apenas os algarismos; 

reconhecem outras formas de representação de números até 6 nas peças de 

dominó e em dados. Revelam conhecimento dos sinais + e -, embora 

desligados de aplicação prática, utilizando números e sinais para “fazer 

contas” mas não para representar quantidades de forma diferente. 

 

III.3. Recolha de dados 

 

Consideram-se dados todos os materiais que os investigadores 

recolhem no campo da investigação, desde fotografias, notas, gravações de 

entrevistas, e todo o tipo de documentos que possa fornecer alguma 

informação sobre o objecto de estudo. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994) “os métodos qualitativos baseiam-se 

na observação, na entrevista aberta e no recurso a documentos” (p.293). 
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Assim, a recolha de dados foi feita por diversos processos e em 

diferentes situações.  

Realizaram-se três reuniões com características diferentes: 

• a primeira, considerada uma entrevista de grupo, serviu para 

aprofundar o conhecimento sobre o Corpo Docente da escola; 

• a segunda reunião de grupo, correspondeu à primeira sessão de 

trabalho colaborativo, serviu para análise dos documentos oficiais, 

nomeadamente as Orientações Curriculares para a Educação de 

Infância e o Programa de Matemática para o ensino Básico, com 

especial incidência no programa do  1º ciclo;  

• na terceira reunião de grupo, segunda sessão de trabalho 

colaborativo, procedeu-se à análise e reflexão sobre trabalhos 

realizados por alunos. 

Todas estas reuniões foram gravadas, o que tornou possível uma 

posterior audição e transcrição dos excertos mais relevantes. 

Aplicou-se um questionário para completar e cruzar com a informação 

recolhida na entrevista de grupo. 

Procedeu-se à observação predominantemente participante ao longo de 

todo o estudo, desde a participação nas entrevistas de grupo à observação 

de uma turma de Jardim de Infância e outra de 1º ano, leccionada pela 

autora, onde foram levadas a cabo actividades decorrentes e de acordo com 

as orientações dos documentos analisados.  

Foi feito registo fotográfico das tarefas, mais concretamente do produto 

do trabalho realizado pelos alunos de jardim de infância, em várias fases da 

sua execução e de vários exemplos do trabalho desenvolvido com os alunos 

do 1º ano. 

Finalmente, em reunião de reflexão com a educadora que participou no 

estudo, foi feita a análise do trabalho de sala de aula e analisadas as 

implicações e alterações provocadas pelo trabalho desenvolvido na prática 

das professoras e no desempenho dos alunos. 
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III.3.1. Entrevistas 

 
A realização de entrevistas permite, embora dependendo do facto de ser 

mais ou menos aberta, a recolha de opiniões de uma forma mais directa e 

espontânea.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), as entrevistas “podem constituir 

a estratégia dominante para a recolha de dados ou podem ser utilizadas em 

conjunto com a observação participante, análise de documentos e outras 

técnicas.” De qualquer maneira, “a entrevista é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito” (p. 134). 

Segundo Yin (2003), através de entrevistas é possível ouvir a opinião 

dos entrevistados, e captar expressões, entoações, sinais reveladores das 

suas opiniões. Por outro lado, a espontaneidade ajuda a recolher não só 

informação sobre os factos em estudo, mas também uma melhor captação 

de ideias e opiniões.  

O recurso à entrevista, de acordo com Werner e Schoepfle (1987, in 

Hebert, 1990), “é não só útil e complementar à observação participante mas 

também necessária quando se trata de recolher dados válidos sobre as 

crenças, as opiniões e as ideias dos sujeitos” (p.160).  

A realização de entrevistas de grupo pode ter o efeito de impedir 

alguém, mais tímido de participar, por se sentir constrangido ou recear emitir 

opiniões diferentes do resto do grupo. O recurso a este instrumento permite, 

pois, colmatar esta situação. 

Neste estudo privilegiou-se a realização de uma entrevista de grupo e de 

duas sessões de trabalho colaborativo, antes de mais com o intuito de 

promover, desde o início, a colaboração entre pares. Além disso, o facto de 

se tratar de um grupo de professores bastante coeso e empenhado, 

constituiu um elemento facilitador da comunicação e da troca de ideias; por 

fim, facilitou ainda o desenvolvimento do trabalho, devido à dificuldade de 

encontrar um horário comum satisfatório para todos os participantes.  

Deste modo, foi possível conhecer, de modo mais aprofundado, a 

experiência profissional e Matemática do pessoal docente, e o modo como 

encara a sua função de “Professor de Matemática”, as dificuldades e 

constrangimentos, tendo sido a discussão mais rica.  
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Por outro lado, promoveu-se, desde logo, o trabalho colaborativo, visto a 

análise dos documentos ter sido feita a pares constituídos, 

preferencialmente, por professores de ciclos de ensino diferentes. 

Na condução da entrevista, optou-se, maioritariamente, pela formulação 

de perguntas abertas que, segundo Oppenheim, são importantes por darem 

oportunidade aos entrevistados de expor livremente as suas ideias. Também 

Lazarsfeld (1944, in Foddy, 2002) defende que no início da investigação se 

devem privilegiar as perguntas abertas, tornando possível a identificação de 

categorias que possam servir como opção de resposta às perguntas 

fechadas. Foddy (2002) refere como vantagens deste tipo de perguntas, 

entre outros aspectos, o facto de poderem indicar aquilo que para cada um é 

mais relevante, permitindo identificar quadros de referência e motivações 

dos inquiridos, que podem expressar-se por palavras próprias. 

No entanto, tanto a entrevista como as sessões de trabalho colaborativo  

obedeceram a um guião de referência (Anexos I, e II).  

Após o trabalho em sala de aula, realizou-se uma reunião, entre a 

educadora e investigadora, para reflexão sobre o trabalho desenvolvido.  

 

III.3.2. Questionário 

 
De acordo com Sousa (2005), o questionário é uma “técnica de 

investigação em que se interroga por escrito uma série de sujeitos, tendo 

como objectivo conhecer as suas opiniões, atitudes, predisposições, 

sentimentos, interesses, expectativas, experiências pessoais, etc.” (p.204). 

Como forma de complementar a recolha de dados, utilizou-se um 

questionário (Anexo IV) aplicado a todos os elementos do Corpo Docente, 

de forma a permitir, tal como é recomendável numa investigação de cariz 

qualitativo, o cruzamento com os dados obtidos através da entrevista, 

garantindo a fiabilidade da informação assim recolhida.  

Construído de forma coerente com a entrevista, e tendo por base as 

respostas dadas às perguntas aí formuladas, foi composto por questões 

abertas e fechadas, de modo a permitir a obtenção não só de dados de 

identificação geral, mas ainda as opiniões sobre as questões em estudo. 
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III.3.3. Observação participante 

 

Como fonte de informação, a observação participante é de grande 

importância, pois permite captar comportamentos e ambientes que podem 

influenciar os resultados.  

Para Estrela (1994), “a observação tem como objectivo fixar-se na 

situação em que se produzem os comportamentos, a fim de obter dados que 

possam garantir uma interpretação “situada” desses comportamentos”(p.18) 

ou, como afirma Máximo-Esteves (2008), “permite o conhecimento directo 

dos fenómenos tal como eles acontecem num determinado contexto “ (p. 

87). 

Assim, a recolha de dados realizada através de observação participante 

ocorreu, desde o início do estudo, nas reuniões de grupo que foram 

gravadas e, posteriormente, nas duas turmas envolvidas, pelas respectivas 

professoras. O trabalho com as turmas não foi gravado, embora se tenha 

procedido a registo fotográfico e a tomada de notas logo após a realização 

das tarefas. 

 

III.3.4. Fotografias 

 
A utilização de fotografias cumpriu apenas o objectivo de ilustrar e 

documentar as actividades realizadas com os alunos, tendo sido feitas no 

momento da sua realização. 

 
III.4. Análise dos dados 

 
Para Bogdan e Biklen (1994), a análise de dados corresponde ao 

processo de organização sistemática das informações recolhidas, tendo em 

vista a sua melhor compreensão e apresentação a outros.  

Como já vimos, foram utilizadas diversas técnicas de recolha de dados, 

requerendo diferentes tipos de análise. Assim, para a análise dos 

questionários construiu-se uma tabela, procedendo-se à quantificação do 

número de ocorrências de cada resposta, uma vez que foram aplicados para 

complementar a informação recolhida na primeira entrevista de grupo. 
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Da transcrição da entrevista e das reuniões de grupo, bem como da 

reunião de reflexão com a educadora, foi feita uma leitura cuidadosa. 

destacando-se, com sublinhados diferentes, as unidades de registo 

relacionadas, e criadas categorias em consonância com as questões da 

investigação.    

A interpretação dos resultados das observações das actividades 

realizadas nas salas de aula, registados fotograficamente e em notas tiradas 

pela investigadora, permitiu a inclusão de alguns dados nas categorias já 

definidas, embora daí tenham resultado, também, outras novas resultantes 

da inter-relação existente entre os vários dados informativos recolhidos.  
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IV. ENTRE “PRÉ” E “PRI” 
 

Na procura de respostas às questões formuladas, o estudo desenvolveu-

se com um grupo de alunos de educação pré-escolar e com outro grupo de 

alunos de 1º ano de escolaridade. 

Sei, por experiência e contacto com pares, que o tipo de trabalho 

dominante com os alunos é o que se desenvolve a partir de manuais e livros 

de fichas. Embora as respostas ao questionário o contradigam (só um 

respondente indica seguir o manual), os professores manifestam a sua 

preocupação de “dar o programa” e “fazer o que está nos livros”, o que é 

confirmado pelas afirmações seguintes: 

 

“- ... mas eu, pessoalmente, acabo por ter medo de chegar a 

uma certa altura e ter que dar o que falta do programa a 

correr.”(Susana) 

“Se eu não faço o que está no livro, vêm as mães perguntar para 

que gastaram o dinheiro... “ (Natália) 

 

Por vezes, até, o manual funciona como ‘um guia’ para o 

professor: 

 

“O programa está lá todo! Certinho e direitinho, é só seguir!  

(Dora) 

 

Mesmo sendo do conhecimento geral que os alunos trazem já, das 

suas vivências anteriores à entrada para a escola, um conjunto de 

conhecimentos que são capazes de aplicar a novas situações e que vão 

servir de base à construção de novos conhecimentos, é frequente que os 

professores “sigam” o manual valorizando pouco as vivências e contextos de 

vida dos alunos. 

Procurou-se, pois, encontrar pontos de articulação entre estes dois 

ciclos de escolaridade e, ao mesmo tempo, perceber o que é que se altera, 

se se altera, nas práticas profissionais com a realização de outro tipo de 

tarefas, especificamente com tarefas de carácter investigativo. 
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Este estudo, que se desenvolveu entre Dezembro de 2007 e Junho de 

2008, contou, numa primeira fase, com a participação de todos os 

professores e educadoras de infância da escola, com muita vontade de 

“aprender mais sobre Matemática, para ser capaz de ensinar os miúdos” 

(Dora). Na segunda fase de desenvolvimento do trabalho, apenas pude  

contar com a cooperação de uma educadora de infância. 

Tentando cumprir o grande objectivo da investigação, 

 

Perceber de que forma é que o trabalho colaborativo, entre professores 

de JI e 1º ciclo do ensino básico, pode melhorar as suas práticas lectivas, 

promovendo o aumento do conhecimento didáctico, matemático e do 

meio envolvente,  

 

organizaram-se os trabalhos em dois tempos distintos, sendo um dedicado à 

análise colaborativa dos documentos orientadores da prática lectiva, de 

exemplos de trabalhos realizados por crianças e à reflexão sobre os 

mesmos e o outro, posterior, destinado à realização de tarefas de carácter 

investigativo com as crianças de jardim do infância e do 1º ano de 

escolaridade e análise das suas implicações na prática lectiva. A 

preocupação com a transição entre os dois ciclos de escolaridade, com a 

continuidade e progressão das aprendizagens foi uma constante. 

Assim, numa primeira fase, que aconteceu entre Dezembro e Fevereiro, 

realizaram-se três reuniões, às quais se deram designações diferentes: a 

primeira foi considerada uma entrevista de grupo, pois de acordo com 

Oppenheim (2000), tinha um tópico muito directo, a saber, além da 

caracterização do Corpo Docente, perceber qual a posição de cada 

professor relativamente à Matemática e ao seu ensino,  pretendendo-se que 

funcionasse como uma “mesa-redonda”, um debate em que cada um se 

sentisse à vontade para expor, sem constrangimentos, as suas ideias; as 

outras duas foram consideradas sessões de trabalho colaborativo, nas 

quais, um grupo de pessoas com diferentes experiências profissionais, 

preocupadas com um  problema específico, resolveram unir esforços na 

procura de uma solução (Menezes e Ponte, 2006).  
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A condução da entrevista obedeceu a um guião (Anexo I) constituído por 

quatro Blocos:  

I - um primeiro bloco de legitimação, motivação e apresentação do 

trabalho,  

II - um segundo bloco direccionado para a relação de cada Professor 

com a Matemática,  

III - um terceiro bloco sobre a tarefa do Professor de Matemática e, por 

fim, 

IV - um quarto bloco versando a formação e, especificamente, o trabalho 

colaborativo. 

Para completar a informação obtida nesta primeira entrevista, aplicou-se 

um questionário organizado com base nos dados obtidos através da 

entrevista (Anexo IV). Este subdividiu-se em duas secções, “A Matemática” e 

“Professor de Matemática”, cada uma contendo questões abertas e 

fechadas. 

As sessões de trabalho colaborativo foram também conduzidas de 

acordo com um guião (Anexo II). Nestas sessões, e após uma breve 

introdução feita pela autora, explicando os objectivos da sessão e dando 

algumas indicações teóricas relacionadas com o tema, os participantes 

organizaram-se em pequenos grupos de duas ou três pessoas de ciclos 

diferentes, para analisar os documentos apresentados; seguidamente, cada 

grupo expôs as suas ideias relativamente aos documentos analisados, 

havendo, então, oportunidade para debater as diferentes opiniões. 

A segunda fase da investigação, que decorreu nos meses de Maio e 

Junho, foi dedicada, como já se disse, à aplicação em sala de aula de 

tarefas de carácter investigativo. Essas aulas foram seguidas por uma 

reunião de reflexão partilhada entre a Educadora e a Investigadora, tentando 

perceber quais as suas implicações no quotidiano das docentes, de acordo 

com um guião (Anexo III). 

Este organizou-se em quatro secções, a saber: 

• a primeira relativa ao Currículo, especificamente no respeitante ao  

tema Números e Operações, procurando enquadrar este tipo de  tarefas 

nas Orientações curriculares e encontrar pontos de possível articulação 

entre os dois ciclos de ensino; 
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• a segunda relativa aos Professores, precisamente no que   respeita a 

implicações na sua prática; e uma vez que esta acontece em função dos 

alunos, sendo desenvolvida com eles e para eles, pareceu pertinente a 

inclusão da  

• terceira secção direccionada para as reacções dos Alunos e por 

último, uma  

• quarta secção relativa às Dificuldades na Aprendizagem, reflectindo 

sobre a contribuição das tarefas de carácter investigativo para o 

progresso dos alunos. 

 

IV.1. Trabalho Colaborativo 

 
Como já foi referido, a primeira entrevista foi dedicada à apresentação 

do trabalho e à recolha de informação relativa ao corpo docente, no que 

respeita, principalmente à sua relação com a Matemática e às suas 

concepções sobre ser professor de Matemática. 

Pela análise das respostas dadas ao questionário (Anexo V) e cruzando 

os dados obtidos com a informação recolhida na entrevista de grupo, 

verifica-se que, no que diz respeito às questões ligadas com a Matemática, 

não existe grande divergência de opiniões. 

Apenas dois professores afirmam não gostar desta disciplina e um deles 

manifesta clara dificuldade em reconhecer a sua utilidade, a não ser em 

casos pontuais da vida diária, por exemplo, “na culinária. No entanto, todos 

são unânimes ao considerar a Matemática uma disciplina muito importante, 

pois “faz parte do nosso dia-a-dia”, é uma forma de comunicação, ajuda a 

compreender a realidade e está ao alcance de todos, como se pode verificar 

nas afirmações dos próprios respondentes e também no quadro 2 . 

 

“- Nós criamos muito esse conceito de que a Matemática é 

horrível, acho que nos transmitem isto...”(Susana) 

“-Eu acho que a Matemática pode ser uma coisa 

giríssima...”(Paula) 

“-E vai-nos ajudar a estruturar a realidade.” (Natália) 
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“- ... no fundo é um bocado o dia-a-dia que se vai 

construindo...”(Fernanda) 

“- Matemática é fazer, fazer...”(Paula) 

“- ... Matemática é experiência, ponto.”(Dora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quadro 2 - Opinião dos respondentes relativamente à Matemática 

  

Relativamente à relação de cada um com esta disciplina, o sentimento 

geral é de que  

 

 “ - ...é um bicho de sete cabeças” (Fernanda). 

 “ - ninguém gosta, penso eu (Natália). 

 “ - a Matemática é um bocado...o... o papão.” (Paula) 

 

Apesar de todos os docentes afirmarem gostar de a ensinar (uns mais 

do que outros) e que os seus alunos gostam desta disciplina, apenas quatro 

dos respondentes se consideram “Professores de Matemática”, como é 

visível no quadro 3.  
 

QUESTÕES R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

II – 1 – Considera-se um professor de Matemática? S N S N S N S - 

2- Assinale, escala de 1 a 5 (1-discordo abs; 2-disc; 
3 – N conc N disc; 4 – conc; 5 – conc abs) 
   
   GOSTO DE ENSINAR MATEMÁTICA 5 3 3 3 5 3 5 - 

 

Quadro 3 - Os respondentes - professores de Matemática? 

 

QUESTÕES R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R
8 

I - 1 – Considera a Matemática uma 
disciplina importante? 

S S S S S S S - 

2 – Porquê? 

• “...a sua utilização diária é fundamental” 
• “È o ponto de partida de todas as ciências 
• “promove e desenvolve o raciocínio” 
• “Ajuda à compreensão do mundo que nos 

rodeia” 
• “ajuda em diversas situações do dia-a-dia 

(Culinária. p.ex.)” 
• “... resolução de problemas do dia-a-dia” 
• “È a base de estruturação de 

conhecimentos apreendidos no real” 
• "... faz parte do nosso quotidiano; ajuda  
a pensar, criar, resolver” 

- 

4 – Gosta de matemática? S N S S S N S - 
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Todos os elementos do grupo consideram a profissão de professor de 

extrema importância e determinante na formação pessoal e académica dos 

alunos. Desde logo, na imagem que transmite de ‘estudar’, de gosto pelo 

conhecimento, na implementação de regras e normas de funcionamento 

pertinentes e coerentes, reconhecidas como tal pelos alunos, mas, 

principalmente no modo como são implementadas as práticas. O professor 

de Matemática deve ser, na opinião do grupo, um mediador entre o 

conhecimento e os alunos; deve ser    

 

“um auxiliar, quando eles vão descobrir...” (Paula),  

“como em qualquer outra disciplina, deve ser um dinamizador.”(Carla) 

“o professor só deveria estar para encaminhar, a auxiliar, para...” 

(Fernanda) 

“para discutir as conclusões” (Susana) 

“o professor de Matemática, como em qualquer outra disciplina deve 

ser um dinamizador (...) de conhecimentos e deve pôr no aluno o 

papel activo da aprendizagem”. (Natália) 

 

Esta é, aliás, uma tarefa que pode ser muito complicada, pois para além 

da matéria em si, em relação à qual  

 

“inicialmente as pessoas têm uma certa... relutância...” (Paula)  

 

existe a dificuldade de  

 

“conseguir transformar a disciplina, precisamente numa matéria viva, 

dinâmica, que implique muito o aluno,” (Dora) 

 

O quadro 4 mostra outros factores que, de acordo com as respostas aos 

questionários, dificultam a função dos professores e que vão do desinteresse 

dos alunos e ‘medo’ da disciplina, às dificuldades do próprio docente em 

‘transmitir’, em ensinar e compreender as dificuldades dos alunos,  
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QUESTÕES RESPOSTAS 

7 – E quando lhe parece que a Matemática 
pode constituir um obstáculo? 

• quando não é ligada à vida real e o aluno 
não lhe reconhece utilidade 

• quando o aluno se mentaliza de que não é 
capaz 

• quando o professor não consegue ensinar 
• quando é “1 bicho de 7 cabeças” 
• “quando não se quer pensar” 

6 – quais as principais dificuldades q sente ao 
ensinar Matemática? 

• raciocínio 
• “transmitir”  
• compreender as dificuldades dos alunos 
• “peso” do difícil 
• desinteresse dos alunos; desmotivação 
• criatividade 

7 – quais as dificuldades que sente nos 
alunos? 

• falta de raciocínio, cálculo mental 
• dificuldade de compreensão de situações 

problemáticas 
• dificuldade em ligar à “sua” realidade 
• dificuldade de criar estratégias próprias 
• medo 
• “vícios de família” 

 

Quadro 4 - A dificuldade da Matemática 

 

Se do lado dos alunos a dificuldade se prende com 
 

“...a questão de não conseguirem passar a parte da Matemática 

e dos números para a vida real” (Natália) 

“... porque se não sentem necessidade não se interessam e 

desistem” (Ricardo) 

“é logo o ‘eu não sou capaz de fazer’...” (Carla) 
 

no que respeita aos professores, o problema está relacionado com a 

dificuldade da própria disciplina, facto que é verbalizado da seguinte forma: 
 

“É porque acho que a matemática é normalmente mais 

aborrecida, é difícil para os miúdos perceberem...” (Paula) 

“ E nós, às vezes, também não sabemos muito bem... não 

percebemos... não sabemos explicar”. (Natália) 

“Há coisas que são muito difíceis até para nós! Olha o algoritmo 

da divisão, por exemplo.” (Susana) 
 

Há ainda a ter em conta os constrangimentos relacionados com a gestão 

do tempo e do programa. 

De acordo com orientações emanadas pelo Ministério da Educação no 

sentido do “Centramento da componente lectiva no cumprimento dos 

programas”, “reveste-se da maior importância a definição de tempos 
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mínimos para a leccionação dos programas. Assim, os professores devem 

destinar, no mínimo: (...) sete (horas por semana) para a Matemática; (...)”. 

A distribuição destes tempos lectivos deve ser equilibrada ao longo da 

semana, cabendo aos professores a elaboração de um sumário diário das 

actividades desenvolvidas” (http://www.min-edu.pt , 4 de Setembro de 2006).  

Ora esta obrigatoriedade de distribuição das diferentes áreas 

curriculares pela carga horária semanal é sentida como um forte 

constrangimento pelos professores habituados a gerir livremente o currículo. 

 

 “- ... nós acabamos por ter tão pouco tempo que acabamos por 

nos restringir quase só a conceitos muito abstractos, 

concretizamos pouco.”(Natália) 

“- ...e nós temos de fazer aquela compartimentação de horário...” 

(Ricardo) 

“Mas não é bom chegar a meio de uma tarefa e dizer ‘pronto, 

agora acabou o tempo, temos de ir fazer outra coisa’, e às vezes 

temos de fazer isso, porque eles demoram mais. E assim é 

complicado.” (Dora) 

“Sim, e acaba por não haver ligação entre as áreas”. (Carla) 

 

Por outro lado, as pressões exercidas pelos encarregados de educação, 

preocupados em que os filhos saibam “a tabuada e fazer contas”, a visão 

redutora da Matemática e a carga negativa que lhe atribuem, prejudicam 

também a prática do professor, que se vê confrontado com a necessidade 

de combater a (des)informação que vem de casa. 

 

 “A Matemática já vem de casa e de outras situações... e a ideia 

que fazem da Matemática, que não é boa.” (Carla) 

“É. Acontece muitas vezes as mães dizerem ‘se for português eu 

ajudo, agora Matemática nem pensar! Nunca gostei’ ou  ‘eu para 

a Matemática não tenho jeito’. (Dora)  

“...tem a ver com a oportunidade que se dá aos miúdos, desde 

que eles nascem, no fundo, a oportunidade (...) de explorar e 

aprender a gostar das coisas.” (Ricardo) 
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A utilização de materiais manipulativos e a resolução de problemas são 

considerados como facilitadores da aprendizagem.  

 

“No 1º ciclo, para muita coisa, também podemos usar muitos 

materiais e usa-se e os miúdos têm sucesso quando usam 

materiais.” (Dora) 

“Agarramos e recorremos ao dinheiro.” (Natália) 

“Adoram os cubinhos e outros materiais de contagem. E 

aprendem! (Fernanda) 

“Eles mexem no dia-a-dia, têm uma vivência ...”(Ricardo) 
 

Os professores sentem, no entanto, necessidade de formação no que 

toca, não só ao uso desses materiais, mas também ao nível do 

conhecimento matemático. Esta falta de formação é expressa por eles 

próprios: 

 

“É pena é nós não sabermos como utilizar melhor esses 

materiais. Aquela formação que tivemos foi muito pouco.” (Dora) 

“E às vezes não sabemos é como fazer... precisávamos de mais 

formação.” (Susana) 

“Às vezes é ainda mais difícil para lhes explicar. Com as 

medidas é sempre muito difícil, as reduções...” (Natália) 

“Pois. Eu já não sabia nada disso... tive que ir aprender.” (Dora) 

“Nós precisávamos era de formação!” (Carla) 

 

Alguns elementos deste Corpo Docente não receberam formação inicial 

em Matemática, (Licenciaturas em ensino, área de Línguas, Desporto, e 

Educação Visual) pelo que sentem alguma insegurança no domínio e 

tratamento dos temas do programa. Os quadros 5 e 6 ilustram as afirmações 

anteriores. 
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QUESTÕES R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 OBSERVAÇÕES 

3 – Estudos de 
matemática ESE EB 

ESE ES EB EB ES 
ES 

CES
E 

- 

SEC – 3; BAS – 3; ESE – 
2 
Apenas 2 dos 8 
respondentes tiveram 
formação em 
Matemática, na ESE, 
após o ensino 
secundário. 

 

Quadro 5 - Habilitações académicas dos respondentes 

 

QUESTÕES R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

5 – Assinale, escala de 1 a 5 (1-discordo abs; 2-
disc; 3 – N conc N disc; 4 – conc; 5 – conc abs) 
 
       A MAT É UMA DISCIPLINA DIFÍCIL 3 5 3 2 1 3 1 - 

     CONHEÇO BEM OS TEMAS A DESENVOLVER 4 3 3 2 5 3 4 - 

     TENHO DÚVIDAS EM RELAÇÃO AOS TEMAS A 
DESENVOLVER 1 3 3 1 1 2 2 - 

 

Quadro  6 - Conhecimento dos temas 

 

De acordo com as respostas ao questionário, cada professor/a conhece 

apenas o programa referente ao seu ciclo de ensino, considerando, porém, 

que o conhecimento do programa dos outros ciclos poderá ser mais um 

elemento facilitador da sua actividade. 
 

QUESTÕES R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

4 – qual o conhecimento que possui do 
currículo e programas de Mat p o 1Ceb e 
orientações curriculares p o JI? 

1º 1º JI/1/2 1 JI JI TDS  

     C) CONHECE E ORIENTA-SE PELO PROGRAMA 
DO 1CEB/ORIENTAÇÕES CURRICULARES P O JI? N S S S S S S - 

9 – indique + ou - de acordo com a importância 
q atribui 
     conhecimento do programa do ciclo anterior 

- + + X + + + X 

      conhecimento do programa do ciclo 
seguinte - - - - - + + X 

Quadro 7 - Conhecimento dos programas 

 

O trabalho colaborativo é também encarado de forma positiva, numa 

perspectiva de articulação entre o desenvolvimento profissional, o 

desenvolvimento da própria escola e a promoção do sucesso dos alunos  

 

“...tentarmos nós próprios arranjar soluções para os problemas” 

(Paula) 
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“...essa sequência, até para os miúdos, não haver aquele corte, entre 

... uma forma de fazer as aprendizagens e depois não passar para 

outra completamente diferente.” (Fernanda) 

 “Portanto essa articulação era excelente! “ (Susana) 

 

No entanto, de acordo com a análise das respostas ao questionário 

(Quadro 8), enquanto todos os professores revelam uma atitude positiva 

face à colaboração com professores do mesmo ciclo de escolaridade, 

apenas três se mostram favoráveis à colaboração com professores de outros 

ciclos:  

 

QUESTÕES R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

9 – indique + ou - de acordo com a importância que 
atribui 

        

       colaboração com outros professores do mesmo 
ano + + + + + + + X 

       colaboração com outros professores do ciclo + + + + + + + X 

       colaboração com professores de outros ciclos - - - X + + + X 

Quadro 8 - Atitude face à colaboração 

 

A segunda reunião, primeira sessão de trabalho colaborativo, foi 

direccionada para a análise conjunta de tarefas realizadas por alunos do 1º 

ano, na tentativa de perceber quais as dificuldades evidenciadas na sua 

resolução. 

Tratava-se de um conjunto de três exemplos de resolução de duas 

tarefas, ambas relacionadas com a representação e decomposição de 

números até 5, em que os alunos tinham de preencher lacunas para 

completar igualdades.  

A primeira tarefa era do tipo ‘a = b + _’ ; a segunda consistia num 

conjunto de cinco círculos para colorir de acordo com a representação do 

tipo ‘a + b + c = _’ apresentada a seguir. 

Enquanto que a primeira tarefa não foi resolvida correctamente por 

nenhum dos alunos, a segunda todos acertaram.  
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Figura 2 - Tarefas – 1ºano 

 

Depois de trabalhar a representação dos números de várias maneiras, 

incluindo o recurso aos algarismos e sinais, uma das últimas experiências 

tinha sido com rolhas coloridas de garrafas e garrafões de plástico, 

arrumadas de maneiras diferentes, (por cores ou tamanhos) para 

representar vários números. A tarefa apresentada no papel correspondia, 

então, à passagem para a representação formal do que tinha sido 

representado com materiais. 

Em todas as tarefas de contagem e representação de números com 

diversos materiais, realizadas em aula, não houve dificuldades, conseguindo 

os alunos até calcular somas e diferenças e preencher lacunas em 

sequências numéricas. 

Ao observar o modo como os alunos resolveram o exercício, os 

diferentes grupos de trabalho indicaram possíveis causas para a má 

realização do primeiro exercício: 

 

“... não conhecem a simbologia! Fizeram como se fosse o sinal 

de adição...” (Grupo Natália/Isabel)  

 “a dificuldade é decompor este número” (Grupo Carla/Ricardo) 

 

A primeira conclusão da análise da segunda tarefa foi que  

 

“Aqui já fizeram as contas. Eu acho que não tem a ver com 

simbologia.”(Dora) 
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“Parece que fazem a leitura sem prestar atenção, lêem o que querem 

que lá esteja.” (Susana) 

“Mas é o que estão habituados a ver...”(Carla)  

 

Concluiu-se, então, que o problema não está relacionado com símbolos 

ou decomposição de números. 

Mais uma vez, surgiu a questão da influência dos adultos, da família e 

dos próprios professores 

 

“É qualquer coisa que já vem de trás... Daquilo que nós 

fazemos.” (Carla) 

“ ... e dizemos: quanto é que tens aqui? 2+1? Não fazemos o 

contrário.”(Susana) 

 

relacionada, até, com a formação de cada um, da falta de ligação à 

realidade, da contextualização... 

 

“Isto é isolado de tudo o resto.” (Dora) 

“Também... é como aparece nos livros...” (Natália)  

“Foi assim que nós aprendemos, ensinamos assim. Ensinamos a 

contar e a fazer contas.” (Isabel) 

  

Parece, então, que a dificuldade não se situa ao nível dos símbolos, em 

si mesmos, mas na passagem do que é concreto e visível para o nível da 

abstracção. 

As representações de quantidades realizadas com o auxílio das rolhas 

de cores serviram de suporte à utilização dos algarismos para representação 

dos números. Ou seja, enquanto a tarefa tem um suporte concreto, que os 

alunos podem manipular e controlar, não oferece dificuldade. Esta surge 

quando esse suporte é retirado e as crianças têm de fazer apelo a um 

conhecimento prévio. 

 

“... não compreendem que é fazer uma igualdade, aquilo é uma 

conta e acabou” (Grupo Dora/Fernanda) 
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“É o que estão habituados a ver. É costume fazer assim.” 

(Paula) 

 

O facto de os alunos trazerem já muito conhecimento matemático à 

entrada para a escola não significa que esse conhecimento não tenha de ser 

reconstruído e alargado. Pelo contrário, deve ser o ponto de partida para 

novas aprendizagens. 

 

“Chegam ao 1º ano e todos sabem contar.” (Paula) 

“Mas isso não é ter conceito de número... (Dora) 

“Não, isso tem de ser construído.” (Paula) 

“E deve começar no Jardim de Infância...” (Fernanda)  

 

Este processo de reflexão partilhada permitiu que cada professor 

fizesse uma certa retrospecção, procurando na sua própria experiência 

profissional, uma causa para o insucesso daqueles alunos. 

 

A reunião seguinte, a segunda sessão de trabalho colaborativo, 

centrou-se na análise das Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar e do Programa de Matemática do Ensino Básico.  Encontrando-se 

disponível na página da DGIDC o documento de reajustamento deste último, 

prestes a ser homologado, considerou-se pertinente  a leitura dos dois 

documentos.  

Foi pedido aos participantes que se centrassem no domínio da 

Matemática da educação pré-escolar e nas finalidades e objectivos gerais do 

ensino da Matemática no ensino básico, para encontrarem os pontos de 

ligação entre estas duas etapas da escolaridade. 

De início, havia a ideia de falta de ligação ou coerência entre os dois 

documentos. Estes eram entendidos como estando desligados um do outro, 

encarando-se o programa do primeiro ciclo, especificamente o do primeiro 

ano, como uma repetição do preconizado para a educação pré-escolar, 

como é explicitado nas seguintes afirmações: 
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“O 1º ciclo, em vez de continuar este percurso volta atrás. Vai 

iniciar tudo de novo.” (Susana) 

“Vocês fazem isso no 1º ano? É que nós também fazemos no 

jardim de infância.” (Isabel) 

 

No entanto, a sua análise conjunta permitiu que, aos poucos, se 

fossem descobrindo a progressão e a continuidade entre eles. 

Agrupados dois a dois, de modo que, em cada grupo, houvesse 

representantes dos dois ciclos de escolaridade, os docentes olharam ‘com 

outros olhos’ para os documentos orientadores da sua actividade lectiva. 

Cada grupo definiu a sua maneira de trabalhar, que variou entre o 

efectivo trabalho a dois (leitura conjunta, discussão e registo) e a junção final 

de dois trabalhos individuais (um grupo em que os elementos leram cada um 

o seu documento e, no fim, compararam o trabalho), chegando-se, através 

da partilha de ‘descobertas’ ao encontro de conclusões comuns, de 

palavras-chave e atitudes determinantes da evolução e da articulação dos 

dois documentos. 

Encontrou-se, então, a centralidade da ‘vivência’, da descoberta, e da 

concretização na educação pré-escolar, e da observação, interpretação e do 

estabelecimento de relações, no primeiro ciclo.  

 

“No jardim de infância concretiza-se. Na escola já têm de 

raciocinar e interpretar...” (Natália) 

“No Jardim de infância é muito pela brincadeira, pelo lúdico. A 

escola é a sério, mais formal...” (Paula) 

 

Em ambos os ciclos de escolaridade se encontra a resolução de 

problemas baseados no real, como forma de fomentar o desenvolvimento do 

raciocínio e do espírito critico.  

 

“... têm de resolver problemas,” (Paula) 

“Isso é sempre!” (Carla) 
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As vivências e descobertas do jardim de infância preparam para a 

aquisição e desenvolvimento da compreensão de conceitos no primeiro 

ciclo. 

 

“...porque a base para eles percepcionarem é os conhecimentos 

anteriores, que eles já trazem do Jardim.” (Susana) 

“Antes de aprenderem a fazer contas, têm de saber contar, e 

ordenar, e comparar...” (Fernanda) 

 

O quadro 9, desenhado no quadro de giz e preenchido, aos poucos, 

com os contributos dos participantes, mostra, em síntese, os pontos 

principais resultantes da análise dos objectivos do ensino da Matemática 

nestes dois níveis de ensino e a continuidade que se encontrou entre eles. 

Na coluna do lado esquerdo encontram-se os principais aspectos 

encontrados nas orientações curriculares para a educação pré-escolar, 

enquanto que os pontos referenciados na coluna do lado direito dizem 

respeito a ambos os documentos relativos ao ensino básico. 

É o produto do trabalho realizado, fruto de reflexão,  discussão e troca 

de opiniões. Este quadro ajudou a perceber o que antecede o quê.  

Nota-se a progressão do concreto para o abstracto, da vivência e da 

descoberta para o reconhecimento e a compreensão. 

Verifica-se, pois a continuidade entre estes dois ciclos de 

escolaridade. As vivências e experiências realizadas ao longo da educação 

pré-escolar antecedem e preparam a compreensão de conceitos no 1ºciclo:   

• a descoberta e vivência de rotinas abre caminho à identificação 

de regularidades e relações;  

• a descoberta das propriedades dos objectos e das relações 

entre eles vai permitir a leitura e interpretação de 

representações simbólicas;   

• a concretização prepara a capacidade de abstracção; 

• a ligação e fundamentação na vida real são constantes. 
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Quadro 9 - Quadro síntese 

 

Pretendia-se continuar com a análise deste quadro e o aprofundamento 

dos aspectos relacionados com o desenvolvimento do sentido do número. 

Não tendo sido possível, partimos para a aplicação em sala de aula de 

tarefas de investigação centradas neste tema. 

Após estas sessões de trabalho colaborativo, o sentimento dos 

professores era bastante positivo.  

 

“Eu acho que foi muito produtivo. Pensámos duma maneira que 

não estamos habituados. (Ricardo) 

Orientações curriculares educação de 

infância 

Programa do ensino básico 

1º Ciclo 

 

Desenvolvimento do pensamento lógico-

matemático 

   Vivência do espaço e tempo 

   Classificação 

   Agrupar ; seriar; ordenar 

   Descoberta de padrões: rotinas, dias da 

semana, ...  
 
 

Número: série (Ordinal) 

              : hierarquia (cardinal) 
 

Descoberta de propriedades e relações 

dos objectos: 

   Puzzles e dominós 

   Construções 
 

 

Concretização de quantidades e 

operações matemáticas 
 

 

Situações problemáticas, como forma de 

fomentar o desenvolvimento do raciocínio 

e do espírito critico 

 
Raciocinar matematicamente 

 
 
 
Reconhecer regularidades e 

compreender relações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ler e interpretar representações 

simbólicas, pictóricas, tabelas e gráficos 

 
Relacionar conceitos 
 
 
 
 
Acompanhar e analisar raciocínios ou 

estratégias matemáticas 
 

 

Resolver problemas em contextos 

matemáticos e não matemáticos 
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“Fomos mais longe, não ficámos só pelos nossos alunos”. 

(Susana) 

“Pois, e isso abre os horizontes. Estamos sempre tão 

fechados...” (Dora) 

“Também abrimos a “janela do pensamento”” (Fernanda) 

“Devíamos ter mais tempo para coisas destas.” (Paula)      

 

IV.2. Trabalho Cooperativo 
 

Devido às contingências apontadas, a partir desta altura deixou de 

ser possível prosseguir nos mesmos moldes. Assim, optou-se pela 

cooperação da educadora Fernanda com a investigadora, visando 

estudar as implicações para a prática lectiva da realização de tarefas de 

carácter investigativo com alunos de Educação Pré – Escolar e do 1º 

ano de escolaridade. 

Os trabalhos continuaram, pois, numa perspectiva de cooperação. 

A prática de cada uma de nós não dependia da da outra, embora fosse 

importante para encontrar resposta às questões da investigação. 

Na reflexão que fizemos sobre as aulas, orientámo-nos pelo guião 

já referido (Anexo III).  

 
IV.2.1. Pré... 

 

Da análise colaborativa dos documentos orientadores da actividade 

docente, decorre que as aprendizagens se iniciam pelas vivências 

individuais e de grupo (familiar, escolar ou outro) de cada criança. 

As aprendizagens começam muito antes do seu início ‘oficial’: as 

crianças chegam à escola já portadoras de um conhecimento individual 

próprio de cada uma, construído de acordo com as suas experiências 

individuais.    

Na realização de tarefas de natureza investigativa, “os alunos exploram 

uma situação aberta, procuram regularidades, fazem e testam conjecturas, 

argumentam e comunicam oralmente ou por escrito as suas conclusões” 

(DEB, 2001, p.68). 
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Desenvolvendo-se em torno de situações de vida, facilitam o maior 

envolvimento das crianças, pois como diz a educadora Fernanda, “quando 

os assuntos lhes dizem directamente respeito os alunos empenham-se 

mais”. 

A questão que deu origem à actividade a desenvolver surgiu de 

repente, por causa de uma “queixa” diária da Fernanda “Ai, tantos rapazes 

nesta sala!” 

Ouvindo várias vezes esta ‘queixa’, um dia a Beatriz (4 anos) 

perguntou: 

“Ó Fernanda, como é que tu sabes que é tantos rapazes e não é 

tantas raparigas?” 

A Fernanda aproveitou a oportunidade para perguntar às crianças qual 

era a sua opinião e ouviu várias respostas: 

-“É porque sabes contar!” 

-“É porque quando vamos lavar as mãos a fila das meninas é 

maior que a dos meninos.” 

-“Quando vamos sair há meninos que têm de dar a mão a outro 

menino porque já não há meninas.” 

 

A partir daqui, os alunos foram mostrando interesse por saber quantos 

faziam parte do grupo, se realmente havia mais rapazes ou raparigas, as 

idades... 

Sem dar por isso, as crianças estavam a utilizar o seu conhecimento 

intuitivo dos números, a sua capacidade de classificar, ordenar e comparar 

quantidades. 

  

“Foi uma coisa do interesse deles, porque estão sempre a 

falar que um tem 4 anos e outro tem 5 e eles sabem muito bem, 

porque às vezes é preciso diversificar o trabalho e eu peço os 

meninos mais velhos ... E então, porque muitas vezes falamos 

disso, surgiu vamos ver os meninos da nossa sala as idades que 

têm. E foi por isso.” (Fernanda) 
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IV.2.2. “À descoberta...” 
 

Assim, a primeira etapa correspondeu ao primeiro dos quatro momentos 

definidos por Ponte, Brocardo e Oliveira (2003) já referidos atrás, em que, 

reconhecida a situação problemática, se procedeu à sua exploração e à 

formulação de questões. A Fernanda chamou-lhe ‘O que é que nós 

queremos saber?’ 

As crianças foram levadas a ‘olhar’ para o grupo, com atenção, 

procurando perceber a ‘queixa’ da Fernanda e formulando novas questões: 

“quantos somos, então?” e “ que idades temos?”. 

Para realizar a contagem, foi necessário encontrar uma forma de 

representação de cada um. Para isso, usaram-se rolos vazios de papel 

higiénico, que cada criança pintou de cor-de-rosa, se fosse menina, ou de 

azul, se fosse menino, estabelecendo-se a correspondência de cada criança 

a um rolo de cor. Para que se pudessem “ver os meninos e as meninas”, 

puseram-se os rolos sobre um cartaz dividido ao meio horizontalmente, 

ficando os rolos das meninas na parte superior e os dos rapazes na parte 

inferior. 

 

 
Figura 3 - Primeiro cartaz 

 

Passou-se, assim, ao segundo momento, o de organizar os dados e 

fazer conjecturas. E quando a Fernanda perguntou: ‘Então e agora, o que é 

que nós vemos aqui?’, os alunos começaram a envolver-se na 

aprendizagem, com entusiasmo, “sem se aperceberem de que estão a fazer 

Matemática.” (Fernanda) 

Foi a altura de olhar atentamente e descobrir: 

• que as meninas eram 8 e os meninos 12 
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• que havia, realmente, mais meninos do que meninas 

 

“Pois, porque meninas há 8 e meninos há 12. Eu conto 1, 2,, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 e depois o 12 ainda lá está muito longe.” (Tomás) 

 

Para poder responder à segunda questão, saber as idades uns dos 

outros, acrescentou-se, às outras duas, uma terceira linha, onde se 

marcaram as idades.  

Então, cada um foi colocar o seu tubo por cima da sua idade, tendo o 

cuidado de verificar se o tubo ficava na linha das meninas ou na dos 

meninos.  

E vão vendo. De uma forma natural, cada rolo de cor diferente 

representa um menino ou uma menina, facilitando o processo de contagem 

e a construção da correspondência termo a termo entre os elementos 

contados e a sequência que já conhecem de cor.  

 

“Ao terem de colocar cada um o seu tubo no cartaz, 

começaram a perceber a correspondência entre o elemento 

contado e o número que se conta, que era uma coisa que muitos 

deles, os mais novos, não conseguiam fazer bem. E também foi 

importante para eles verem os grupos das idades diferentes, 

porque muitos deles não percebiam.” (Fernanda) 

 

           
 Figura 4 - Cada idade sua coluna               Figura 5 - Os grupos de idades 
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Novo olhar, nova descoberta:  

• que havia idades que ninguém tinha, por isso tinha de se usar 

o zero 

 

“Pois é, não há meninos com 1 ano nem com 2 anos na nossa 

sala. (...) Quando não há nada é o 0.” (Beatriz) 

 

• que nalguns sítios havia o mesmo número de meninas   e 

meninos 

 

“As meninas com 4 e 5 é igual, é este sinal (faz com os dedos). 

(Duarte)  

 

Neste momento, os alunos estavam a ‘ver’ significados diferentes dos 

números: o número de meninos e meninas, as idades.  

O terceiro momento, ‘vamos lá a ver se não estamos enganados’, 

serviu para confirmar a veracidade das afirmações. 

 

        
     Figura 6 - Arrumados por idades                Figura 7 - O quadro final 

 
Cada aluno desenhou num papel uma menina e um menino, tendo que 

ir ‘ler’ à tabela e apontar no papel “quantos é que têm 5 anos, 4 anos, e por 

aí fora”, explicou a Fernanda. 

 Foi, então, possível concluir que: 

 

“Ninguém tem 1 ano nem 2 e só há uma menina com 3 

anos.”(Beatriz) 



 

A Matemática entre Jardim de Infância e 1ºCiclo 

91 

“A idade que tem mais meninos é de 5 anos.” (Laís) 

  

Finalmente, procedeu-se à avaliação do trabalho. Para que serviu? O 

que é que se aprendeu? 

Olhando para o cartaz com grande entusiasmo, porque “sentiam que 

tinham feito um trabalho muito importante” (Fernanda), as crianças foram 

dizendo 

 

“Então, agora sabemos os anos que temos todos e que há mais 

meninos com 5 anos.” (Tomás) 

“E sabemos quem vai para o primeiro ano. São os de 6 anos.” 

(Ana Lina) 

“E já sabemos porque é que tu dizes que há muitos rapazes, é 

porque os azuis são muitos e estão muito juntos.” (Duarte) 

“E também encontrámos os sinais, o mais, o menos e o igual, 

porque vimos que idade tinha menos meninos, qual é que tinha 

mais e as que tinham igual. (Catarina) 

“E também o 0!” (Beatriz) 

 

Esta fase do trabalho foi muito importante por diversas razões. Por um 

lado, contribuiu para o desenvolvimento da capacidade de comunicação das 

crianças. Por outro, permitiu que os alunos reflectissem em conjunto sobre o 

seu trabalho, tomando consciência da sua importância e das aprendizagens 

realizadas.  

 

IV.3.  Pri... 
 

Considerando todo o trabalho já realizado com e pelos alunos, a tarefa 

proposta ao 1ºano foi uma tarefa de exploração de números, que 

pressupunha o conhecimento de diferentes representações de números e de 

algumas relações entre eles. 

Partindo de uma situação desconhecida, a quantidade de cartas 

numeradas num baralho usual, os alunos foram levados a formular 

conjecturas, a testar e verificar os resultados, envolvendo-se de forma activa 
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e interessada em discussões. Por outro lado, actividades deste tipo 

conferem a todas as crianças a possibilidade de participar. 

Organizou-se a turma em grupos de quatro elementos. Pretendia-se 

que os alunos ‘brincassem’ com os números, no sentido de os manipularem, 

isto é, de usarem representações concretas de números, como suporte à 

abstracção, utilizando-os, sem constrangimentos ou receio de ‘errar’, com à-

vontade, aprendendo a conhecer os números e várias maneiras de os 

utilizar. 

 

IV.3.1. “O desafio...” 

 
Figura 8  

 

Tendo já realizado com este material 

• Contagens progressivas e regressivas 

• Contagens de 2 em 2 e de 3 em 3 

• Construção de sequências numéricas de acordo com 

determinados padrões,  

propus que descobrissem quantas cartas numeradas contém um baralho.  

Assim, as cartas numeradas de 1(A) a 10 foram distribuídas pelos 20 

alunos organizados em grupos de quatro, recebendo cada grupo oito cartas.  

Pedi, então, que as arrumassem rapidamente, por símbolos, que 

contassem quantos símbolos diferentes tinham encontrado e quantas cartas 

tinham com cada símbolo.  
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Seguidamente, cada grupo tinha de comunicar o resultado à turma, e 

depois contar as cartas no total.  

Deixei que os alunos encontrassem uma estratégia para contar a 

totalidade das cartas com símbolo igual, o que deu origem a alguns minutos 

de confusões, sugestões (cada grupo levantar as cartas para os outros 

poderem contar ou uma criança contar as cartas de um naipe em todos os 

grupos e outra contar as de outro), desistências e animações (“Não, não 

desistas, nós conseguimos!”). 

Então, resolveram pedir a minha colaboração para registar, no quadro, 

as suas conclusões, fazendo eu os desenhos e escrevendo, à frente de cada 

um, o número de cartas em cada grupo (10). Assim, foi possível que todo o 

grupo visualizasse o resultado do trabalho feito, podendo seguir as 

indicações que cada um ia dando,  

 

Rodrigo S. - Eu tenho 3 cartas com corações, o Vasco e a Mafalda 

têm 4, já são... 

Madalena - 7. Nós temos mais 3... são 10 e não há mais, pois não? 

Jessica - Nós temos aqui o 2, o 4 e o 8 com corações. Falta os outros. 

 Bruno - Pois, falta o 1... o 3... o... 

Catarina - O 5, o 6, o 7 e o 9 e o 10. 

Rodrigo - É isso! Faltam 2 cartas e mais 5, se tens 3 também dá 10! 

 

e acompanhar os raciocínios uns dos outros.   

     
 

Figura 9 - Registo final no quadro 
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Apesar da aparente confusão, a contagem das cartas não ofereceu 

dificuldade: conhecedores da sequência numérica e dos vários “amigos do 

10”,  foi fácil perceber que a cada símbolo correspondiam 10 cartas. 

Contudo, embora a contagem oral de 10 em 10 já fosse conhecida, os 

números que permitia alcançar ainda não eram realmente significativos para 

estas crianças. 

Começou, então, a discussão acerca do resultado final: 

 

Bianca – Isso é um número muito grande! Deve ser 70, porque 

são muitas! 

Vasco -  100 ainda são mais. 

Mafalda – Pois, 70 não é assim tão grande... só tem dois 

‘números’ e 100 é maior porque já tem três.  

Mariana – E quando fizemos a tábua da adição, quando os 

números começaram a crescer já tínhamos de escrever dois... 

e se fosse mais tinha de ser três. 
 

Nesta altura, começaram outras crianças a dizer números à sorte, se 

bem que todos entre 20 e 90. Alguns escreviam a sequência numérica no 

caderno. Eu fui anotando todas as sugestões, entre as quais 33 e 21.  

Todos iam reparando e dizendo se eram números possíveis ou não: 

 

 Catarina – O 33 não pode ser.  

 Eu - Porquê? 

 Catarina – Porque nós ali só temos 10 e o 33 ... assim não dá... 

tem aquele 3… 

Rodrigo S. – E se juntarmos os 10? Professora, junta lá. 

 

Seguindo as indicações que me davam, fiz dois traços a unir os dois 

primeiros ‘10’. 

 

Vasco – Pois! Agora já são 20! E se juntarmos outro 10 são... 

30! 
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Madalena – E com o outro 10 fica 40. Então é muito fácil, 

podíamos ter contado de 10 em 10!  

 

O Vaso e o Rodrigo contaram as cartas em voz alta, confirmando a 

resposta encontrada.  

Uma vez que o grupo tinha percebido a contagem de 10 em 10 e alguns 

alunos, grande parte do grupo, tinham reparado que os números 21 e 33 

saiam da regularidade, resolvi lançar um novo desafio, juntando agora um 

número de cartas superior a 10, para ver como resolviam a questão. 

 

Eu – Então e agora se juntarmos as figuras, quantas cartas 

ficam? (e dei as 14 cartas ao Vasco e à Mafalda).  

Vasco – Então, ... é só contar... 

 

Contaram, então, as 14 cartas com figuras e eu escrevi esse número no 

quadro. 

 

Sabrina – Professora, posso dizer? Eu acho que tem de se 

contar assim (e começa a contar pelos dedos, mas engana-se e 

conta duas vezes, parando quando eu lhe pergunto se tem 

assim tantas cartas.) 

Madalena – Espera aí. Se são mais 14 cartas... então contas 

mais 10... (e conta os dedos) e depois... já são ... a seguir a 49 é 

60? 

Várias vozes – não, é 50! 

Madalena – Pois. Então já é 50 e mais as outras.  

Mariana – São mais 4, então... 

Vários, em coro – São 54! São 54 cartas! 

 

Como se vê, não foi difícil chegar ao resultado através da decomposição 

do número 14. 

Visivelmente satisfeitos, os alunos pediram mais questões. “Vamos fazer 

outra coisa, isto já sabemos”. Propus a seguir a ordenação das cartas, de 

acordo com um padrão indicado, neste caso, sempre menos três. 
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Foto 10 - Sempre menos três... 

 

Podia acontecer que o grupo não tivesse um número que fosse 

necessário, como na situação ilustrada: a primeira carta era o 7, a seguir 

estava o 4 e depois estaria 4-3. Na falta do 1, deitou-se o dois e ... 1 dedo 

esticado... Na situação a seguir, quando faltou o 0... foi uma carta virada que 

ocupou esse lugar.  

A última tarefa consistia em descobrir o número da carta que estava 

virada ao contrário, numa sequência de três cartas, ao princípio, ou quatro, 

num momento mais avançado.  

Eu arrumava as cartas na prateleira do quadro, deixando uma virada ao 

contrário, de acordo com determinado padrão. Primeiramente, utilizei 

padrões muito simples que, progressivamente fui complicando:  

• +2, num grupo de três cartas; 

• -1 ,  -2  ou  -3, ainda com três cartas;  

• +1,+2,+? , agora já com 4 cartas. 

A carta de início podia ser qualquer e a ordem crescente ou 

decrescente, de acordo com indicação dada. Alguns exemplos: 
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Figura 11 - Qual a carta escondida? 

 

Aqui, apesar de continuarem organizados em grupos, a comunicação 

ultrapassou essa “barreira” e a troca de ideias alargou-se a toda a turma.  

O grau de dificuldade das propostas não constituiu motivo de 

desinteresse pela actividade. Mesmo os alunos com mais dificuldade, 

embora não tomando parte activa na discussão, continuaram a ‘brincar’ com 

as cartas, encontrando novas maneiras de as organizar: dois alunos 

começaram a fazer pares de cartas com o mesmo número;  outros dois  

resolveram agrupar as cartas pelo desenho. Já as crianças que não 

conseguiam encontrar a ‘carta escondida’ pediam a quem a encontrava que 

explicasse.  

Na terceira situação ilustrada, o Vasco disse ao Rodrigo quando este 

afirmou que a carta escondida era um 7: 

 

- É... como é que sabes que é 7? Disseste à sorte! 

- Não disse, não, professora – reagiu o Rodrigo, ofendido – eu contei 

do 4 até ao 10 e vi que são 6 e depois contei os corações nesta carta 

(um 10 de copas) e tapei 4 e ficaram 6. E depois vi que se eu contar 3 

depois do 4 fica 7 e se contar três depois do 7 fica 10. E deu. Vês que 

não foi à sorte? 

 

X 

7 5 X 

2 3 5 

4 X 10 

9 6 4 X 

X 

2 6 
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Claramente, o Rodrigo mobilizou o conhecimento que já tem dos 

números percebendo que o intervalo ‘6’, entre 4 e 10, pode ser representado 

por 3 + 3. 

Foi um momento de grande actividade e, ao fim de pouco tempo, houve 

alunos que quiseram, eles próprios, fazer uma sequência para apresentar 

aos colegas, como a representada na figura 12: 

 

 
Figura 12 - 2…4…? 

 

Depois de conversarem em surdina um com o outro, a Mariana e o 

Rodrigo A. mostraram as cartas com o ‘2’ e o ‘4’. Claro que houve respostas 

diferentes: 

- A seguir é o 6. (Jessica) 

- Eu acho que é o 7. (Vasco) 

As opiniões dividiram-se, cada um argumentando a favor da sua 

solução.  

Jessica - Porque é sempre mais dois. 

Vasco -  Mas também pode ser primeiro mais dois e a seguir mais 

3… 

 

 Então, pedi à Mariana e ao Rodrigo para darem a resposta que tinham 

pensado e explicarem porquê. 
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Com um sorriso muito maroto, e para espanto de todos, a Mariana 

mostrou o ‘8’. 

- Mas isso não pode ser! 2 e 4 são 6! (Catarina B.) 

- Então, - explicou a Mariana – mas 2 e 2 são 4. E depois 4 e 4 

são 8. 

 

Ao longo de todo o trabalho, as crianças revelaram capacidade de 

mobilização de conhecimentos adquiridos previamente, aplicando-os a 

novas situações e desenvolvendo a compreensão que tinham dos números. 

Conseguiram encontrar várias soluções, recorrer a estratégias diferentes e 

explicar o que estavam a fazer.  

 

IV.4. De Pré a Pri 
 

O encontro de reflexão entre mim e a educadora Fernanda, sobre o 

trabalho realizado, teve lugar logo após a sua conclusão. Foi orientado de 

acordo com um guião (Anexo III), embora tenha decorrido num clima de 

conversa amena, em que os assuntos foram fluindo de forma espontânea. 

Focámos, mais uma vez, a questão da articulação entre ciclos e do trabalho 

colaborativo entre professores e educadoras de infância. As ideias principais 

que emergiram neste encontro, estão sintetizadas no Anexo VI. 

A Fernanda começou por afirmar que este tipo de tarefas “dá muito 

gozo, mas também dá muito trabalho.” O facto de o trabalho não poder ser 

totalmente planeado e previsto, cria uma certa insegurança na docente: 

 

“É mais difícil, porque eu não sei onde é que vai parar e não tenho 

planeado. São eles que mandam (risos)... e nós temos que saber 

para os orientar. E às vezes não me sinto muito segura.”  

 

A educadora nota também diferença na maneira de ‘gerir’ a turma. 

Com regras menos rígidas, há mais movimento e maior actividade por parte 

dos alunos. 
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“E também é mais difícil com o comportamento, há mais barulho 

(não quer dizer que se portem mal...mas...)”. 

“Estão a criar hábitos de trabalho, é preciso muita organização 

para não haver confusão e não perder o sentido do que se está a 

fazer.” 

 

Não senti tanto como a Fernanda, a dificuldade gerada pelo 

comportamento dos alunos. Ou seja, apesar de falarem todos ao mesmo 

tempo, isso era fruto do seu entusiasmo, pois mostravam-se interessados, 

activos e participativos.  O mais problemático foi conseguir que se ouvissem 

uns aos outros e respeitassem a vez de cada um falar. Este aspecto levou a 

que se ultrapassasse o tempo previsto para a realização da tarefa. 

A minha principal dificuldade prende-se, antes, com a necessidade de 

‘entrar’ nos raciocínios dos alunos, de perceber o modo como eles pensam, 

de forma a ser capaz de acompanhar e orientar o desenvolvimento das 

aprendizagens. Nem sempre o consegui fazer e senti, por vezes, que essa 

minha dificuldade era limitativa, já que não conseguindo expor a sua ideia, 

também não podiam contar com a minha ajuda.  

O facto de, como a Fernanda também referiu, a tarefa não ser planeada 

na totalidade, faz com que se torne difícil manter o ‘controle’, pois não se 

sabe o caminho que pode tomar e as questões que podem surgir.  

No entanto, reconheço a importância da exploração e da descoberta na 

construção do conhecimento. As crianças estão a fazer Matemática, sem 

receios, naturalmente, pensando sobre os números, interpretando diferentes 

tipos de representações dos números, estabelecendo e compreendendo 

relações entre eles, reconhecendo regularidades, no fundo, desenvolvendo a 

sua capacidade de raciocinar matematicamente, fazendo uso de 

conhecimentos já adquiridos e interiorizados. 

Necessitam, eles próprios, de representar o que pensam. Exemplo disso 

é o auxílio que me pediram na representação da contagem das cartas, para 

melhor organizarem o seu raciocínio.   

Senti, tal como a Fernanda, que a realização de tarefas de exploração 

requer uma maior capacidade de atenção às questões levantadas pelas 

crianças, exigindo um bom conhecimento dos temas matemáticos que 
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permita orientar o processo de descoberta com segurança e correcção. Não 

se trata já de transmitir conhecimento e propor a resolução de exercícios 

semelhantes, mas de conhecer bem, para poder orientar o caminho que os 

alunos têm de percorrer. 

Como já foi referido, as crianças mobilizaram, sem dificuldade, os 

conhecimentos que já tinham dos números, sendo capazes de os utilizar e 

aplicar a novas situações, por exemplo, ao perceber a impossibilidade de o 

número de cartas que compõe o baralho ser 33 ou descobrindo as várias 

relações que podem existir entre números para descobrir a carta escondida. 

Questionaram, explicaram, descobriram e, de uma forma ou outra, todos 

os alunos da turma, incluindo os alunos com necessidades educativas 

especiais, participaram.  

 

“Não têm medo de dizer mal. Estão a descobrir, a tentar 

perceber e, se for preciso, experimentam de outra maneira.” 

(Maria João) 

 

Descobrindo coisas novas ou consolidando conhecimentos e/ou 

capacidades, ninguém ficou inactivo. 

Por outro lado, ambas sentimos que os alunos tiram mais proveito e 

aprendem mais. 

 

“Acho que os ensina muito a pensar, a perceber as coisas e 

relacionar.  

Os miúdos envolvem-se muito neste tipo de actividades. 

Participam muito, dão imensas ideias e vão descobrir coisas que 

eu nem me passava pela cabeça.” (Fernanda) 

 

“Vão pensando e mobilizando o que já sabem quase sem dar por 

isso. É tudo muito natural. 

Ao terem de explicar uns aos outros, ouvem-se e isso ajuda-os a 

pensar.” (Maria João) 
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Deste modo, os alunos estão a “aprender a pensar”. Por isso, 

procuramos manter os alunos motivados e activos, sentindo, como afirmou a 

Fernanda, que os alunos se empenham muito mais quando os assuntos lhes 

dizem respeito. De acordo com a educadora, é muito importante a 

participação activa das crianças, a observação e descoberta de soluções 

próprias para os problemas, porque  

 

“não se pode, a estes meninos tão pequenos (nem aos maiores, 

vá...) dar-se-lhes tudo feito, é agora que eles têm de aprender a 

pensar e que têm de pensar.”  

 

As situações vivenciadas pelas crianças, como a necessidade de saber 

quantos meninos e meninas há na turma ou qual é a carta que está 

escondida, permitem que os conhecimentos matemáticos se tornem reais e 

compreensíveis. É o que nos permite a nós, professores, mostrar aos alunos 

aquilo que é abstracto, agir como mediadores entre o abstracto e o real. 

 

Relativamente à articulação com o 1º ciclo, depois da primeira fase do 

estudo em que foram analisados os documentos de orientação curricular, e 

tendo tomado conhecimento do que é esperado dos alunos no 1º ano, 

consideramos muito importante a experiência, o envolvimento dos alunos 

sem terem, como referiu a Fernanda, “a noção de que estão a fazer 

Matemática, sem complicações, sem constrangimentos”. 

 

Para a Fernanda, a vivência, a descoberta, a concretização referidas 

nas OCEPE funcionam como a base para a realização das aprendizagens 

no ciclo seguinte: 

“Não é só já ter ouvido e estar familiarizado, é mais... é qualquer 

coisa que já fica adquirido... que se vai construindo... para poder 

passar ao patamar de cima. E é o nosso papel, acompanhar essa 

passagem do concreto, do que vêem e vivem, para conseguirem 

trabalhar os números e compreenderem a um nível mais 

abstracto.” 
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É o ‘ver’, é ‘viver’ a Matemática. Para nós, esse contacto directo com 

as ideias matemáticas vai constituir a base para a construção das 

aprendizagens no 1º ciclo, confirmando a ideia partilhada por vários autores 

e referida na primeira parte deste trabalho (NCTM, 2000) de que 

conhecimentos matemáticos se desenvolvem através de experiências 

informais. Foi, também, referido pela Susana, Paula e Fernanda na primeira 

parte do estudo, que a base das aprendizagens é construída no Jardim de 

Infância. 

Para isso, consideramos também muito importante o papel da 

comunicação, do diálogo entre educadoras de infância e professores de 1º 

ciclo, não só ao longo da realização das tarefas, na sua preparação, nas 

reuniões entre pares, mas também na planificação e na aplicação dos 

programas.  

A existência de momentos de trabalho colaborativo, de reflexão sobre a 

prática lectiva, faz para nós todo o sentido. No estudo desenvolvido, a 

Fernanda e eu apercebemo-nos da importância de conhecer o programa e 

as orientações curriculares para a educação pré escolar: desse modo, 

sabemos com o que podemos contar e o que devemos preparar. 

Além disso, porque nem sempre é possível um contacto próximo entre  

a educadora de infância e a professora de 1º ciclo, o Plano Curricular de 

Turma é um documento de trabalho fundamental, pois contém toda a 

informação relativa ao trabalho desenvolvido com a turma, garantindo a 

possibilidade de continuação do trabalho a desenvolver com cada grupo de 

alunos. 
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V. CONCLUSÕES 

 

O estudo aqui apresentado decorre da preocupação por todos sentida 

relativamente ao insucesso escolar em Matemática e ao modo como, por 

vezes, essa situação condiciona a vida das pessoas. Sendo os professores 

os principais intermediários entre o conhecimento e os alunos, tentei 

perceber de que modo o trabalho colaborativo entre professores de ciclos de 

ensino diferentes pode contribuir para a melhoria das suas práticas e como 

consequência das aprendizagens dos alunos. 

Perante as vicissitudes já descritas, as condições em que decorreu o 

estudo não foram as mais favoráveis: deixei de poder contar com o grupo de 

trabalho inicial, o tempo útil foi pouco e de difícil gestão. No  entanto, o ano 

lectivo não foi interrompido e optei por prosseguir, uma vez que as 

condições de que dispunha, apesar de adversas, eram reais e foi nelas que 

teve de se desenrolar toda a vida da escola.    

Assim, houve necessidade de alterar as questões de investigação e 

alguns aspectos metodológicos, mantendo-se, no entanto, a essência do 

estudo. 

Apenas a primeira parte dos trabalhos, que decorreu durante o 1º 

período lectivo, a partir do mês de Dezembro, e  parte do 2º período, até ao 

início de Fevereiro, obedeceu ao que estava previsto inicialmente, tendo-se 

realizado três reuniões de grupo nas quais se procedeu à análise 

colaborativa de documentos orientadores da actividade lectiva e de alguns 

exercícios realizados por alunos do 1º ano de escolaridade. 

Só no 3º período do ano lectivo foi possível dar continuidade ao estudo, 

tendo-se este desenrolado ao longo dos meses de Maio e Junho. Nesta 

altura desenvolveram-se as tarefas com os alunos e realizou-se um encontro 

de reflexão sobre as práticas, entre mim e a educadora Fernanda. 
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V.1. Resultados do Estudo 
 

Para o desenvolvimento do estudo aqui apresentado, tornou-se 

necessário conhecer o corpo docente da escola e perceber qual a sua 

posição face à Matemática e ao seu ensino. 

Assim, pudemos verificar que na sua maioria os professores consideram 

a Matemática uma disciplina muito importante, que nos “ajuda à 

compreensão do mundo que nos rodeia” e “é a base de estruturação de 

conhecimentos”, embora afirmem, também que esta disciplina é  “um bicho 

de sete cabeças” (Fernanda, Dora) e nem todos, apenas quatro dos oito 

respondentes, se considerem professores de Matemática. 

O ser professor de Matemática é considerada uma função bastante difícil 

por estes professores, devido à insegurança que sentem em relação à 

disciplina, pois embora quando respondem ao questionário não evidenciem 

dúvidas relativamente aos temas a desenvolver com os alunos, oralmente 

manifestaram pouco à-vontade face a alguns conteúdos, nomeadamente o 

algoritmo da divisão e as unidades de medida, expressando a sua 

necessidade de formação. 

Realmente, a maior parte destes professores só tem formação 

Matemática ao nível do ensino básico.  

Por outro lado, a imagem negativa que tem sido construída/transmitida 

ao longo dos anos da Matemática como disciplina difícil, o grau de 

abstracção, a incapacidade, muitas vezes, de compreender as dificuldades 

dos alunos e de conseguir motivá-los, aliados à própria posição dos alunos, 

que já transportam consigo o “medo” da Matemática e desinteresse pela 

disciplina, são também factores que contribuem para a dificuldade sentida. 

Além disso, existem ainda pressões de vária ordem, nomeadamente as 

exercidas pelos encarregados de educação no sentido das crianças 

aprenderem procedimentos mecânicos, tabuadas, algoritmos das operações 

e completarem os manuais escolares e ainda as que decorrem da 

obrigatoriedade de ‘segmentar’ o horário, o que é considerado, por alguns 

professores, como factor de afastamento das várias áreas curriculares.  
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Apesar de reconhecerem a importância e o valor das vivências e da 

experiência para a aprendizagem da Matemática, bem como o contributo 

dos materiais manipulativos e de concretização, os professores fazem deles 

pouco uso, não só pela obrigatoriedade de cumprir (“dar”) o programa, mas 

também pela falta de formação que sentem para a sua utilização, referindo-

se à sua utilização como uma perda de tempo.  

No sentido de colmatar estas dificuldades e melhorar as suas práticas, o 

grupo de professores encara de forma positiva o trabalho colaborativo, 

embora, preferencialmente com professores do mesmo ciclo de 

escolaridade. Este assunto, infelizmente, não chegou a ser devidamente 

aprofundado. 

Da curta experiência de trabalho colaborativo vivida, na análise dos 

programas e de exercícios realizados pelos alunos, os docentes revelam 

uma atitude positiva. O grupo de professores sentiu que foi muito útil, por ter 

proporcionado um modo de reflectir diferente do habitual. 

Passarei de seguida a responder a cada uma das três questões do 

estudo. 

 

1) Quais as vantagens do trabalho colaborativo para uma boa 

articulação entre a Educação Pré Escolar e o 1º ciclo do ensino básico, 

no que diz respeito ao ensino da Matemática 

Verifiquei, pelos testemunhos dos professores envolvidos, que ao 

trabalho colaborativo é inerente um processo de reflexão conjunta que 

promove novas maneiras de pensar e olhar para os problemas, confirmando 

o que diz Serrazina (2002) e Saraiva e Ponte (2003) ao afirmarem que deste 

modo os professores descobrem novas maneiras de pensar, de julgar e agir, 

tornando-se mais conscientes da sua profissão. No dizer dos professores 

envolvidos no estudo, foi positiva a descoberta de novas maneiras de 

pensar, de ver mais do que os seus próprios alunos. 

A compreensão de como os alunos aprendem a pensar está muito 

relacionada com o modo como somos capazes de lhes “dar a ver” o 

conhecimento, como afirmaram os professores nas sessões de trabalho 

colaborativo, que o que os alunos aprendem tem muito a ver com o que os 
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professores fazem e com as oportunidades que se dão às crianças. Assim, 

reconheceram necessidade de formação. 

 

2) Quais as implicações, para as práticas lectivas, da realização de 

actividades de carácter investigativo com crianças de Jardim de Infância e 1º 

ano de escolaridade? 

Na segunda parte do estudo, realizada com a cooperação da Fernanda, 

procurámos verificar o que era diferente na nossa prática ao realizarmos, 

com os nossos alunos, tarefas não rotineiras e desligadas dos manuais. 

Partindo de uma situação directamente relacionada com a vivência dos 

alunos, no caso do pré escolar, e de outra que constituiu para os alunos um 

desafio, no caso do 1º ano, ambas tivemos em conta as experiências 

anteriores dos nossos alunos e os conhecimentos já adquiridos.   

Pudemos, assim, verificar que há diferenças na atitude dos alunos que 

têm, necessariamente, influência na nossa atitude. Há como que uma 

partilha de papeis: não somos nós, professoras, que planificamos a tarefa do 

princípio ao fim, nós sugerimos, planeamos o começo, mas co-

responsabilizando os alunos pelo desenvolvimento da tarefa, não sabemos 

como vai continuar, o que coincide com a afirmação de Ponte, Oliveira, 

Cunha e Segurado (1998) de que a exploração da tarefa pelos alunos pode 

dar origem a outras questões.  

Alunos mais activos exigem mais de nós: maior capacidade de 

organização e gestão do tempo, conhecimento mais seguro, maior atenção 

ao modo como os alunos aprendem. Enquanto a Fernanda referiu uma 

necessidade maior de aprofundar o seu conhecimento matemático, eu senti 

a importância de estar mais atenta e tentar acompanhar melhor os 

raciocínios dos alunos.  

O comportamento das crianças, sendo diferente, mais espontâneo, exige 

de nós uma maior capacidade de organização. Na realização de tarefas 

rotineiras há pouco lugar a agitação, enquanto que tarefas de carácter 

investigativo estimulam a curiosidade e entusiasmo dos alunos, fazendo com 

que tenhamos que assumir uma postura de ‘guias’ e orientadoras dos 

trabalhos, para não permitir que a agitação normal e o entusiasmo se 

transformem em indisciplina.  
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Temos de promover e facilitar a aquisição de métodos e hábitos de 

trabalho, adoptando uma atitude de moderadoras, garantindo a progressão 

ordeira das tarefas, promovendo o diálogo entre os alunos como forma, não 

só de comunicarem as suas ideias, mas também de as organizarem. 

É necessário que estejamos atentas a cada aluno individualmente, pois 

cada um trabalha ao seu ritmo, de acordo com as suas capacidades e 

possibilidades; temos de garantir que cada criança progride, respeitando 

ritmos diferentes e características individuais. Pensar em conjunto, expor 

ideias, ajuda a estruturar o pensamento.  

Estes aspectos vão ao encontro das afirmações proferidas pelos 

professores na primeira parte do estudo, relativamente ao que deve ser o 

professor de Matemática: um auxiliar que deve colocar nos alunos  o papel 

mais activo. 

Deste modo, ser professor já não é ‘dar a matéria’, mas sim pô-la ao 

dispor dos alunos para que eles a ‘descubram’ e se apropriem dela à medida 

das suas capacidades e possibilidades. Não se trata, como afirmou a 

Fernanda, de dar tudo feito, mas de ajudar a aprender a pensar” 

Como já referi atrás, Brahier e Speer (1995) citados por Martins et al 

(2002) destacam a importância de ajudar as crianças a consciencializarem-

se da importância da tomada de decisões para a resolução de situações. 

No estudo aqui apresentado, verificou-se que, com estes alunos, os 

trabalhos decorreram de uma forma muito natural e espontânea. 

Não pudemos ter a tarefa delineada do início ao fim, pudemos, sim, 

definir o ponto de partida e, com os alunos, definir o seu desenvolvimento. 

Assim, a primeira implicação que notámos nas nossas práticas foi a nível da 

planificação e da nossa postura enquanto professoras, verificando que 

durante o desenrolar da tarefa, não ensinamos, ajudamos a aprender.  

Para isso, sentimos que temos de conhecer muito bem a Matemática 

que estamos a trabalhar, para podermos responder, satisfazer a curiosidade 

dos alunos, acompanhar o seu crescimento, tendo em consideração os 

diferentes níveis de conhecimento que as crianças podem atingir. A segunda 

implicação que verificámos foi, portanto, a nível do nosso conhecimento 

matemático, sentindo a necessidade de estar seguras do que sabemos para 

melhor ajudarmos a aprender. 
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Consequentemente, é manifesta a necessidade de maior disponibilidade 

e abertura de espírito, para ser capaz de compreender e acompanhar os 

raciocínios dos alunos, auxiliando-os na sua compreensão e 

desenvolvimento. 

Por último, não esquecendo que este tipo de tarefas implica maior 

actividade e envolvimento directo dos alunos,  temos de estar muito mais 

atentas às questões da disciplina, o que implica ter de exercer a nossa 

autoridade, sem autoritarismo, definindo com os alunos, regras de boa 

convivência e respeito pelos colegas (saber ouvir, respeitar a vez de falar) e 

garantindo o bom desenvolvimento das tarefas. 

 

3) Em que medida é que a realização desse tipo de actividades pode 

facilitar a articulação curricular entre a Educação Pré Escolar e o 1º ciclo 

do Ensino Básico? 

É sabido que a passagem de uns ciclos para os outros deverá ser 

contínua e progressiva. Como já foi referido, é importante ter em 

consideração as aprendizagens realizadas pelas crianças nas fases 

anteriores do seu desenvolvimento e nos diferentes contextos da sua vida.  

A realização de actividades de investigação com crianças de tão tenra 

idade vai promover o desenvolvimento de capacidades de observação, do 

espírito critico, da capacidade de análise e comunicação, contribuindo para o 

desenvolvimento de competências necessárias à realização de 

aprendizagens ao longo da vida. Vai, pois, constituir, para as crianças, o tal 

ponto de articulação, aquilo que Dinello (1987) (citado em Serra, 2004) 

chama, na sua metáfora do comboio, o “engenho móvel que assegure um 

relacionamento do conjunto e uma relativa autonomia das partes 

diferenciadas que o constituem”.  

Concretamente no que diz respeito ao desenvolvimento do sentido do 

número, foi possível, com este estudo, verificar o modo como os alunos 

forma construindo o seu conhecimento dos números: primeiro em 

actividades de contagem, pelo uso do seu conhecimento intuitivo e, depois, 

aos poucos, com recurso a materiais de concretização (os rolos de papel) a 

compreensão da abstracção, o ‘ver’ a ideia. Mais tarde, essa concretização 

será apenas um suporte, no caso das cartas, em que as crianças 
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conseguem já trabalhar com os números a um nível superior de 

compreensão. 

Por outro lado, para os professores, a realização deste tipo de 

actividades exigindo um maior conhecimento do modo como os alunos 

aprendem, implica a necessidade de conhecimento da globalidade dos 

programas, ou pelo menos dos de ciclos consecutivos, de modo a garantir a 

continuidade progressiva das aprendizagens, assegurando que o “engenho 

móvel” funcione adequadamente. 

 

V.2. Implicações e Recomendações do Estudo  
 

Digamos que o estudo aqui apresentado, é apenas a ponta do iceberg 

formado pela vasta questão que é a articulação entre ciclos de ensino, neste 

caso particular entre a educação pré escolar e o 1º ciclo do ensino básico. 

Apesar de ter sido realizado em condições pouco favoráveis e em 

pouco tempo útil, foi possível perceber, por um lado, o interesse, vontade e 

necessidade de formação sentida pelos professores, por outro, alguns 

contributos positivos que o trabalho colaborativo pode trazer para as práticas 

docentes. 

O desenvolvimento do estudo permitiu que me apercebesse de alguns 

factores que, de algum modo, podem contribuir para a melhoria das nossas 

práticas, nomeadamente, o conhecimento das aprendizagens previamente 

realizadas pelos alunos, seja em contexto escolar, familiar ou social. 

Notei, também, de grande importância o conhecimento do modo como 

os alunos aprendem e o aprofundamento do conhecimento da Matemática 

escolar, verificando que a reflexão conjunta sobre as práticas, a troca de 

ideias, a partilha de informação podem ser bastante produtivas.  

 Parece-me, portanto, que a criação de um espaço que permita e 

fomente a reflexão partilhada entre os professores, um espaço onde possam 

desenvolver estudos e trabalhos com pares, aprofundando o seu 

conhecimento a todos os níveis seria primordial. 

Considero, também, que a utilização dos Projectos Curriculares de 

Turma como instrumentos de trabalho e de estudo, que permitam o real 

conhecimento da turma e de cada uma das crianças que a compõem, 
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facilitando a continuidade e progressão das aprendizagens, poderá ser uma 

forma efectiva de articulação curricular entre ciclos e um contributo precioso 

para a promoção do sucesso escolar. 

   No domínio da investigação, e sendo a articulação entre ciclos de 

ensino um tema ainda pouco explorado, será recomendável o 

desenvolvimento de estudos sobre as práticas, no sentido de tentar perceber 

o que poderão fazer os professores para promover a articulação entre ciclos 

de ensino, garantindo a continuidade e progressão das aprendizagens. 
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