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Anexo 1 

Plano de trabalho 

 

Apresentação 

Esta investigação sob o título Tecnologias e pensamento algébrico: Um estudo 

sobre o conhecimento profissional dos professores de Matemática, tem por objecto 

de estudo o conhecimento profissional de duas professoras de Matemática. 

O objectivo da investigação visa descrever e compreender o conhecimento 

profissional que assiste o professor no desenvolvimento curricular e na prática 

lectiva no domínio dos Números e da Álgebra, com recurso à tecnologia, recorrendo 

para o efeito a uma metodologia qualitativa e interpretativa, do tipo estudo de 

caso. 

O professor desempenha a sua actividade profissional em diferentes contextos que 

passam, nomeadamente, pela preparação e execução da actividade lectiva, por 

leituras, participação em cursos, envolvimento em projectos ou participação em 

congressos. No entanto, é o contexto da preparação e implementação das aulas 

que determina muita da acção didáctica do professor e lhe ocupa mais tempo, 

nomeadamente no planeamento das aulas, na elaboração de tarefas para promover 

a aprendizagem, posteriormente experimentadas em sala de aula e noutros 

espaços de apoio curricular. 

Neste sentido, propõem-se basicamente dois contextos de recolha directa de dados, 

com vista a reunir evidência para o estudo: as sessões de trabalho (presencial e a 

distância) de uma equipa que planifica e elabora tarefas de forma colaborativa e as 

aulas onde as mesmas são experimentadas. 

Os dados relativos ao percurso profissional dos professores, envolvendo os outros 

contextos, serão recolhidos através de duas entrevistas, a realizar no início e no fim 

do período reservado à recolha dos dados (ver cronograma no fim do documento). 

As entrevistas, a observação participante e a análise de documentos constituirão as 

técnicas a recorrer, tendo presente que o investigador é o principal instrumento de 

recolha dos dados e que a interpretação será sempre um processo de negociação 

de significados, construídos na intersubjectividade do ver, do olhar e do escutar, 

entre todos os participantes neste projecto.  

Proposta 

Tendo em conta: 

 As novas orientações curriculares no domínio dos Números e da Álgebra, 

nomeadamente o desenvolvimento do pensamento algébrico e as 
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potencialidades reconhecidas às tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), identificadas no novo Programa de Matemática do Ensino Básico; 

 Que o professor desenvolve a sua actividade profissional em diferentes 

contextos, nomeadamente os espaços de planificação e de elaboração de 

tarefas, que constituem uma parte importante do seu trabalho lectivo e o 

espaço de implementação das mesmas - a sala de aula; 

Propõe-se a constituição de uma equipa de trabalho colaborativo, constituída por 

duas professoras de Matemática do 7.º ano do ensino básico e pelo investigador, 

com os seguintes objectivos: 

i. Elaborar um conjunto tarefas sobre Números e Álgebra, integrando o uso 

das TIC; 

ii. Discutir alguns textos de orientação curricular e de didáctica da Matemática, 

sobre o tema, identificados pelas professoras e pelo investigador como 

pertinentes e que possam constituir suporte à elaboração das tarefas; 

iii. Implementar cinco aulas (de 90 minutos) com as tarefas elaboradas; 

iv. Discutir e reflectir sobre essas aulas, com base em episódios identificados 

pelas professoras e pelo investigador e que possam ter interesse para a 

investigação sobre o conhecimento profissional; 

v. Divulgar as tarefas elaboradas numa plataforma de gestão de aprendizagem 

a distância, comentá-las e desenvolvê-las de forma assíncrona; 

vi. Discutir e participar de forma síncrona na discussão de tópicos, estratégias 

didácticas, episódios da sala de aula ou na resolução de problemas, a definir 

consensualmente pela equipa. 

As tarefas resultam das ideias, materiais e propostas de trabalho que qualquer dos 

participantes traga para as reuniões e do trabalho de discussão e elaboração que a 

equipa desenvolva, presencialmente e a distância. 

Modo de funcionamento da equipa 

A equipa de trabalho colaborativa, constituída por mim e pelas duas professoras, 

reunirá entre Setembro de 2008 e Julho de 2009, presencialmente uma vez por 

mês, em sessões de 2,5 horas e terá como suporte a distância, uma plataforma de 

gestão de aprendizagem. Estas sessões, a realizar em local escolhido pelas 

professoras, serão audiogravadas. 

A plataforma de gestão de aprendizagem a distância visa: 

 Permitir disponibilizar, através da publicação como recurso, as tarefas 

elaboradas pela equipa e outros materiais considerados relevantes para o 

trabalho como, documentos de apoio à integração da tecnologia ou 

documentos para discussão identificados por qualquer dos elementos da 

equipa; 
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 Dar continuidade de forma assíncrona, através de fórum próprio, à sessão 

presencial anterior ou preparar a próxima, quer no que respeita à 

elaboração e desenvolvimento das tarefas, quer relativamente à discussão 

de algum texto ou de algum episódio identificado da prática das professoras; 

 Permitir a discussão síncrona, uma vez por mês, durante 30 a 45 minutos, 

através de chat, de diferentes abordagens didácticas de um tópico dos 

Números e Álgebra, de diferentes resoluções de um problema ou de 

episódios de sala de aula, a definir pela equipa. 

O próprio sistema guarda automaticamente as contribuições de todos os 

participantes, permitindo em qualquer altura, revê-las e retomá-las. 

Disponibilidade das professoras 

Face aos objectivos da investigação e ao plano de trabalho aqui descrito, deve 

existir disponibilidade das professoras para: 

 Participarem numa equipa de trabalho, em sessões presenciais mensais de 

duração prevista de 2 horas e meia; 

 Participarem em duas sessões extraordinárias da mesma duração, no 

arranque do trabalho, em Setembro/Outubro e em Dezembro/Janeiro; 

 Participarem numa plataforma de gestão de aprendizagem a distância, 

responsabilizando-se, em regime de rotatividade, pela dinamização do chat 

e do fórum (uma vez de 3 em 3 meses); 

 Implementarem, ao longo do ano, as tarefas elaboradas nas sessões, em 

cinco aulas, três das quais observadas e videogravadas; 

 Darem duas entrevistas, de cerca de duas horas cada, sobre aspectos do 

seu percurso profissional passado e do seu conhecimento didáctico sobre 

Números e Álgebra e o uso da tecnologia; 

 Abordarem o programa da sua disciplina, à luz das orientações 

metodológicas do novo Programa de Matemática do Ensino Básico. 

Protocolos 

As sessões presenciais de trabalho da equipa serão audiogravadas; 

As cinco aulas de implementação das tarefas serão videogravadas e posteriormente 

transcritas pelo investigador; 

Em três dessas aulas, o investigador estará presente como observador. 

Compromissos do investigador 

O investigador garante: 

 O anonimato e protecção da identidade das professoras ao longo de todo o 

estudo, caso isso constitua o seu interesse; 
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 Transcrever o material resultante das gravações das entrevistas e das aulas 

e devolvê-lo para revisão pelos informantes, assim como os relatórios dos 

casos de cada uma das professoras, a integrar no relatório final da 

investigação; 

 Prestar informação e apoio técnico e pedagógico que seja solicitado para o 

uso da plataforma a distância e para a integração da tecnologia no currículo; 

 Disponibilizar documentos de orientação curricular e de didáctica da 

Matemática, da sua iniciativa ou a pedido das professoras, que possam 

constituir material de apoio ao desenvolvimento do trabalho da equipa, com 

vista à preparação e fundamentação das tarefas a elaborar. 

Eventuais benefícios para as professoras 

O trabalho entre professores com diferentes experiências profissionais, envolvidos 

num trabalho de construção de propostas didácticas para a sala de aula, com vista 

a melhorar a aprendizagem dos alunos, pode constituir um desafio estimulante. 

Espera-se que todos os intervenientes possam aprender do seu envolvimento neste 

trabalho, em particular, as duas professoras, devido à sua participação numa 

equipa de trabalho colaborativo, com vista a desenvolverem materiais didácticos 

para as suas aulas, no domínio dos Números e Álgebra, com uso das TIC, 

experimentarem-nos e reflectirem sobre esse processo. Uma mais-valia do 

envolvimento das professoras neste estudo poderá ser o desenvolvimento de 

competências de investigação sobre a sua própria prática, melhorando o seu 

conhecimento profissional, podendo essa experiência constituir também uma 

oportunidade de desenvolvimento profissional. 

Cronograma 

 Ano de 2008   Ano de 2009 

Tarefas Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Selecção dos participantes                                           

Sessões de trabalho (P)     P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   P9   P10 

Sessões de trabalho (D)       D1   D2   D3   D4   D5   D6   D7   D8   D9   

Sessões extra (EX)       EX1           EX2                       

1.ª entrevista     E1                                     

2.ª entrevista                                         E2 

Aulas observadas (O)          O1       O2    O3   O4   O5             

 (P) Presenciais; (D) A distância; (EX) Momentos intensivos de trabalho  



563 

 

Anexo 2 

Guião da 1.ª entrevista 

 

Apresentação e desenvolvimento profissional (percurso profissional e relação com 

aspectos do conhecimento profissional) 

 

Dados pessoais prévios à entrevista 

Idade, tempo de serviço, número de escolas/zonas por onde passou e há quanto 

tempo está na actual escola. 

 

1. Dados biográficos/percurso escolar 

 

 O dia-a-dia. Qual é o seu dia-a-dia padrão? Que outros hobbies ou 

actividades extra-profissionais mantém? Como ocupa os seus tempos livres? 

 O percurso escolar (básico e secundário). Que professores deixaram 

alguma marca? Que relação teve/manteve com a Matemática? Que 

temas/conteúdos eram os seus preferidos? O que menos gostou? Qual a sua 

relação com a Álgebra? E com a tecnologia? 

 O percurso na formação inicial (ensino superior). Onde a realizou? Que 

experiências relevantes recorda? Do estágio retém alguma recordação, em 

particular? Qual a relação com a Matemática e com alguns temas/conteúdos 

em particular? Qual a sua relação com a Álgebra? E com a tecnologia? 

 

2. Profissão 

 

 Razões da escolha. Que razões a levaram a escolher ser professora? 

 

 Percurso profissional. O que recorda do seu início de carreira e o que foi 

mudando e continua a mudar até aos dias de hoje? De que mais gosta e de 

que menos gosta no ensino? Uma história (positiva ou negativa) que 

aconteceu na profissão e que gostasse de contar? 

 

 Imagem de si e dos outros. Que imagem tem de si própria como 

professora? O que é para si ser um bom professor de Matemática?  

 Os contextos (a escola e o grupo). Que relação mantém com os contextos? 

Como vê cada um deles (a dinâmica da escola e do grupo e os órgãos de 

gestão) e como acha que a vêem a si? 
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 Em que actividades extra-lectivas significativas ou em que projectos de 

intervenção relevantes (com alunos e/ou professores) participou? Algum 

desses projectos teve a ver com Números e Álgebra? E com as tecnologias? 

Que marcas significativas lhes reconhece? 

 

 Aprender a ensinar. Como acha que aprendeu (e continua a aprender) a 

ensinar e de que se compõe (como é constituído) esse conhecimento? Se lhe 

pedissem para encontrar semelhanças e diferenças entre „saber Matemática‟ 

e „saber ensinar Matemática‟ o que diria? 

 

3. Aulas 

 

 Planificação. Como prepara, normalmente, as actividades para a sala de 

aula? Quando tem que introduzir um assunto novo, como procede 

habitualmente? Em que recursos se apoia, essencialmente? 

 

 Papel dos alunos e do professor. Que papel espera dos seus alunos? 

Como identifica indicadores de que os seus alunos estão a aprender ou a ter 

dificuldades? O que é, para si, ser um bom aluno de Matemática? 

 O que a faz sentir-se realizada no final da aula? O que lhe indica que uma 

aula foi bem sucedida? 

 A prática. Possivelmente já lhe aconteceu planear uma coisa e acontecer 

outra na prática. O que acha que pode condicionar a sua prática? 

 

4. Currículo e desenvolvimento curricular 

 

 Temas preferidos. Que temas do currículo mais gosta de ensinar 

(Números, Geometria, Álgebra, Organização de Dados)? Por alguma razão? 

 Dificuldades dos alunos. Que dificuldades encontrou/encontra nos seus 

alunos, sobre a compreensão de temas/conceitos algébricos (variáveis, 

expressões, equações, funções, …) e qual poderá ser a sua origem? 

 Relação com as tecnologias. Qual a relação pessoal com as tecnologias 

no seu dia-a-dia e o papel que lhes reconhece na aprendizagem (motivação, 

introdução/exploração de conceitos, consolidação, …)? Que uso, quantitativo 

e qualitativo (diversidade e profundidade/continuidade) tem feito das TIC no 

currículo? 

 O que faz de uma tarefa, uma „boa tarefa‟ para a aprendizagem? 
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 Novo Programa. Como encara as alterações curriculares realizadas ao 

longo dos anos? Como encara o novo programa de Matemática do ensino 

básico. Que alterações significativas positivas lhe reconhece e que críticas 

lhe faz? 

 

5. Trabalho em colaboração/investigação sobre a prática 

 

 Que experiência tem da sua participação em projectos de investigação? 

Que experiência tem da participação em projectos colaborativos? O que tem 

dado e o que tem recebido da sua participação nesses projectos? 

 O que a levou a aceitar participar neste projecto e o que espera da sua 

participação nele? 

 

Outras questões importantes que gostaria de expressar 
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Anexo 3 

Esquema 1.ª entrevista 

1.ª Entrevista 

(esquema de questões) 

 

Percurso escolar como 

estudante (escolaridade básica e 

secundária; formação inicial para 

professora) 

 

Profissão 

Escolha, aspectos (+) e (-) 

Uma história 

Imagem de si e dos outros 

Projectos 

Aulas 

Planificação 

Papel da professora e dos 

alunos 

Do planeado à prática 

 

Currículo e Desenvolvimento 

Curricular 

Temas (+) e (-) 

Dificuldades dos alunos em Álgebra 

Relação com a tecnologia 

Uma boa tarefa? 

Colaboração 

Investigação 

Expectativas  

Outras questões 

… 



567 

 

Anexo 4 

Guião da 2.ª entrevista 

 

A Matemática para ensinar: O conhecimento da Matemática e das relações entre 

conceitos e processos. 

(1) Que conceitos matemáticos acha que se tornaram mais claros para si, ao longo 

deste ano? Procure identificar as razões: o processo de discussão e elaboração das 

tarefas, a reflexão sobre a sua implementação na sala de aula ou outras? 

Por um lado, na álgebra e pensamento algébrico queremos trabalhar para que os 

alunos compreendam os conceitos, mas por outro queremos também que eles 

adquiram algumas rotinas e procedimentos que os tornem autónomos na resolução 

de problemas e de exercícios. Como consegue gerir esta tensão? 

Que diferenças vê entre o pensamento algébrico e a Álgebra, tal como a conhecia? 

Que equilíbrio entende dever existir entre o significado, a compreensão e o treino? 

E entre a exploração e descoberta mais informal e a formalização? 

(2) Para que os alunos se apropriem dos conceitos, o professor: socorre-se de 

explicações orais; apoia-se em esquemas e imagens/ilustrações dos mesmos com 

exemplos no quadro; serve-se de materiais e da tecnologia; deixa aos alunos 

tarefas para exploração e descoberta mais ou menos guiada; etc. Na sua prática 

diária, qual o seu grau de identificação com estes diferentes processos? 

Os alunos e a aprendizagem 

(1) Que evidências usou para perceber as aprendizagens (os êxitos e dificuldades) 

dos seus alunos: registos na ficha com as tarefas? relatórios pedidos? apresentação 

das estratégias no quadro negro ou QI? observação/questionamento dos grupos? 

observação do trabalho com a tecnologia? Destas evidências, quais as que lhe 

parece terem trazido maiores contribuições para as perceber e melhorar o ensino? 

Alguma vez enviou TPC para os seus alunos? Se não, porquê? Se sim, para quê? 

Esse TPC sugeriu/envolveu o uso da tecnologia? Qual e como? 

(2) Acha que tem diferentes expectativas relativamente aos seus alunos e turmas 

(7.º ano e 9.º ano)? O que as determina? Acha que isso transparece de algum 

modo para os alunos ou para um observador exterior? Porquê? 

Embora o projecto fosse desenvolvido com uma turma, trabalhou quase sempre as 

tarefas e desafios que discutimos na equipa, nas duas turmas que tem. Com que 

intenção o fez? 

Currículo e pensamento algébrico 

Que temas/conceitos considera mais importantes no currículo do 7.º ano? Porquê? 

Algum tema mereceu da sua parte maior relevância este ano, comparativamente 
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com a importância que lhe era dada em anos anteriores? Se sim, porque acha que 

isso aconteceu? 

(1) Recorde as ideias que tinha no início do projecto (ao fim das duas primeiras 

sessões) sobre o significado do pensamento algébrico, sobre os factores que 

poderiam, do seu ponto de vista, contribuir para o envolvimento dos alunos em 

actividades de pensamento algébrico e sobre o trabalho do professor relacionado 

com este envolvimento. Compare estas perspectivas com as que tem actualmente 

sobre os mesmos aspectos. Identifica transformações nestas perspectivas? Se sim, 

que relações estabelece entre essas transformações e o percurso feito no âmbito do 

desenvolvimento do projecto? 

A tecnologia (no currículo) 

(1) Que balanço faz do investimento na folha de cálculo relativamente às 

aprendizagens dos alunos? Considera que o tempo „perdido‟ com a sintaxe, foi de 

algum modo ganho nas aprendizagens? Aproveitou a sintaxe para fazer a „ponte‟ 

com conceitos da Álgebra (variável, expressão algébrica, …)? 

Que diferenças entende existirem entre o trabalho com um computador e o QI e 

aquele em que os alunos dispõem de um computador por cada grupo de 3 ou 4? 

Procure justificar o lugar de cada um dos métodos. 

(1) Identifique, com exemplos da sua prática, os principais usos que deu à 

tecnologia e o seu „peso‟ relativo: como motivação, como demonstração e 

visualização de um conceito, como aplicação e consolidação de conceitos „dados‟ ou 

como exploração livre/guiada em torno de uma tarefa? 

O processo de ensino e aprendizagem (planeamento e condução do ensino em 

sala de aula) 

(1) Após a discussão na equipa, qual o trabalho (planeamento) que fez até chegar à 

sala de aula? Acha que as ideias que se discutiam para as tarefas na sessão 

presencial eram suficientes, concretizadas posteriormente a distância, ou sente que 

se deveria ter ido mais longe nas sessões presenciais da equipa? 

Trabalhámos em tarefas soltas e em sequências de tarefas, como, por exemplo, 

logo de início a sequência Regularidades -> Trabalho (autónomo) com a FC -> 

applet sequências lineares. Há outros exemplos de sequências ou articulações que 

tenha feito para integrar, articular ou dar mais sentido a uma tarefa solta? 

Relativamente ao envolvimento dos alunos em actividades de pensamento 

algébrico, que alterações e/ou mudanças significativas surgiram na sala de aula da 

turma envolvida no projecto? 

Qual a importância que atribui às regras e normas de funcionamento do trabalho 

com os alunos (participar e tomar a palavra no grande grupo, discutir nem pequeno 

grupo, …) em sala de aula? Como as faz „passar‟? 



569 

 

 

O trabalho da equipa e seu desenvolvimento 

Evocar o início do projecto. Reflectir sobre a existência, ou não, de 

diferenças/mudanças quanto ao significado atribuído ao pensamento algébrico e 

quanto a aspectos que importa ter em conta quando se pretendem envolver os 

alunos em actividades que visem o seu desenvolvimento. 

(1) Reflectir sobre a experiência de participação no projecto, tendo em conta: a 

discussão e elaboração de tarefas, a condução da sua implementação em sala de 

aula e a reflexão sobre as aulas. O que representou a experiência? Trouxe, ou não, 

mais valias? Se sim, quais? O que facilitou que surgissem? Reflexos no modo futuro 

de ver e de estar na profissão? Dificuldades/problemas experienciados ao longo da 

participação no projecto. O que facilitou/dificultou o desenvolvimento do projecto? 

Que potencialidades e dificuldades reconhece ao trabalho colaborativo? O que o 

facilitou? O que o enriqueceu? Quais as maiores fontes de satisfação? Quais as 

maiores dificuldades e vulnerabilidades que experienciou? 

(2) Sentiu alguma(s) vez(es) que a voz do investigador se sobrepôs à sua? Sentiu 

que se teve em conta o seu trabalho quotidiano e as suas necessidades? 

(1) Que significado tiveram para si as experiências de divulgação do trabalho que 

realizou (na escola junto dos colegas, em cursos, em artigos, em Seminários, …)?  

(2) As mudanças actuais na escola, nomeadamente o processo de avaliação de 

desempenho, influenciaram, limitaram ou condicionaram, em parte, o nosso 

trabalho? 

O futuro 

Se hoje iniciássemos o trabalho de equipa o que sugeria para o melhorar ou o que 

alteraria (conteúdos e métodos)? Reflexões sobre as aulas? Tarefas (discussão e 

concretização)? Outras discussões? 

(1) Se hoje iniciássemos o trabalho de equipa o que alteraria nas opções que fez 

nas suas aulas? Nas tarefas que usou? Na tecnologia que usou? Na forma como 

conduziu a exploração na sala de aula? 

O que gostaria de fazer sobre pensamento algébrico e tecnologias, no próximo ano 

lectivo? 

 

9.Julho.2009 

 

Legenda: Questões de 1.ª prioridade: (1) em itálico; Questões de 2.ª prioridade: (2) em 

itálico.
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Anexo 5 

Esquema 2.ª entrevista 

2.ª Entrevista 

(esquema de questões) 

1. A Matemática para ensinar 

(conceitos, relações entre conceitos e 

processos; Álgebra e pensamento 

algébrico) 

2. Os alunos e a 

aprendizagem 

(expectativas; evidências da 

aprendizagem) 

3. O currículo 

(pensamento algébrico e 

tecnologia; conceitos 

relevantes) 4. O processo de 

ensino e 

aprendizagem 

(tarefas, planeamento e 

condução em aula) 

5. A participação no 

projecto 

(mais valias e dificuldades; as 

tarefas, as aulas e a reflexão) 

6. O futuro … 

13.Julho.2009 
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Anexo 6 

Momentos de recolha de dados 

 

Códigos Data Tipo de sessão 

Ana_Ap_P 16.Setembro.08 
Apresentação e discussão do Plano de Trabalho 

(com Ana) 

Ana_E1 26.Setembro.08 1.ª entrevista com Ana 

Ana_S0 10.Outubro.08 Sessão de trabalho (apenas com Ana) 

Beatriz_Ap_P 15.Outubro.08 
Apresentação e discussão do Plano de Trabalho 

(com Beatriz) 

Beatriz_E1 17.Outubro.08 1.ª Entrevista com Beatriz 

Beatriz_S0 21.Outubro.08 Sessão de trabalho (apenas com Beatriz) 

S1 28.Outubro.08 1.ª sessão de trabalho da equipa 

Ana_A1 5.Novembro.08 1.ª aula observada (Ana) 

Ch1 10.Novembro.08 1.º chat com a equipa 

Ana_A2 12.Novembro.08 2.ª aula observada (Ana) 

Ana_A3 17.Novembro.08 3.ª aula observada (Ana) 

S2 18.Novembro.08 2.ª sessão de trabalho da equipa 

S3 2.Dezembro.08 3.ª sessão de trabalho da equipa 

Beatriz_A1 10.Dezembro.08 1.ª aula observada (Beatriz) 

Ch2 15.Dezembro.08 2.º chat com a equipa 

Ana_A4 12.Janeiro.09 4.ª aula observada (Ana) 

Ch3 13.Janeiro.09 3.º chat com a equipa 

Ana_A5 14.Janeiro.09 5.ª aula observada (Ana) 

S4 20.Janeiro.09 4.ª sessão de trabalho da equipa 

Beatriz_A2 11.Fevereiro.09 2.ª aula observada (Beatriz) 

Beatriz_A3 16.Fevereiro.09 3.ª aula observada (Beatriz) 

S5 17.Fevereiro.09 5.ª sessão de trabalho da equipa 

S6 17.Março.09 6.ª sessão de trabalho da equipa 

Beatriz_A4 22.Abril.09 4ª aula observada de Beatriz 

Beatriz_A5 27.Abril.09 5.ª aula observada de Beatriz 

S7 27.Abril.09 7.ª sessão de trabalho da equipa 

S8 25.Maio.09 8.ª sessão de trabalho da equipa 

Ana_A6 27.Maio.09 6.ª aula observada de Ana 

S9 29.Junho.09 9.ª sessão de trabalho da equipa 

Beatriz_A6 8.Junho.09 6.ª aula observada de Beatriz 

Beatriz_E2 13.Julho.09 2.ª entrevista com Beatriz 

Ana_E2 13.Julho.09 2.ª entrevista com Ana 

Tempos médios: Sessões de apresentação do Plano (75 m.); Entrevistas (90 m.); Sessões 

de trabalho presenciais (165 m.); Aulas observadas (90 m.); Chats (55 m.). 
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Anexo 7 

Proposta de gestão do Programa de 1991 

 

Ideias orientadoras para a elaboração de tarefas sobre pensamento algébrico, 

usando as potencialidades das TIC, tendo em conta o actual Programa do 7.º ano 

(temas/conteúdos) e o novo (orientações metodológicas) e o que dizem a 

investigação e os documentos de orientação curricular nacionais e internacionais, 

nestes domínios. 

Programa actual 

Identificação de temas, conteúdos e algumas sugestões metodológicas, em paralelo 

com questões do pensamento algébrico que possam ser desenvolvidas no contexto 

do programa actual. 

 

Temas, objectivos, sugestões … Questões do pensamento 

algébrico 

 

1. Conhecer melhor os números (primos, 

múltiplos, divisores, quadrados perfeitos, 

potências, raiz quadrada, raiz cúbica, …) 

Descobrir propriedades e relações; resolver 

problemas com números e procurar a 

generalização; critérios de divisibilidade; 

decomposição dos números e uso das 

propriedades; expressões com variáveis – 

tradução de problemas 

 

 

Diferentes formas de representação 

(tabelas, gráficos, linguagem 

natural e simbólica) e transitar de 

umas a outras; 

A variável como quantidade a variar 

e números generalizados; 

Regularidades; 

O sinal de igual como expressando 

relações e equivalências; 

O significado das expressões; 

Expressões equivalentes (a partir 

das várias „leituras‟ de um padrão);  

 

2. Proporcionalidade directa 

Preparar a proporcionalidade geométrica; 

preparar o conceito de função; tabelas e 

gráficos cartesianos; problemas de 

percentagens, escalas e câmbios; constante 

de proporcionalidade; exemplos de 

situações do quotidiano (escalas, espaço-

tempo; perímetro-raio; área-raio) 

 

 

Importância do significado; 

Modelação; 

Diferentes formas de representação 

(tabelas, gráficos, linguagem 

natural e simbólica) e transitar de 

umas a outras. 
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3. Semelhança de figuras 

Proporcionalidade geométrica – semelhança; 

ampliações e reduções; razões de 

semelhança (problemas de distâncias no 

mapa – escalas). 

 

 

4. Números racionais 

Cálculo mental, à mão e com a tecnologia 

(uso das propriedades dos números e das 

operações); Potenciação ak; Traduzir 

situações de uma linguagem para outra. 

 

Trabalho com números procurando 

relações; as quasi-variáveis; 

Modelação. 

 

5. Estatística 

Formas de representação (tabelas e 

gráficos) 

 

Diferentes formas de representação 

e transitar de umas a outras 

 

6. Do espaço ao plano 

 

 

7. Equações 

Partir de problemas; princípios de 

equivalência 

Importância do significado; 

Modelação; 

Expressões equivalentes; 

1Conexões equações – funções 

(abordagem funcional às 

equações); 

Importância das notações 

intermédias (descrições verbais, 

representações icónicas de 

quantidades) na resolução de 

problemas de Álgebra; 

Modelo das balanças (applets). 

 

Novo Programa (7.º ano) 

(Temas identificados a partir dos Percursos Temáticos de Aprendizagem A ou B) 

 

Temas/tópicos: 

 Números inteiros (propriedades, potências, raízes quadradas e cúbicas). 

                                           

1 Problemas das caixas de doces e das carteiras; problema do perímetro do campo 
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 Sequências e regularidades (termo geral e representação). 

 Funções e gráficos de funções. Proporcionalidade directa como função. 

 Equação do 1.º grau. 

 Noção de semelhança. 

 

Ideias do Novo Programa (3.º ciclo), a pensar nas tarefas 

Álgebra 

No 3.º ciclo, alarga-se e aprofunda-se o estudo das relações, nomeadamente da 

proporcionalidade directa e introduz-se a proporcionalidade inversa, ambas 

trabalhadas como funções. A partir do estudo de sequências iniciado anteriormente, 

representa-se simbolicamente o termo geral. Estudam-se as equações do 1.º e 2.º 

graus e sistemas de equações do 1.º grau, e introduzem-se as inequações e 

funções associadas à modelação de situações da realidade. 

(…) 

Propósito principal de ensino 

Desenvolver nos alunos a linguagem e o pensamento algébricos, bem como a 

capacidade de interpretar, representar e resolver problemas usando procedimentos 

algébricos e de utilizar estes conhecimentos e capacidades na exploração e 

modelação de situações em contextos diversos. 

(…) 

Indicações metodológicas 

Abordagem. Tendo em vista o desenvolvimento do pensamento algébrico dos 

alunos, propõe-se neste ciclo o estudo de relações de diversos tipos (equações, 

inequações e funções) e da variação, bem como o trabalho com tarefas que 

envolvam actividades de simbolização e de modelação. No desenvolvimento dos 

conceitos e procedimentos algébricos é importante que sejam proporcionadas aos 

alunos experiências informais antes da manipulação algébrica formal (por exemplo, 

na resolução de equações, sistemas de equações e inequações) (…) 

A aprendizagem das operações com monómios e polinómios, e da simplificação de 

expressões algébricas, deve ser progressiva e recorrer a situações que permitam 

aos alunos compreender a manipulação simbólica envolvida, por exemplo, 

efectuando cálculos a partir de expressões algébricas substituindo as letras por 

valores numéricos. É conveniente usar expressões algébricas para representar 

problemas, usando letras para designar incógnitas ou variáveis, e introduzir 

expressões com variáveis ligadas a um contexto. O conceito de variável, pela sua 

complexidade, justifica que os alunos explorem situações variadas em que surjam 

letras (nomeadamente, em equações e fórmulas) e discutam os seus significados. 

Na resolução de equações, os alunos devem fazer uma transição progressiva da 

linguagem natural para a linguagem matemática. 
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Neste ciclo retoma-se a investigação de sequências e regularidades, já realizada 

nos ciclos anteriores, com vista a aprofundar o estudo de relações algébricas e sua 

simbolização, fundamental para o desenvolvimento da noção de variável e para a 

compreensão da linguagem algébrica. 

Tarefas e recursos. As tarefas a propor aos alunos devem privilegiar a resolução de 

problemas e a modelação de situações, usando conceitos e procedimentos 

algébricos de complexidade crescente, sem perder de vista a consolidação dos 

procedimentos algébricos de rotina. O computador (por exemplo, com a folha de 

cálculo) é um bom recurso para apoiar os alunos no estabelecimento de relações 

entre a linguagem algébrica e os métodos gráficos, na realização de tarefas de 

exploração e investigação e na resolução de problemas. 

Conceitos específicos. Neste ciclo, uma função é estudada essencialmente como 

relação entre variáveis (…) Deve recorrer-se às várias representações (algébrica, 

gráfica e tabular) de uma função na interpretação e resolução de problemas e na 

modelação de situações. As funções cujo estudo se propõe (linear, afim, do tipo y = 

k/x e quadráticas simples) devem ser exploradas como ferramentas de modelação 

em situações diversas. (…) 

 

Algumas notas sobre as capacidades transversais (pp. 62-63) 

O programa destaca três capacidades transversais a toda a aprendizagem da 

Matemática: a resolução de problemas, o raciocínio matemático e a comunicação 

matemática. 

A resolução de problemas 

Ser capaz de resolver e de formular problemas, e de analisar diferentes 

estratégias e efeitos de alterações no enunciado de um problema. É 

simultaneamente um objectivo de aprendizagem e uma actividade para a 

aprendizagem de conceitos. 

O raciocínio matemático  

Envolve a formulação e teste de conjecturas e, numa fase mais avançada, a 

sua demonstração. Os alunos devem compreender o que é uma generalização, um 

caso particular e um contra-exemplo.  

Além disso, o raciocínio matemático envolve a construção de cadeias 

argumentativas que começam pela simples justificação de passos e operações na 

resolução de uma tarefa e evoluem progressivamente para argumentações mais 

complexas, recorrendo à linguagem dos Números, da Álgebra e da Geometria.  

No fim do 3.º ciclo, os alunos devem ser capazes de distinguir entre raciocínio 

indutivo e dedutivo e reconhecer diferentes métodos de demonstração. 
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A comunicação matemática 

Envolve as vertentes oral e escrita. O aluno deve ser capaz de expressar as suas 

ideias, mas também de interpretar e compreender as ideias que lhe são 

apresentadas e de participar de forma construtiva em discussões sobre ideias, 

processos e resultados matemáticos. 

A comunicação oral tem lugar tanto em situações de discussão na turma como no 

trabalho em pequenos grupos, e os registos escritos, nomeadamente no que diz 

respeito à elaboração de relatórios associados à realização de tarefas (…) 

promovem a comunicação escrita. O desenvolvimento da capacidade de 

comunicação por parte do aluno, é assim considerado um objectivo curricular 

importante e a criação de oportunidades de comunicação adequadas é 

assumida como uma vertente essencial no trabalho que se realiza na sala de aula. 

 

Ideias da investigação e documentos de orientação curricular (nacionais e 

internacionais) sobre Álgebra e pensamento algébrico 

Recentemente valorizou-se uma abordagem funcional, a modelação (esta 

valorizada com a tecnologia) e as múltiplas representações 

Trabalho com números procurando relações (as quasi-variáveis) 

As letras como números generalizados 

Importância do significado (das expressões) 

As expressões equivalentes (p. ex., a partir das várias „leituras‟ de um padrão) 

O sinal de igual como expressando relações e equivalências (não é unidireccional) 

Importância das notações intermédias (descrições verbais, representações icónicas 

de quantidades) dos alunos na resolução de problemas de Álgebra. 

Nota: Importante desenhar situações de aprendizagem sistemáticas 

 

Uma proposta do movimento da EA (Early Algebra)2 é repensar, desde os primeiros 

anos de escolaridade, as relações entre a Aritmética e a Álgebra, considerando a 

primeira, parte integrante da segunda (por exemplo, pensando as relações entre as 

diferentes operações aritméticas e o recurso às inversas na resolução dos 

problemas de Álgebra; deslocar-se do cálculo de respostas numéricas para a 

descrição e representação de relações entre variáveis). 

 

Ideias da investigação e documentos de orientação curricular sobre as TIC 

A tecnologia, cujas duas características fundamentais são a interactividade e a 

dinamicidade, facilita: as múltiplas representações (simbólica, numérica, gráfica e 

                                           

2 De uma forma sintética, este movimento assume que as razões das dificuldades dos alunos 

na Álgebra residem na forma como a Aritmética foi abordada, pelo que propõem uma nova 

abordagem da matemática elementar, desde os primeiros anos de escolaridade. 
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linguagem natural) e a transição de umas para outras; o apoio à modelação 

(construção e exploração), fazendo emergir o raciocínio algébrico; convida à 

conjectura e à exploração … mas a qualidade das tarefas, o ensino e o ambiente de 

aprendizagem são decisivos. 

A folha de cálculo (FC) é importante para: trabalhar as letras como números 

generalizados (a FC trabalha com números e põe em evidência relações; é um 

interface natural entre os Números e a Álgebra); confirmar a equivalência entre 

expressões, através da produção de resultados numéricos; a investigação/análise 

da variação, dada a sua orientação funcional; a abordagem das equações através 

das funções, estabelecendo conexões; modelar fenómenos que possam ser 

descritos através de regras recursivas, difíceis de escrever explicitamente. 

A FC é um recurso tecnológico importante no desenvolvimento do pensamento 

algébrico, uma vez que permite realizar com rapidez experiências com números e 

pôr em evidência relações numéricas (Novo Programa, p. 40). 

Um problema a ter em conta, no trabalho com padrões e com tabelas, 

nomeadamente com a FC (principalmente quando se prepara o trabalho com 

funções): os alunos trabalharem apenas numa variável, trabalharem em coluna 

sem procurarem perceber a relação entre as variáveis (entre colunas). Na FC, 

tendem a fazer um preenchimento em coluna (escalar), não relacionando uma 

coluna com a outra (funcional). 

 

 

 

Organização de José Duarte 

03. Novembro.2008 
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Anexo 8 

Aprender folha de cálculo versus aprender Matemática 

 

Pequena contribuição teórica … 

 

Maria Blanton e James Kaput, dois dos principais impulsionadores do pensamento 

algébrico, definiam-no como ”um processo no qual os alunos generalizam ideias 

matemáticas a partir de informação particular, estabelecem estas generalizações 

através do discurso da argumentação e expressam-nas sob formas 

progressivamente mais formais”. 

Os mesmos autores reconhecem que este “raciocínio algébrico pode tomar várias 

formas, incluindo: (i) o uso da Aritmética como um domínio para expressar e 

formalizar generalizações; (b) generalizando padrões numéricos para descrever 

relações funcionais; (c) modelando como um domínio para expressar e formalizar 

generalizações; e (d) generalizando acerca de sistemas matemáticos abstraídos de 

cálculos e relações”. 

O que parece estar no centro deste processo de desenvolvimento do 

pensamento algébrico? O processo de generalização e de progressiva 

formalização da generalidade e o pensamento funcional, através de caminhos 

onde a conjectura e a argumentação têm um lugar destacado. 

 

Algumas questões práticas 

 

Reflectir sobre aspectos do pensamento algébrico presentes no nosso trabalho com 

regularidades e folha de cálculo, de modo a poder preparar as boas questões que 

promovam compreensão e aprendizagem da Matemática. 

 

Indicação a escrever no quadro 

Atenção! Uma fórmula começa sempre com o sinal de igual! 

 

A FC valoriza o pensamento recursivo (recorre ao termo anterior para chegar ao 

seguinte) e isso deve ser reconhecido que, para alguns problemas, constitui a única 

forma de os abordar no ensino básico. É o caso do crescimento exponencial na 

modelação, visível no problema das dobras da folha da Terra à Lua ou no problema 

dos mealheiros (para o caso da opção de poupança de crescimento geométrico). 

 

No entanto, se queremos promover e desenvolver o pensamento funcional, 

devemos procurar tornar explícita a variável independente, no caso das 

sequências, a ordem ou posição. Nos problemas de padrões, o que normalmente 
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está presente é exclusivamente o termo em si, a variável dependente e o que 

domina é o pensamento recursivo (o que vem a seguir?!), que leva no uso da FC ao 

preenchimento em coluna („pegar e arrastar‟ onde está a fórmula) e na 

observação das tabelas olhando cada uma das colunas independentemente, 

 

Ter presente: Há sempre duas variáveis! Ir sempre falando, associando e 

distinguindo a ordem ou posição e o termo em si. 

 

Nesta sequência, na ficha Trabalho de casa: Sequências com Excel 

 

 

 

Quando na questão 5) se pede para descrever como é construída qualquer figura 

da sequência, incentiva-se a procura de várias expressões equivalentes. Estas 

várias „leituras‟ devem ir identificadas para a aula para poderem ser apoiadas e 

destacadas no caso de aparecerem ou de serem sugeridas/provocadas, caso não 

surjam naturalmente. 

Uma leitura possível será, a base (2) mais a ordem (a outra perna do L invertido na 

horizontal)  2 + n. Quantas mais haverá? 

 

Uma questão que pode ser colocada a um grupo de alunos, após terem um tempo 

para resolver a questão 5) é Nesta sequência, o que se mantém fixo e o que varia? 

Com a questão 6 pretende-se que usem a FC para traduzir e generalizar o seu 

processo de pensamento, ou seja, a forma como pensaram. 
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No entanto, a passagem “e outra coluna onde deve surgir o número total de bolas 

em cada posição, em função desse número de ordem” pode conduzir a uma fórmula 

única tipo n+2, sem atender às diferentes leituras. 

 

Aqui nesta questão 6) pode agora verificar-se porque são as diferentes 

expressões descobertas em 5) equivalentes: substituindo os vários valores 

numéricos (da ordem), obtém-se sempre o mesmo resultado e do ponto de vista 

algébrico podem converter-se umas nas outras por simplificação (um trabalho que 

pode ser desenvolvido … a tal formalização progressiva). 

 

Após a questão 6 resolvida, pode sugerir-se que cada grupo escreva uma 

expressão simbólica (com um símbolo no „lugar‟ onde varia, que pode tomar 

vários valores) que traduza a relação para determinar o número de bolas de uma 

figura de qualquer ordem. Deixar a cada grupo a escolha do símbolo e talvez 

negociar no fim um mais adequado ou consistente. 

 

Extensão ou aprofundamento da tarefa 

(soma dos ímpares consecutivos e quadrados perfeitos) 

 

Indicação: Clarificar logo de início o que se entende com a soma dos 

primeiros ímpares consecutivos, porque pode haver confusão, pensando em 

1+3; 3+5; 5+7 … sem ter em conta que se trata de uma soma acumulada dos (x, 

n ??) primeiros ímpares consecutivos. 

Talvez começar por pedir: 

A soma dos dois primeiros … 1+3 

A soma dos três primeiros … 1+3+5 

E, em seguida, alterar a pergunta: Como calculas a soma dos primeiros quatro 

ímpares consecutivos, a partir da soma dos 3 primeiros? E a soma dos cinco 

primeiros, a partir da anterior … e assim sucessivamente? 

 

Antes de partir para a FC deve ser dado um tempo, discutindo e pedindo um 

esquema de apoio (a importância das representações intermédias dos alunos), 

que ajude a ver como se forma a sequência com duas colunas (ver exemplo abaixo) 
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A discussão e os apoios devem ser no sentido de criar 

uma soma acumulada (na coluna da direita) à qual se 

junta cada novo ímpar (coluna à esquerda). 

Após a identificação da relação e escrita da fórmula, deve 

ser dado um tempo para observarem o tipo de números 

que se obtém. Pode não ser fácil aparecer a fórmula 

esperada, uma vez que a tendência vai ser somar dois, 

depois três, depois quatro termos, e assim 

sucessivamente, o que não faz surgir qualquer 

regularidade que possa ser copiada. 

 

Que tipo de números estamos em presença? 

Poderão estes números ser obtidos de uma outra 

forma? 

 

 

Após algum tempo para pensar e discutir em 

pequeno grupo deve ser fornecida uma 

imagem geométrica do que está a acontecer 

(imagem ao lado) 

 

 

 

 

Endereços, fórmulas, variáveis e expressões com variáveis 

 

Uma pergunta a colocar: Como se obtém a sequência constituída pelos números de 

ordem, a partir do 1, ou seja: 

(a) como se obtém o 2.º termo? 

(b) como se obtêm, todos os outros? 

Nota: Isto deve ser explicitamente identificado como um processo recursivo. 

 

 

Afinal o que é B2? Um endereço de uma célula! 

Mas o que representa matematicamente? Uma variável? 

 

E quando eu escrevo em B3, por exemplo, =B2+1, o que é isto? Uma fórmula! 

Mas o que representa matematicamente? Uma expressão com variável? 
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Reflectir sobre o slide3 com uma citação dos investigadores Yerushalmy e Chazan 

(2003) relativamente ao trabalho com endereços na folha de cálculo e sua relação 

com os conceitos de variável e incógnita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E se agora voltarmos à primeira página, será que encontrámos nas questões 

práticas aqui contempladas, as ideias teóricas sobre pensamento algébrico 

referidas? 

 

 

Organização de José Duarte, 13 de Novembro de 2008 

(apoio à preparação das aulas com FC e às sessões de trabalho colaborativo) 

                                           

3  Retirado de um conjunto de slides da investigação e de documentos de orientação 

curricular sobre as potencialidades das TIC na aprendizagem da Matemática 
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Anexo 9  

Recursos TIC na Internet sobre pensamento algébrico 

 

1) Indicados na publicação Sheffield, L. J. e Cruikshank, D. E. (2005). Teaching 

and Learning Algebra. In Teaching and Learning Mathematics – Pre-Kindergarten 

Through Middle School (pp. 303-329). USA: Jossey – Bass Education. 

Number Cruncher  

(weblink 10.5: http://shodor.org/interactivate/activities/NumberCruncher/) 

Applet em que, dado o input o programa calcula o output, coloca-o numa tabela e 

aguarda que se descubra a expressão geral. 

Mistery Operations  

(weblink 10.6: http://www.learner.org/teacherslab/math/patterns/mystery/) 

Applet em que, dados dois inputs (a e b) o programa devolve um resultado que foi 

encontrado através da combinação de operações sobre os inputs (uma expressão 

em a e b). O objectivo é encontrar a expressão. 

 

2) Vídeos educativos no Youtube 

Number sequences  

(vídeo no Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Z1jIh65ytzk) 

Um vídeo em que um professor, mostra alguns termos de duas sequências, e 

explica como se geram os sucessivos termos e as suas relações. 

The nth term of a linear sequence 

(video no Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6b6MkgcQM28) 

Vídeo que explica, dados alguns termos de uma sequência e a respectiva 

representação gráfica, através da manipulação de dois cursores que controlam 

respectivamente o declive e a ordenada na origem da representação linear (uma 

recta que representa a expressão geral da respectiva sequência) como se podem 

gerar esses termos e sobrepor o respectivo gráfico. 

Site com o respectivo applet: www.waldomaths.com. 

 

3) Sequências e equações no site waldomaths 

Simple sequences – sequências lineares (11-16 anos) 

http://www.youtube.com/watch?v=Z1jIh65ytzk
http://www.youtube.com/watch?v=6b6MkgcQM28
http://www.waldomaths.com/
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http://www.rfbarrow.btinternet.co.uk/htmks3/linseq1.htm ou, no novo site, em 

http://www.waldomaths.com/Linseq1NL.jsp 

Applet em que são dados alguns termos de uma sequência e a respectiva 

representação gráfica. O programa disponibiliza então dois sliders que controlam 

respectivamente o declive e a ordenada na origem da representação linear (recta) 

que o utilizador pode controlar, gerando a expressão do termo geral e visualizando 

em simultâneo os termos da sequência e a sua representação gráfica.  

Equations 1 – equações simples (11-16 anos) 

http://www.rfbarrow.btinternet.co.uk/htmks3/Equation2.htm ou, no novo site, em 

http://www.waldomaths.com/Equation2NL.jsp 

Applet que permite explorar a resolução de equações do 1.º grau (com 5 níveis de 

dificuldade) com a incógnita num só membro ou nos dois membros. Pode adicionar-

se ou subtrair-se a ambos os membros um termo semelhante em x ou adicionar, 

multiplicar ou dividir por qualquer número inteiro. 

 

4) Matchbox no Centro de Excelência (NCETM) de Celia Hoyles 

Applet indicado a partir do site do National Centre for Excellence in the Teaching of 

Mathematics (NCETM – Celia Hoyles), procurando em Resources – applets algebra. 

http://cme.open.ac.uk/applets/Matchbox.html 

Resolução de equações através do trabalho com match boxes (caixas de fósforos), 

com 5 níveis de dificuldade, conforme existe uma ou mais match box e apenas num 

ou nos dois membros da equação. Cada match box contém um determinado 

número de fósforos que se determina operando em cada um dos membros da 

equação, servindo-se de operadores de adição/subtracção ou de divisão sobre os 

objectos ou sobre a expressão simbólica algébrica. A caixa de fósforos desempenha 

o papel da variável contendo um número ainda não conhecido (a incógnita) de 

fósforos. Permite alternar entre a representação icónica e algébrica na resolução 

das equações e rever os passos seguidos na resolução. 

 

5) Applets no Instituto Freudenthal 

Em http://www.fi.uu.nl/wisweb/en/ escolher algebra & calculus (all age groups ou 

middle school – graus 7-8) encontra vários applets sobre equações, expressões 

algébricas, geometria analítica, sequências numéricas, funções, gráficos, etc. 

Exemplos: 

http://www.rfbarrow.btinternet.co.uk/htmks3/linseq1.htm
http://www.waldomaths.com/Linseq1NL.jsp
http://www.rfbarrow.btinternet.co.uk/htmks3/Equation2.htm
http://www.waldomaths.com/Equation2NL.jsp
http://cme.open.ac.uk/applets/Matchbox.html
http://www.fi.uu.nl/wisweb/en/
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Algebra arrows: permite a construção de modelos para as expressões algébricas e 

respectiva visualização gráfica e em tabela. 

Spotting numbers: permite a construção de padrões de pontos. 

Spotting numbers problems: a partir de sequências de pontos pré-definidas, vai 

colocando um conjunto de questões – termo ou figura seguinte, termo geral, … 

Solving equations with balance-strategy: permite resolver equações usando os 

princípios de equivalência, recorrendo a diferentes operadores que o programa 

disponibiliza e permitindo a „entrada‟ de valores numéricos pelo utilizador; permite 

também construir a nossa própria equação. 

Geometric Algebra 1D: permite a construção de expressões algébricas, atribuindo 

valores às variáveis e comparando-as. 

Algebra trees: permite a construção de modelos de expressões aritméticas e 

algébricas, em árvore, visualizando e comparando gráficos e tabelas. 

True markers: permite a resolução de equações através da substituição directa de 

valores na expressão. 

Geometric algebra 2D Problems 1: permite a simplificação de expressões algébricas 

com parêntesis, por utilização das propriedades das operações, com o apoio num 

modelo geométrico rectangular. 

Geometric algebra 2D Problems 2: permite a factorização de expressões algébricas, 

com o apoio num modelo geométrico rectangular. 

Graphs: dois applets que oferecem um conjunto de gráficos diferentes, acerca dos 

quais se colocam 4 questões de interpretação, dando sentido a uma história, em 

que o utilizador pode escolher entre um conjunto de opções em cada pergunta. 

Area algebra: permite a prática de skills algébricos, desenvolvendo e factorizando 

expressões, com o apoio num modelo geométrico rectangular. 

Enlargement: permite trabalhar a semelhança de figuras, alterando 

proporcionalmente as dimensões de um rectângulo que as enquadra e averiguando 

a relação entre as respectivas áreas dos rectângulos. 

Nota: este site dispõe de um pequeno conjunto de applets sobre álgebra, já 

traduzidos para português, em http://www.fi.uu.nl/en/pt/. 

 

http://www.fi.uu.nl/en/pt/
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6) Interactive Algebra no MathsNet 

Encontra no site do MathsNet (em www.mathsnet.net), seleccionando algebra, um 

conjunto de recursos interactivos (embora do tipo demonstrativo) sobre sequências 

(próximo termo, termo geral, método das diferenças), funções dados objecto e 

imagem, encontrar a regra) e equações (colocar em equação problemas de 

palavras ou aplicar princípios de equivalência). Por exemplo, permite-nos definir o 

1.º termo de uma sequência e a regra de crescimento e seguidamente ele mostra-

nos, passo a passo, como se chega ao termo geral (método das diferenças). 

No entanto, se escolher no mesmo directório da álgebra, o menu Activities, pode 

aceder a um conjunto de applets, estes efectivamente interactivos, sobre diferentes 

actividades algébricas (balance, algebra charts, sequences, etc.). Parte destes 

applets, estão associados a sites de referência como o wisweb do Instituto 

Freudenthal.‟, já referidos anteriomente. 

 

7) National Library of Virtual Manipulatives (Utah State University) 

(http://nlvm.usu.edu/en/nav/) 

Applets para Grades 3-5 

Algebra tile: oferece um conjunto de pequenos rectângulos, representando 

monómios (x, y, x.y, 1, 5, …) que podemos arrastar para uma área de trabalho, 

colocando-os na horizontal ou na vertical, ficando assim a constituir os factores de 

um produto. A área que representa o produto aparece de imediato assinalada na 

área de trabalho e agora trata-se de arrastar os diferentes produtos parciais, até 

encher por completo a área referida. De forma inversa, podemos também partir da 

área de trabalho e procurar os respectivos factores (factorização). 

Colour Patterns: permite continuar padrões, usando combinações de contas de cor. 

Grapher: permite representar gráficos de funções (lineares, quadráticas, etc.), 

dependentes de parâmetros a, b e c, aos quais podemos atribuir valores e depois, 

manipular por acção sobre um cursor e visualizar os efeitos gráficos. 

Pattern blocks: permite agrupar figuras geométricas, criando os nossos próprios 

padrões, reproduzi-los através de um processo de clonagem e depois juntá-los, 

procurando eventualmente pavimentar o plano. 

 

Applets para Grades 6-8 

Algebra balance scales – negatives: permite criar e resolver equações do 1.º grau 

em x, usando o modelo da balança, arrastando os termos para os respectivos 

http://www.mathsnet.net/
http://nlvm.usu.edu/en/nav/
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pratos (membros) e posteriormente, resolvê-la, aplicando os princípios de 

equivalência (adicionar, subtrair, multiplicar e dividir ambos os membros), até 

isolar a incógnita (x) num dos pratos. 

Function Machine: apresenta uma máquina que pode receber valores (input) dados 

e devolve valores de saída (output), segundo uma regra que desconhecemos e que 

são colocados numa tabela. Quanto entendemos ter encontrado a fórmula de 

transformação, podemos preencher os valores da tabela em falta. 

Nota: este site disponibilizou recentemente, uma versão das aplicações applets, 

que pode ser descarregada da Internet para funcionar de forma independente no 

computador (grátis para experimentação durante 7 dias). 

 

8) Applets no site Illuminations (NCTM) 

(Em http://illuminations.nctm.org) 

Grades 3-5 e 6-8 

Pan Balance – Expressions: apresenta uma balança de pratos, em cada um dos 

quais podemos escrever expressões numéricas ou algébricas (onde figura uma 

incógnita – x). Ao mesmo tempo, temos acesso a um cursor que manipula 

directamente o valor da variável x e que o substitui na expressão, fazendo oscilar 

os pratos da balança para um e outro lado, de acordo com o seu „peso‟ (valor). 

Simultaneamente, visualizamos um gráfico representando as duas relações 

(funções) definidas pelas expressões em cada um dos pratos e que, ao manipular o 

referido cursor, deixam um rasto no écran, permitindo visualizar a solução como o 

ponto de intersecção dos 2 gráficos. 

Pan Balance Shapes: apresenta uma balança de dois pratos e um conjunto de 4 

formas diferentes que podem ser deslocadas para cada um dos pratos, gerando 

(des)equilíbrios, de acordo com a relação entre os „pesos‟ de cada uma das formas 

que desconhecemos. Quando os pratos atingem o equilíbrio, a relação de 

equivalência surge registada na tabela. Se seleccionarmos o botão Count Items, ele 

agrupa as formas iguais, „modelando‟ a manipulação algébrica, no que respeita a 

agrupar os termos semelhantes. 

Pan Balance Numbers: apresenta uma balança de dois pratos, em cada um dos 

quais podemos introduzir uma expressão numérica. Quando a balança se encontra 

em equilíbrio, estamos perante expressões equivalentes que aparecem de imediato 

registadas na janela lateral Balanced equations. 

http://illuminations.nctm.org/
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Nota: O trabalho com este conjunto de applets (Balance) é importante para 

„desfazer‟ a concepção errada de que o sinal de igual significa uma operação (ou 

que a sua presença implica a produção de um resultado), em vez de indicar a 

existência de uma relação que traduz uma equivalência. Nestes, como noutros, 

applets, as instructions e explorations sugerem indicações de funcionamento e 

abordagens que permitem aproveitar plenamente as potencialidades dos 

programas, com vista a perseguir os objectivos de aprendizagem com que foram 

desenvolvidos. 

Chairs: permite simular o número de pessoas que se podem sentar à volta de 

várias mesas num restaurante, variando o tipo de mesa, o número de mesas e a 

forma da distribuição das mesmas. O programa tem dois modos de funcionamento: 

exploratório ou, uma vez definida uma situação, pede uma resposta (e dá 

feedback). Este applet pode ser importante para apoiar a análise da sequência de 

pessoas que se podem sentar quando varia o número de mesas (em linha), 

procurando a existência de regularidades. 

Factorize: gera um número (permite a „entrada‟ do utilizador) e pede as 

factorizações (com dois factores) possíveis desse número. Após o utilizador 

escrever todas as factorizações reconhecidas, ele pede a sua representação gráfica 

numa grelha quadriculada (rectângulo com as dimensões dos factores e área igual 

ao produto deles). 

Mistures: permite criar dois conjuntos de círculos, colori-los e a seguir combiná-los 

e verificar se a percentagem dos coloridos no total se modifica ou mantém. 

 

9) Referência do novo programa de Matemática (http://www.cut-the-knot.org) 

Escolha actividades matemáticas interactivas (Interactive activities) e depois 

Álgebra. Vale a pena explorar algumas actividades sobre sequências como, Sum of 

consecutive integers is triangular, Sum of consecutive odd numbers is square, Sum 

of consecutive triangular numbers is square, What‟s the next? e problemas 

traduzidos em equações, em Word Problems. 

 

Organização de José Duarte 

 22 de Setembro de 2008 

  

http://www.cut-the-knot.org/
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Anexo 10 

Estratégias para o cálculo mental 

(Traduzido de Fosnot, Catherine e Dolk, Maarten (2001) “Young mathematicians at work – 
Constructing multiplication and division”, Heinemann. Tradução feita por Anabela Gomes e 

Lina Brunheira.) 

 

“Mini-lições” com cadeias de problemas 

 

“Eu sabia que seis vezes seis eram trinta e seis, por isso retirei seis. Deu trinta.” 

Diana, uma aluna nova-iorquina do quarto ano, explicou assim o modo como 

resolveu o problema 5x6. A sua amiga Linda, que está sentada próximo dela, 

concorda com esta resposta, mas propõe uma outra estratégia. “Eu sabia que dez 

vezes seis eram sessenta, portanto metade disso são trinta.” A maioria das outras 

crianças conhece este facto de cor e Grady Carson, o professor, continua a propor a 

sua cadeia de problemas. Ele escreve seguidamente 30x6. Randy explica que 

adicionou 30 com 30 para dar 60. Depois adicionou 60 três vezes e deu-lhe 180. 

Grady está a começar uma aula prática de Matemática, tal como costuma fazer 

diariamente, a qual consiste numa “mini-lição” de dez a quinze minutos centrada 

em estratégias de cálculo. Ao contrário das investigações matemáticas que 

constituem o coração da aula de Matemática, as “mini-lições” são mais orientadas 

pelo professor e mais explícitas. Estas são concebidas especificamente para 

evidenciar determinadas estratégias e para desenvolver um eficiente cálculo 

mental. Para cada dia, Grady escolhe uma cadeia constituída por quatro ou cinco 

problemas relacionados e propõe aos seus alunos que os resolvam. Juntos discutem 

e comparam a eficácia das estratégias e exploram as relações entre os problemas. 

O que é crucial na escolha das cadeias de problemas efectuada por Grady é a 

relação existente entre estes. Ele escolhe problemas que provavelmente 

desenvolvam certas estratégias ou grandes ideias, as quais sabe serem importantes 

por constituírem marcos no percurso de aprendizagem. Chamamos a estes grupos 

de problemas cadeias porque consistem em séries estruturadas de problemas de 

cálculo, os quais se encontram relacionados de forma a evidenciarem relações entre 

números e operações. Para elaborar tais cadeias e outras “mini-lições” que visem o 

desenvolvimento de estratégias de cálculo, o professor deve ter um repertório de 

estratégias de multiplicação e de divisão, bem como saber como jogar com os 

números. 

 

Escolher as estratégias e os números 

 

A cadeia que Grady está a utilizar é apresentada na figura 1. Grady escolheu estes 

números para encorajar as crianças a usarem a propriedade distributiva, que está 

na base do funcionamento do tradicional algoritmo da multiplicação. Quando 

multiplicamos 12x13 usando o algoritmo, estamos na verdade a multiplicar 

primeiramente por 2 e depois por 10 – ou seja, 2 x (3 + 10) + 10 x (3 + 10). Os 

doze grupos podem ser separados em partes diferentes, sendo cada uma dessas 

partes multiplicada por 13. Desde que todos os 12 grupos estejam contabilizados, a 
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soma das respostas de cada parte será a resposta para o todo. Por exemplo, 

(6×13) + (6×13) = 12×13 ou (4×13) + (8×13) = 12×13. Quando apenas se 

ensinam às crianças os procedimentos do algoritmo, os quais requerem que se 

trate cada número como uma sequência de algarismos sem prestar atenção à sua 

quantidade, elas perdem de vista o sentido do que estão a trabalhar, e a 

compreensão da propriedade distributiva é frequentemente sacrificada. 

Grady pretende desenvolver a capacidade das crianças para usarem a propriedade 

distributiva, com compreensão. O professor faz isto usando uma cadeia de 

problemas que trará a propriedade distributiva à discussão. Repare nas relações 

existentes na cadeia de Grady. As respostas aos dois primeiros problemas 

produzem, quando adicionadas, a resposta ao terceiro. Os três problemas seguintes 

encontram-se relacionados de modo semelhante. 

Embora Grady tenha pensado anteriormente sobre os problemas e disponha de 

uma cadeia pronta, ele não os coloca todos no quadro de uma só vez. Ao invés 

escreve um de cada vez, e as crianças discutem as suas estratégias antes do 

problema seguinte ser apresentado. Desta forma, as crianças podem considerar as 

estratégias do problema precedente assim como os números neles utilizados, e elas 

são levadas a pensarem sobre as relações entre os problemas, à medida que os vão 

resolvendo. Por vezes, dependendo das estratégias que vai ouvindo, Grady ajusta, 

no momento, os problemas da cadeia em que tinha pensado, de modo a assegurar 

que as estratégias que está a tentar desenvolver sejam discutidas e 

experimentadas. Vamos testemunhar isto na prática. Grady 

continua com 35×6. “Becky?” 

“Eu somei trinta e cinco seis vezes”, explica a Becky. “Mas, 

para ser mais fácil, eu somei 35 mais 35 e deu 70, como o 

Randy fez antes. Depois eu fiz o dobro de 70 e somei outra 

vez. Deu 210.” 

Steve acena com a cabeça concordando mas continua a sorrir. 

“Eu tenho um caminho mais rápido. Os dois últimos 

problemas somados dão a resposta!” Grady pede-lhe para 

explicar. 

 “Eu dividi 35 em 30 e 5, e fiz 30 vezes 6 primeiro. Depois fiz 

5 vezes 6 e somei-os.” 
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Grady desenha o rectângulo “aberto” apresentado na figura 2 para representar os 

passos dados por Steve e ajudar as outras crianças a visualizar as partes. “Isto é 

muito inteligente, não é? Quem consegue explicar esta estratégia? Diana?” 

“Ele partiu o 35 em duas partes, 30 e 5, depois multiplicou cada parte,” diz Diana 

sucintamente. 

Surpreendido por terem reparado no padrão tão rapidamente, Grady salta os 

próximos dois problemas da sua cadeia e passa imediatamente para 42×7. Ele quer 

ver se as crianças conseguem encontrar as componentes por si próprias. 

“Conseguem usar a estratégia do Steve para esta?” 

Robert dá como resposta 280 e Grady pede-lhe para explicar o que fez. “Eu sabia 

que 4 vezes 7 são 28, então 40 vezes 7 é 280.” Robert usou a propriedade 

associativa para esta parte da sua resolução, mas agora ele parece intrigado. “Ah…” 

Grady desenha o rectângulo para 40×7 e escreve 280. “O que é que deixaste de 

fora?”  

“Ah sim, duas vezes sete.” 

Grady completa o rectângulo (ver figura 3). “Esta estratégia que tu inventaste é 

mesmo boa, Steve. E que tal se fizermos um cartaz para colocá-lo com as nossas 

outras estratégias? Steve, és capaz de enunciá-la?” 

“Decompor o número de dois algarismos em dezenas e unidades,” diz Steve para 

começar. “E depois multiplicar cada número pelo outro número.” 

“O que é que nós pensamos disto?” Grady devolve a descrição à classe para 

pensarem. “E se nós dissermos factor em vez de outro número?” sugere a Diana. 

“Ah, boa,” diz Grady. “Eu adoro quando vocês usam a linguagem matemática 

própria.” 

Apesar de Grady não ter pensado em focar a escrita da descrição da estratégia, a 

Matemática também está implicada neste processo. À medida que as crianças lidam 

com linguagem específica, que comunica claramente o que querem dizer, passam a 

apreciar a necessidade da linguagem matemática. Elas debatem-se com as 

definições e os termos matemáticos. 

 

“Vamos usar a palavra factor outra vez”, sugere Grady. “E que tal „decompor um 

factor em dezenas e unidades e multiplicar cada parte pelo outro factor‟? E depois o 

que chamamos à resposta?” Várias crianças respondem em coro, “O produto,” e 
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Grady acrescenta, “Isto dá-vos o produto.” No cartaz agora lê-se, “decompor um 

factor em dezenas e unidades e multiplicar cada parte pelo outro factor. Isto dá-vos 

o produto.” Grady coloca-o juntamente aos outros cartazes contendo estratégias 

discutidas nas mini-lições anteriores. 

Só porque uma criança construiu uma estratégia não significa que todas as crianças 

da sala a compreendam e a consigam utilizar de forma significativa. Os cartazes 

pendurados têm o perigo de se tornarem uma lista de algoritmos que as crianças 

adoptarão como procedimentos rotineiros. Grady quer assegurar-se de que os seus 

alunos compreendem as estratégias trabalhadas nas suas “mini-lições”. Assim, ele 

conclui esta “mini-lição” com mais três problemas (25×9, 26×9; 46×5) e sugere 

que as crianças tentem usar a estratégia do Steve, registando os problemas nos 

seus cadernos, desenhando rectângulos, e depois partilhando o seu trabalho com o 

parceiro. 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento editado pelo Programa de Formação Contínua em Matemática para Professores 

do 1.º Ciclo da Escola Superior de Educação de Setúbal, com o apoio do PRODEP III) 
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Anexo 11 

Tarefas e diálogos de um trabalho de investigação 

 

Excertos retirados de Branco (2008), que constituíram material de trabalho da 

equipa. 

 

Tarefas 

 

Tarefa 1 – Exploração de padrões (Parte I) 

(Branco, 2008, p. 200) 
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Tarefa 2 – Exploração de padrões (Parte II) 

(Branco, 2008, p. 203) 

 

 

 

 

 

 

(Branco, 2008, p. 204) 
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Tarefa 5 – Padrões nos azulejos 

(Branco, 2008, p. 212) 

 

 

 

Episódios com diálogos sobre a resolução das tarefas 

 

(Branco, 2008, pp. 70-73) 

 

5.1.1. Exploração de padrões repetitivos 

 

Na tarefa 1, pela primeira vez os alunos contactam na sala de aula com padrões 

repetitivos. Dada a simplicidade das questões iniciais todos as resolvem sem 

colocar dúvidas. A segunda questão desta tarefa apresenta um novo padrão com 

um conjunto de três figuras geométricas diferentes que se repete. Na alínea b) 

todos concluem que o hexágono ocupa as posições cujo número é múltiplo de 3. A 

identificação desta regularidade revela-se bastante importante para a resolução das 

restantes alíneas. Para indicar o elemento que ocupa a 25.ª posição, Beatriz e 

Andreia apresentam uma estratégia que tem por base a regularidade encontrada e 

a representação da sequência de que dispõem. 

Sabem que o 15.º elemento é um hexágono e como 15 + 15 = 30, o 30.º elemento 

também é um hexágono. De seguida fazem 30 – 5 = 25 e, com base na sequência 

representada, partem de um hexágono e recuam cinco posições. Verificam, assim, 

que o 25.º elemento é um círculo. Contudo, esta não é uma estratégia que facilite a 

determinação de elementos que ocupem ordens elevadas. 

No decorrer da resolução da tarefa vou junto de alguns alunos para acompanhar o 

trabalho que estão a desenvolver. Ainda em relação a esta alínea, tento perceber 

as suas conclusões e coloco algumas questões para que, além de adoptarem uma 

estratégia de contagem, os alunos procurem determinar o elemento que ocupa a 
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25.ª posição com base nas regularidades que identificam. A seguinte interacção 

com o par Susana e Cila ilustra essa situação e mostra como essas questões 

contribuem para a compreensão da regularidade e a sua utilização na 

generalização: 

 

Professora – Então, há algumas figuras que vocês já sabem 

exactamente em que posição fica, ou não? 

Susana – Sim. 

Professora – Qual é? 

Susana – É o hexágono. 

Professora – O que é que acontece ao hexágono? 

Susana – O hexágono é os múltiplos de três. 

Professora – Então, e com base no hexágono vocês não sabem o qual 

é que está antes? 

Susana – Antes do hexágono está o quadrado. 

Professora – E depois do hexágono? 

Susana – Está sempre o círculo. 

Professora – Então e vocês com base nisso não conseguem decidir 

onde é que estão… 

Susana – Ah, stora… Muito obrigado. [Susana diz em voz alta a sua 

resposta para que Cila a acompanhe] Então é assim. Sabemos que o 

hexágono está sempre no lugar de um múltiplo de três, vírgula, logo 

sabemos que o hexágono está no vigésimo quarto lugar, vírgula, 

também sabemos que a seguir ao hexágono vem sempre um círculo, 

ponto final e acabou. 

 

Os alunos usam, novamente, o facto de os hexágonos ocuparem as posições cuja 

ordem é múltipla de 3 para justificarem que essa figura não ocupa a 61.ª posição. 

A estratégia que seguem, evidencia a existência de compreensão da unidade que se 

repete e não apenas do reconhecimento da perspectiva rítmica do padrão. No 

seguimento da discussão deste assunto sugiro que indiquem a figura que ocupa 

uma ordem elevada com o intuito de relacionar este tema com um outro já 

estudado, o critério de divisibilidade por 3. Assim, pergunto se o elemento 23109 é 

ou não um hexágono. Baptista refere as operações que deve efectuar de acordo 

com esse critério e toda a turma acompanha: 

 

Baptista – Dois mais três, mais um mais nove. 

Professora – O que é que vocês querem fazer? [Vários alunos 

começam a somar os algarismos que formam o número] 

Mariana – Eu somei todos os números. 

Professora – Vocês somaram todos os algarismos. Dois mais três, mais 

um, mais nove. E vai dar quanto? 

Vários alunos – Quinze. 

Professora – E o facto de dar quinze significa o quê? 

Vários alunos – Que é múltiplo de três. 

Professora – Portanto, que o número é múltiplo de três. E o que é que 

isso significa? 
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Vários alunos – Que nessa posição está um hexágono. 

 

A discussão que se gera permite relembrar conceitos estudados anteriormente, 

estabelecer uma noção de generalização, ainda sem recorrer à linguagem algébrica, 

e compreender as suas potencialidades. 

A questão 3. apresenta novamente um padrão repetitivo, em que os elementos do 

conjunto que se repete ciclicamente são números. Os alunos revelam alguma 

dificuldade em descrever a regra de formação da sequência. São vários os que 

apenas indicam algumas características do conjunto de elementos que se repete, 

como Beatriz, Andreia e Afonso. Em contrapartida, outros alunos, como Cila e 

Susana identificam correctamente o conjunto de números que se repete 

ciclicamente: 

Com a identificação desta regularidade alguns alunos recorrem aos múltiplos de 4 

para indicar os elementos da sequência solicitados. No entanto, a grande maioria 

está ainda muito dependente da realização de uma contagem. É, então, recorrendo 

a esta estratégia que respondem às restantes alíneas, como é exemplo a resposta à 

alínea c) que Filipa apresenta a toda a turma. A aluna repete o conjunto de 

números referindo as posições cuja ordem é múltipla de quatro: 

 

Susana – De dois a oito é a primeira sequência de quatro números, a 

segunda sequência já vai no oito, a outra sequência passa para o doze, 

a outra sequência passa para o dezasseis e a outra sequência passa 

para o vinte e depois é fazer mais dois. 

Professora – Então, e esses números de que estás a falar, quatro, oito, 

doze, dezasseis, vinte… Que característica têm? 

Susana – São todos múltiplos de quatro. 

 

A resposta de Joana e Catarina a esta mesma alínea é uma excepção a esta 

estratégia, uma vez que encontram uma regularidade em relação aos elementos 

que ocupam posições pares, que usam para determinar o elemento da 22.ª 

posição: 
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As duas alunas consideram apenas os elementos 4 e 8 e verificam que estes 

ocupam posições pares, pelo que numerosas ordens destas posições podem ser 

obtidas pela multiplicação de 2 por 1, 2, 3, 4… Concluem, então, que quando 

multiplicam 2 por um número ímpar obtêm uma ordem ocupada pelo elemento 4 e 

que se multiplicam 2 por um número par obtêm uma ordem ocupada pelo elemento 

8 Os restantes alunos têm, inicialmente, alguma dificuldade em compreender esta 

regularidade. Contudo, a discussão em torno da análise desta resposta permite que 

todos se envolvam na determinação da ordem de muitos outros elementos da 

sequência, com base nesta generalização. 

 

(…) 

 

(Branco, 2008, pp. 85-89) 

 

5.2. Padrões e expressões algébricas 

 

Depois da concretização das tarefas iniciais que promovem a exploração de padrões 

e a procura de regularidades, as duas tarefas seguintes aliam a exploração de 

padrões e a sua generalização ao reconhecimento de expressões algébricas 

equivalentes: 

Tarefa 5 – Padrões nos azulejos; 

Tarefa 6 – Diferentes visões de um padrão. 

Na tarefa 5, os alunos começam por observar e explorar um padrão que depois 

sofre uma modificação. Na primeira situação podem surgir várias representações 

para a generalização que levem ao reconhecimento da equivalência entre elas. Com 

o novo padrão estabelecem novas relações que podem reflectir diferentes análises. 

O confronto de várias expressões tem o intuito de promover, uma vez mais, o 

estudo de expressões equivalentes e a compreensão das regras de manipulação 

algébrica, nomeadamente, da propriedade distributiva da multiplicação em relação 

à adição. A tarefa 6 apresenta um novo padrão e várias expressões algébricas que 

os alunos devem explorar e manipular para determinar qual ou quais representam 

a generalização desse padrão. 

 

5.2.1. Exploração da transformação de um padrão 

A tarefa 5 propõe a exploração de um padrão linear, em que a constituição de cada 

figura depende do número da ordem que esta ocupa. O número total de quadrados 

que formam uma figura é o triplo da ordem da figura. No entanto, este padrão tem 

características diferentes dos anteriormente explorados uma vez que os quadrados 

não são todos iguais. Há quadrados cinzentos e quadrados brancos. Na primeira 
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questão os alunos exploram esta nova situação e respondem a algumas perguntas 

com vista à compreensão do padrão e à generalização das partes e do todo. Por um 

lado, os alunos exploram a existência de quadrados de duas cores e associam o 

número de quadrados brancos à ordem da figura e verificam que, em cada figura, o 

número de quadrados cinzentos é o dobro da sua ordem. Por outro lado, o número 

total de quadrados é triplo da ordem da figura. Assim, verificam que as expressões 

n + 2n e 3n são equivalentes. 

A questão seguinte apresenta uma transformação do padrão anterior. A este são 

adicionadas mais duas colunas de quadrados, cada uma com dois quadrados 

brancos e um cinzento no meio. O novo padrão ocupa a mesma posição na 

sequência, ou seja, a ordem da figura mantém-se, mas o seu comprimento é 

diferente. 

Na questão 1.1.c) surgem duas estratégias que reflectem duas explorações 

diferentes do mesmo padrão. Na discussão geral, Susana apresenta uma estratégia 

que revela a exploração do novo padrão como um todo, independente da sua forma 

inicial. Divide o número total de quadrados, 81 pelas três linhas descobrindo, 

assim, o número de quadrados que tem cada uma. O novo azulejo tem 27 

quadrados de comprimento. Como esta dimensão tem mais dois quadrados que a 

ordem do azulejo, subtrai 2 a 27. Obtém, o número 25 que corresponde à ordem 

do azulejo. Beatriz adopta uma outra estratégia que corresponde à exploração do 

novo padrão com base no padrão inicial. Ao número total de quadrados, 81, subtrai 

6 quadrados relativos às duas colunas que se adicionam ao padrão inicial. Obtém o 

resultado de 75 que se refere o número total de quadrados que constitui o padrão 

inicial. Dividindo este valor por 3, encontra a ordem do azulejo, 25. 

Os alunos demonstram um bom desempenho na exploração de situações em que a 

ordem da figura é conhecida. No entanto, grande parte continua a revelar alguma 

dificuldade em expressar a generalização. Neste padrão, a generalização é 

conseguida em grande grupo. Coloco várias questões no sentido de serem os 

próprios alunos a descrever a figura de ordem n. Com o contributo de alguns alunos 

esta figura começa a fazer sentido e a expressão algébrica surge da sua 

exploração: 

 

Professora – Se for o azulejo número N, o que é que eu vou ter de 

desenhar? 

Susana – Três filas. 

Professora – Três filas na horizontal, certo? Mais. 

Andreia – Acrescentam-se seis quadrados. 

Professora – Onde é que acrescento seis quadrados? 

Andreia – De lado. 

Professora – Vou acrescentar daqui e daqui, isso tenho a certeza que 

vou ter. E agora, o que é que eu não sei? 

Baptista – Os do meio. 

Professora – Quantos vou colocar aqui? [aponto para o 

centro de um esquema que se encontra no quadro, semelhante ao que 

da figura ao lado] 
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Vou fazer quantos neste caso? Aqui fiz três, aqui… [apontando para os 

novos azulejos 3 e 4 desenhados no quadro] 

Vários alunos – Quatro. 

 

Apesar de identificarem a regularidade e de terem já resolvido várias questões 

onde demonstram compreender a sequência de figuras e a relação existente entre 

a ordem da figura e o número total de quadrados que a constitui, nomeadamente, 

o número de quadrados que formam o azulejo inicial, os alunos manifestam algum 

receio em indicar uma expressão. Assim, continuo a colocar questões sobre a 

representação da figura de ordem N: 

 

Professora – Qual é o número da figura? 

Susana – N. 

Professora – N, vou fazer N. O que é que vocês sabem sobre isto aqui 

dentro? 

Susana – N é o número de quadrados brancos do meio. 

Professora – No meio, o número de quadrados brancos é igual ao 

número da figura. Então, e o total de quadrados aqui? 

Joana – É a figura vezes três. É o número da figura vezes três. 

Após esta discussão, Beatriz sugere uma expressão algébrica e vai 

apresentá-la ao quadro, explicando o que representam os seus termos: 

Beatriz – São as três filas, N vezes três, e acrescento sempre três de 

um lado e três do outro, igual a seis. 

 

De seguida, peço que explorem de novo a figura e tentem encontrar uma outra 

expressão que represente o total de quadrados da figura N. Susana indica uma 

outra expressão para a generalização, 3 + 6 + N, relacionando-a com a expressão 

apresentada por Beatriz [3N + 6 ], em que 3 representa as três linhas verticais. 

Esta situação revela que continuam a persistir dificuldades na compreensão de 

expressões do tipo ax, a ≠ 0. 

Com o intuito de esclarecer esta dúvida, peço que usem a fórmula para 

determinarem o número de quadrados de várias figuras, nomeadamente, da figura 

dez e da figura vinte. 

Ao efectuarem os cálculos compreendem que cada linha tem, respectivamente, dez 

e vinte quadrados, sendo, portanto, necessário multiplicar a ordem da figura por 

três, pois existem três linhas com o mesmo número de quadrados. Como mais 

nenhum aluno sugere uma nova expressão prossigo com a resolução da tarefa. 

Na discussão da questão 1.1.i) peço que expliquem a que se refere cada expressão 

que está entre parênteses. Xico indica que N + 2 corresponde ao número de 

quadrados de cada linha. No quadro, Ricardo explica a todos os colegas que o 

número dois se refere aos dois quadrados dos extremos de uma linha e N 

representa o número de quadrados que estão entre estes dois, apontando para 

uma das figuras desenhadas. Justifica, também, o surgimento desta expressão três 

vezes na fórmula, indicando que em cada linha, estão N + 2 quadrados e cada 

figura tem três linhas verticais. 

Na análise da expressão 3× (N + 2) reforço a importância dos parênteses, referindo 
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que a expressão não tem o mesmo sentido sem eles. De acordo com a questão 

anterior, é todo o conjunto, N + 2 , que se repete três vezes. 

Por fim, coloco no quadro todas as expressões que surgem ao longo da resolução 

de toda a questão 1.1., 3N + 6, (N + 2) + (N + 2) + (N + 2) e 3(N + 2) . A 

equivalência entre a segunda e terceira expressões tinha já sido referida. 

Questiono-os, então, acerca da equivalência entre a primeira e a terceira: 

 

Professora – As duas dizem respeito ao número total de quadrados. 

Será que são equivalentes? 

Vários alunos – Sim. [Silêncio] 

Professora – O que tenho de fazer a esta para chegar a esta? 

Joana – Três N. 

Diana – Três vezes dois. 

Professora – Exactamente. Porque isto aqui está entre parênteses. Se 

está entre parênteses tenho de aplicar a propriedade distributiva. 

De seguida, estabelecemos a equivalência entre a primeira e a segunda 

expressões: 

Professora – E a segunda também é equivalente à primeira, ou não? 

Susana – É. 

Professora – Como é que sabem que é equivalente? Como é que 

aparece o seis? 

Susana – Os dois todos vão dar seis. 

Professora – E a restante expressão? Resta N mais N mais N. 

Susana – N mais N mais N dá N. 

Joana – Dá três N. 

 

Filipa manifesta, ainda, algumas dificuldades na compreensão e manipulação da 

linguagem algébrica. Como, de acordo com a exploração das figuras, se verifica que 

são equivalentes, os alunos verificam que N + N + N = 3N. Com a síntese destas 

conclusões no quadro relaciono as operações realizadas com as que os conhecem 

da Aritmética, nomeadamente, a simplificação de expressões com parênteses. 

Após a resolução da tarefa proponho a realização de vários problemas do manual 

que envolvem expressões com letras. Em cada problema existe um valor 

desconhecido que é representado por uma letra. Um dos problemas pede a 

expressão do perímetro de um rectângulo dadas as expressões para o comprimento 

e para a largura em função do valor desconhecido. Num outro são apresentadas 

algumas expressões algébricas que os alunos devem interpretar no contexto do 

problema. Estes problemas proporcionam, também, a oportunidade de simplificar 

expressões e de determinar o seu valor para diferentes valores da letra. 
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Anexo 12 

Aspecto da página principal da Moodle 
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Anexo 13 

Transcrição (parcial) da 2.ª sessão da equipa 

 

Equipa de trabalho colaborativo 

(2.ª sessão da equipa – Ana_S2 e Beatriz_S2) 

 

Notas de campo iniciais 

 

Data e Contexto 

Sessão realizada em 18 de Novembro de 2008, em casa da Ana. 

 

A sessão iniciou-se às 11.00 horas, terminou cerca das 13.30 horas e 

foi audiogravada, com 2 gravadores (Creative e Sony), criando-se 2 

ficheiros diferentes: um do Creative (com 35 MB) e outro do Sony 

(com 279 MB). No segundo, foi usado microfone externo de modo a 

conseguir um melhor nível de som. O programa usado para a audição 

foi o Digital Voice Editor e o Word 2007, como editor da transcrição. 

 

O sumário previsto por mim para a sessão era: discussão de 

episódios (relatados por Beatriz e discutidos a partir da visualização 

de pequenos vídeos das aulas observadas de Ana); leitura e 

discussão de texto sobre estratégias de cálculo mental (do Programa 

de Formação Contínua em Matemática para Professores do 1.º ciclo); 

discussão de algumas questões de um documento que elaborei sobre 

a sintaxe da folha cálculo (FC) e a aprendizagem da Matemática 

(relação entre os endereços e fórmulas da folha de cálculo e os 

conceitos de variável e de expressão com variável); planeamento do 

trabalho futuro (regularidades, proporcionalidade, equações, …); 

próximas sessões e observação de aulas. 

 

Transcrição dos registos 

 

Ficheiro: sessão_2_equipa_creative.wav (duração 2:32:55; 

espaço 35 MB) 

 

I: Aquela naquela 1.ª aula … estava um bocadinho nervosa. 

Beatriz: Uma delas dizia assim Oh! Professora! A professora dá-nos 

as respostas e nós respondemos tudo certinho (risos colectivos). 

Ana: Por isso, eu disse aos meus: a gente vai debruçar-se sobre as 

actividades, mas quem disse o quê … não tem a ver nada com o que 

a gente vai aqui fazer. É um bocadinho assim, senão eles ficam aflitos 

… Eu estou a dizer isto!... Não é eu, tudo o que a gente aqui diz é o 

que a gente se vai debruçar… agora quem diz o quê não tem 

importância. 
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I: Mas portanto, o que vamos fazer, nós temos os episódios, temos 

aquele texto que eu fiz que tem a ver com o levantar das questões [o 

texto sobre a sintaxe da FC e a aprendizagem da Matemática] sobre a 

FC, eu acho que a gente vale a pena falar um bocadinho sobre ele, 

não tanto sobre ele, mas a propósito das coisas que a gente lida 

quando trabalha com a FC. … Temos o quê?! Eu trouxe dois textos 

que se trabalharam na Aritmética, no 1.º ciclo, com aquele programa 

da formação contínua, a propósito das cadeias e do cálculo mental … 

Como vocês não estiveram envolvidas nisso eu … se tivermos tempo 

eu acho que vale a pena ver este texto, conversar um bocadinho 

sobre ele e depois temos de falar um bocadinho do planeamento do 

trabalho. Do de Beatriz nomeadamente e também do de Ana. Se 

quisermos falar alguma coisa do chat também... Portanto, isto foram 

coisas que eu identifiquei, mas eu acho que podemos começar pelos 

episódios … que é aquilo com que nós estamos a lidar que é o 

confronto com as sequências, com as regularidades e com a FC … são 

as coisas novas que a gente está a trabalhar. 

Beatriz: Eu, os episódios de Ana, a aula em si não vi não é?! 

I: Pois, ninguém conhece … mas podemos começar pelas coisas de 

Beatriz [aulas que ela fez com a FC em Estudo Acompanhado, mas 

que ainda não foram observadas]. 

Beatriz: Eu não consegui fazer a selecção mas … eles é assim, na 1.ª 

questão dos triângulos [da ficha da Neusa] voltados para cima e para 

baixo eles até se desenrascaram mais ou menos bem, mas quando 

chegou à parte em que eles tinham que dizer qual era o elemento 

que ocupava uma posição mais elevada, nomeadamente a 21, eles 

fizeram … contaram com os dedos, fomos contando, iam contanto, 

mesmo aqui nas figuras, iam voltando atrás, … E depois fui-os 

questionando: então olhem lá?! Se fosse a posição 1000, como é que 

era? E ajudei-os depois a relacionar a figura com a ordem … disse, 

vamos lá ver qual é a posição … o 1.º, o 2.º e fui colocando os 

números e eles foram ao quadro também explicar. 

Fui colocando os números e eles começaram a associar 

imediatamente eles associaram que os pares correspondiam aos 

voltados para baixo e os ímpares aos voltados para cima. 

I: Mas isso demorou um bocadinho …?! 

Beatriz: Demorou, demorou … Eu deixei-os trabalhar em grupo 

primeiro … deixei-os trabalhar um bocadinho em grupo e depois no 

final procedemos à apresentação, portanto, isto foi numa aula. Na 

outra aula, fizemos esta das figuras, dos círculos, dos quadrados e 

dos hexágonos [tarefa 1 – questão 2 em (Branco, 2008, p. 200)]. As 

primeiras também foi fácil, quando chegam à c) … também, olha … 

este diz que contou pelos dedos [mostrando as fichas resolvidas pelos 

alunos e com as suas correcções] … e houve muitos, alguns que 

viram logo que os hexágonos estavam nas posições múltiplas de 3. 

Alguns deles foram lá chegando também … 

A professora Beatriz 
questiona os alunos 
para os levar a 
abandonar os 
exemplos 
específicos e 
procurarem relações 

gerais. Usa 
diferentes formas de 
organização do 
trabalho para 
explorar e 
comunicar. 
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Ana: Por acaso os meus também disseram com facilidade … 

Beatriz: Disseram...! 

Ana: Os meus disseram com facilidade. 

Beatriz: Mas onde eles têm mais dificuldade … 

I: Quer dizer mas este [o 2.º] é muito mais difícil que este [o 1.º] 

…?! 

Beatriz: É, é.  

I: Mas este demorava mais tempo porque possivelmente foi a 1.ª vez 

… o 1.º embate com … 

Ana: É o primeiro embate … 

Beatriz: Sabes o que é que eu notei? Eu fiz nas duas turmas e notei 

que eles não estavam habituados a olhar para isto … 

Ana: É isso mesmo … que é um processo de generalização não é?!  

I: Eu acho que é essa questão, que é o olhar para isto. 

Beatriz: Mesmo a própria sequência, eles olharam e estranharam … 

Mas que é isto? 

Estranharam … acho que não estão habituados se calhar fizeram no 

1.º ciclo e no 2.º ciclo não desenvolveram … 

Ana: Mas sabes porquê? Porque se calhar no 1.º ciclo, o alcance ou o 

âmbito dum tipo desta natureza é um bocadinho diferente do que nós 

fazemos agora nesta altura … 

Beatriz: Exacto mas no pré-escolar e no 1.º ciclo fazem sequências … 

Ana: Fazem, mas é isso, é continuar … Depois é olhar para aquilo no 

todo … 

Beatriz: Sim, mas a parte antes eu acho que eles estranharam … o 

1.º impacto foi … 

Ana: Achas que eles acharam que isto não era da Matemática  

Beatriz: Foi, acharam estranho acharam, notei isso … de um modo 

geral … Deixa ver o que é que eles fizeram aqui [a professora lê para 

si diferentes registos dos alunos nas fichas] … também já foi há tanto 

tempo … eu devia ter registado, mas isto o tempo …  

I: Sim, é difícil uma pessoa sozinha estar a … 

Beatriz: Também notei aqui entre a c) e d) que era para explicar 

como é que chegaram à posição 21 … à figura da posição 21. E 

depois na d), muitos deles nem se davam ao trabalho de explicar, 

portanto notei isso … 

Ana: Se calhar eles têm pouco hábito de explicar coisas não é ?!… 

Beatriz: É, é … depois na c) … olha aqui um na c) na regra de 

formação … a sequência de 2 em 2 (risos) … portanto 2 em 2, mas 

isto não explica nada não é?! 

Ana: Mas olha que aqueles do hexágono também houve alguns … 

olha ontem por exemplo, ontem estive a fazer com a outra turma, a 

outra turma tinha dificuldades com a ficha individual que eu fiz em 

termos dos registos e eu utilizei o quadro interactivo para irmos 

registando lá como é que eles que aquilo era uma desorganização 

(???). E eu tinha uma de sequências na ficha e as duas turmas 

A professora 
Beatriz admite 

alguma 
estranheza dos 
alunos ao olharem 

para este tipo de 
sequências. Ana 
acha que já 
conhecem mas 
que o olhar e a 
profundidade 
eram outros. 

Ana admite que 
as dificuldades 
dos alunos 
também residem 

nos poucos 
hábitos de 
trabalho (ao nível 

de explicar) 
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corresponderam muito bem, mas na justificação e agora lembrei-me 

de estares a falar de 2 em 2 … a sequência também era múltiplos de 

3 e eles iam de 3 em 3 mas depois estivemos a ver … De 3 em 3, 

depende de como é que começava não é?! Porque, também pode ser 

de 3 em 3 e não ser múltiplos de 3. Depende de como é que está e 

isso são momentos que a gente se calhar através da continuidade do 

trabalho é que também se vai lembrando de chamar a atenção com 

eles …  

(06:55) 

I: No applet [da waldomaths, que foi explorado, discutido e está 

planeado para uma próxima aula] também aparecem sequências de 3 

em 3 e … 

Ana: … e não são … Não está mal, de 3 em 3, mas não é aquilo que 

melhor caracteriza … 

Beatriz: É … outros dizem assim (dos triângulos) Começa com os 

triângulos de bico para cima e depois para baixo e assim 

sucessivamente, é a forma deles explicarem … muitos responderam 

assim. 

Ana: Naquele momento sentem-se satisfeitos com isso.  

Beatriz: Exactamente. 

I: Claro. E isto para uma primeira resposta não sei se estará muito 

incompleto, não é?!  

Ana: Pois eu também acho. 

Beatriz: É, é a primeira abordagem. 

I: A ideia do par e do ímpar é se calhar uma ideia já elaborada, se 

calhar nossa … 

Beatriz: É isso. Isso foi depois a ajuda que eu lhes dei. 

I: É quando ele precisa disso para responder a uma coisa lá muito à 

frente [refere-se ao pedido de um termo de ordem muito elevada]. 

Porque ele no início não precisa disso para nada. Ele só precisa disso 

se a gente lhe perguntar pelo termo 1000 … é que ele não pode 

andar para baixo e para cima até 1000. 

Ana: Ora aí está … isso mesmo. 

Beatriz: Era engraçado … eu às vezes ia perguntando Olhem lá e se 

fosse na posição 10.000? Oh! Professora, contava também! (risos). E 

eu dizia Então vá conta! (risos) A coragem deles … só para não 

pensarem … um bocadinho a preguiça de pensar. Estava a ver se eles 

tinham aqui alguma resposta diferente, nos triângulos … Aqui outro 

aluno respondeu a mesma coisa que é Um triângulo para cima e 

outro para baixo e depois eu disse Ainda consegues explicar melhor … 

repara bem no que explicaste na alínea anterior! Porque ele na alínea 

anterior respondeu É o triângulo que tem o bico virado para cima 

porque todos esses são números ímpares e o número 21 é um 

número ímpar! Portanto, ele na alínea anterior, para chegar ao 21, 

conseguiu explicar mas depois a regra já explicou assim. 

 

Ana está atenta ao 
rigor (e possível 
confusão) de 

algumas afirmações 
dos alunos e 
relaciona isso com 
a com a nossa 
atenção e 
observação, com 
um trabalho 

continuado nosso 
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(…) 

Finalmente, negoceia-se a data e o conteúdo da sessão presencial. 

Quanto à data, sugere-se 3.ª feira, 2 de Dezembro às 10.45 horas. O 

assunto poderá ser a discussão de 2 episódios das aulas de Ana, a 

abordagem à proporcionalidade e dois problemas que podem permitir 

uma abordagem das equações através das funções. 

I chama a atenção para a importância de facultar com algum tempo o 

vídeo a ambas as professoras, para que se possam discutir alguns 

episódios previamente seleccionados pelas professoras e pelo 

investigador. I sugere continuarem a pensar no texto que fez sobre a 

aprendizagem da FC, da Matemática e suas relações, e ter também 

por base o texto sobre a gestão do programa já elaborado há mais 

tempo. 

Caso Beatriz tenha alguns registos sobre alguma das aulas em que 

experimentou a tecnologia, poderemos integrar também na reflexão. 

Incentiva-se o uso de episódios que aconteçam em aulas onde 

necessariamente se possa não estar a proceder a gravação. 

Comentário final:  

Finalmente, nesta 2.ª sessão de toda a equipa, as professoras 

falaram muito e o investigador esteve um pouco mais apagado. O 

investigador foi integrando na discussão as questões do pensamento 

algébrico, de forma natural, à medida que as professoras falavam, 

apoiadas em exemplos que descreviam, nos comentários que faziam 

e nas posições que tomavam acerca dos documentos, tarefas e 

episódios. O sentimento do investigador no fim da sessão foi de 

alguma frustração, parecendo-lhe que se perdeu no meio de tanto 

material e opinião, sendo pouco capaz de reorientar a discussão. No 

entanto, feita esta 1.ª análise dos dados, que procurou fazer emergir 

alguns traços mais característicos de cada uma das professoras, 

tendo em conta os objectivos e questões do estudo, a sensação é 

diferente: discutiram-se aspectos relevantes ao nível das tarefas, de 

episódios de sala de aula, de textos curriculares e didácticos e a 

sessão teve uma componente reflexiva forte.  

Anexos à sessão:  

Documento sobre a aprendizagem da FC e da Matemática; fichas 

inspiradas na tese da Neusa (triângulos cima e baixo, sequências de 

3 figuras, bolas em L invertido na horizontal); ficha sobre sequências 

lineares da waldomaths; vídeos das aulas 1 e 2 de Ana; documento 

sobre estratégias de cálculo mental do Programa de Formação 

Contínua em Matemática para professores do 1.º ciclo; registos dos 

alunos relativos às fichas de Beatriz; PrintScreen da folha de trabalho 

do Excel para apoiar a discussão das fórmulas na FC e das variáveis. 

 

Organizado por: José Duarte 

 23.Novembro.2008
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Anexo 14 

Guião de aula de Ana 

 

Aula 5 da Ana 

(Ana_A5) 

 

Data: 14 de Janeiro de 2009 (12:00 às 13:30 horas) 

Tema: Exploração do Jogo do Adivinha (conclusão da ficha) 

Completou-se a ficha (questões 6, 7 e 8), usando ficheiros do Excel alterados, de 

modo a visualizar de forma independente, cada uma das relações e melhor 

perceber as relações de proporcionalidade directa e os respectivos gráficos, 

primeiro separados e depois sobrepostos. Os ficheiros do Excel foram alterados, 

procurando separar a tabela única, com 1 entrada e 2 saídas, em duas tabelas, 

para facilitar e tornar claro aos alunos as duas relações e as duas razões. 

Introduziu-se também mais uma função (e respectivo gráfico) no ficheiro 

correspondência, mantendo o mesmo declive e com ordenada na origem diferente, 

situação que ainda não existia e que poderia facilitar o tirar de conclusões. 

Ficheiros: aula_5_ana.MSWMM (194 Kbytes); aula_5_ana_jogo_adivinho.wmv 

(264 MBytes); aula_5_ana (Video_TS – ficheiros extensão VOB: 1,96 Gbytes). 

 

Clip 1 (00:00 – 02:55) 

A „ponte‟ com a aula anterior: as 2 tabelas com as 2 razões. 

A professora faz o ponto da situação da aula 

anterior, explica a razão dos novos ficheiros 

(com tabelas separadas) e procura que os 

alunos reconstituam como chegaram às 

expressões gerais, mantendo um diálogo com 

toda a turma, a partir do quadro interactivo. 

Depois passa a visualizar as tabelas, agora já 

separadas, com as razões e procura que os 

alunos recordem um trabalho que fizeram 

com gráficos (uma vez que este trabalho também se vai servir da representação 

gráfica). Um grupo identifica imediatamente o paralelo com a anterior ficha sobre 

sequências com base no applet da waldomaths. 

Dá um tempo aos alunos para modificarem os valores, observarem as tabelas das 

razões e registarem as respostas à questão 6. 

 

2.º clip (02:55 – 07:50) 

A interpretação das razões e a „leitura‟ gráfica 

Uma aluna de um dos grupos explica como se calcularam as razões na folha de 

cálculo (divisão entre os valores de duas células) e depois interpreta que no 

primeiro caso dá variável e no segundo caso constante, o que indica que se trata de 

proporcionalidade directa. “… e na coluna 2, dá sempre o mesmo valor, ou seja, é a 

constante de proporcionalidade directa” (aluna). A professora vai acompanhando no 

quadro interactivo a sistematização e corrigindo alguns pormenores de linguagem. 
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A seguir chama a atenção para a interpretação gráfica das duas relações (que está 

representada no ficheiro de trabalho), salientando que devem relembrar a 

experiência que tiveram com a manipulação dos selectores na applet da 

waldomaths. “Vejam os 2 gráficos e digam-me quais são os pontos comuns entre 

eles e as diferenças?” (Ana) 

Há uma certa expectativa nos alunos mas não existem reacções, os alunos parecem 

um pouco perdidos sobre o que se quer. A professora ajuda, chamando a atenção 

de existem muitos tipos de gráficos que eles 

devem conhecer da Comunicação Social. Um 

pouco guiados, os alunos chegam à conclusão 

de que os dois são duas linhas, são lineares e 

podem traçar-se com uma régua e isso 

constitui o aspecto semelhante, o que é 

constante. Ana então questiona-os: E de 

diferente? Um aluno reage: “… que uma das 

rectas intersecta no 0, na saída 2 e a outra intersecta no -3”  

A professora, reconstitui a explicação, agora recorrendo à tabela e ao gráfico, 

mostrando o ponto (0,0) que corresponde na tabela (Saída 2) à entrada 0 e saída 

0. “Quando eu tenho esta que não é de proporcionalidade directa, quando entra o 

zero, não sai zero, sai menos 3 e, nesse caso, portanto vai ser aqui [aponta para o 

ponto]” (Ana). Agora sugere aos alunos que interpretem os gráficos sobrepostos e 

respondam à questão 7. O que se procura é que relacionem a expressão a que 

chegaram, com o „andamento‟ dos gráficos,  

 

3.º clip (07:50 – 09:35) 

Interpretar os gráficos (sobrepostos), relacionar com a applet 

A professora dialoga com toda a turma, procurando explicitar o que se pretende: 

olhar as duas representações gráficas sobrepostas e procurar relacionar o seu 

andamento (inclinação e relação com os eixos), apoiando-se nas descobertas que 

fizeram com a applet, sugerindo que vejam no portefólio. Há alunos que descobrem 

onde têm esse trabalho e ela lembra que é para isso que o portefólio também 

serve. 

 

4.º clip (9:35 – 14:00) 

Mobilizar o conhecimento da applet para o usar no novo problema 

A professora coloca a applet no quadro interactivo, procurando que os alunos 

recordem as descobertas: papel dos dois selectores na expressão e no gráfico. 

Perante a expressão projectada (3.n+8) a professora recorda o que sucedia ao 

mexer no 1.º selector ao colocá-lo no 3 e logo um aluno se recorda “… e quando 

mudávamos para o número … ficava 3n, 4n, 5n …”. Seguidamente, a professora 

recorda que ao mexer o selector de baixo, “aparecia este [apontando para o 8]” 

(Ana), a que uma aluna acrescenta “… até eles se unirem …”. Lembra a importância 

de recordarmos o que aprenderam e mobilizarem para as novas situações. 

Depois continua a dialogar com a turma: “O que é que acontecia quando 

movimentavam este coeficiente [apontando para o coeficiente do n, neste caso, 3]? 

Rápida resposta de alguns alunos: “… Subiam! Acho que iam subindo assim, na 
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vertical [aumentando a inclinação com o braço]!”. Outra aluna diz: “Uns subiam 

assim, para baixo e para cima [gestos] e os outros subiam assim inclinados 

[gestos]”. 

A professora questiona-os agora sobre quais são responsáveis e por quê? 

Muitos alunos sugerem que o n era a inclinação e o outro valor era o deslocamento.  

A professora corrige: “O valor antes do 

n, nós podemos chamar o coeficiente, 

…” e continua a explicação do papel de 

cada selector, usando no 2.º, a metáfora 

do „elevador‟. 

A professora questiona os alunos sobre 

o momento da paragem na 

movimentação do 1.º selector e alguns 

alunos concluem que era quando os 

gráficos estavam paralelos. Depois 

continua o diálogo até concluir o papel do 2.º selector no deslocamento até à 

coincidência dos pontos. Finalmente, regressa ao nosso problema de partida (as 

duas representações gráficas sobrepostas), procurando que os alunos façam a 

tradução de uma situação para a outra.  

 

5.º clip (14:00 – 15:05) 

Um desafio … porque são os gráficos como são? 

Um desafio que lança aos alunos é “sem dar a legenda, com o conhecimento que 

vocês têm, como é que são capazes de identificar qual é o 3n e qual é o 2n-3 …?” 

(Ana), remetendo para a redacção da questão (7) da ficha (estabelecer uma 

relação com o andamento). 

 

6.º clip (15:10 – 2100) 

As expressões gerais, as fórmulas e os gráficos na folha de cálculo (FC) 

A professora analisa em diálogo com a turma as duas tabelas, procurando nas 

respectivas células, as fórmulas geradoras das saídas, lembrando a relação variável 

– endereço. Depois faz o mesmo, mas revendo a interpretação dos gráficos 

(lineares, o ponto de intersecção com o eixo vertical, …), um a um e depois desafia-

os a interpretarem os dois gráficos 

sobrepostos.  

Os alunos parecem ter mais facilidade 

em falar do que em escrever. 

Uma aluna refere que “nós vimos que o 

gráfico do 3n era o de cima, porque 

batia no zero, na origem, …”. A 

professora aceita, mas pede para a 

aluna ler de novo o que se pede, porque 

quer que se relacione com a inclinação e posição em relação aos eixos, do 

respectivo gráfico. A professora explicitamente faz apelo à análise da inclinação “O 

que mudaria na de baixo se eu quisesse que as duas fossem paralelas?” (Ana). Um 

aluno reage de imediato “É que o 3n é maior do que 2n”. 
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Outras alunas afirmam que “podemos passar o 2 para 3 ou o 3 para 2 e ficam 

rectas (paralelas)”. As alunas seguem com muita atenção e vão participando. 

 

7.º clip (2100 – 2500) 

Traduzir representações do algébrico ao gráfico e vice-versa 

A professora começa por aceder à 3.ª folha do mesmo ficheiro (correspondência) e 

explica o problema que os alunos têm em presença (questão 8) fazer corresponder 

a cada gráfico (letras de A a E) a respectiva expressão algébrica. 

As alunas começam por discutir as duas expressões do tipo 4n mais qualquer coisa 

e a aluna (R) diz que os dois (4n+6 e 4n-2) têm uma coisa em comum que é o 4. 

“Isto se calhar quer dizer alguma coisa?” (Ana). “É a inclinação!” responde uma 

aluna. “Ou seja, são paralelos!” responde outra. “Só temos de descobrir quais são 

desses dois?” diz uma aluna. “Há aqui mais alguma coisa que nos pode ajudar?” 

Uma aluna sugere discutir as duas expressões (2n e -2n+4) e procura relacionar 

com as outras. “Para já estão abaixo das outras porque é menos …”.  

A do 2n é identificada porque começa na origem. 

“Agora, com a aprendizagem que vocês já fizeram, agora quando olham para 

aquelas expressões elas já falam com vocês, já vos dizem coisas … então vamos 

estar atentos àquilo que elas dizem” (Ana). 

 

8.º clip (2500 – 3200) 

A sistematização das interpretações dos grupos 

A professora começa por explicar o papel 

dos eixos e a sua relação com os valores 

de entrada e de saída. 

Depois, em diálogo com a turma, no 

quadro interactivo, começa por discutir o 

gráfico de 2n que, por ser o único „sem 

nada à frente do n‟, passa na origem, e 

que os alunos associam ao B. Passa ao 

4n+6 e 4n-2 que, por terem igual 

inclinação, também são identificados pelos alunos. Questiona-os depois sobre como 

se decidem por cada um deles, que os alunos referem como “abaixo de zero ou 

acima de zero” e outros alunos referem os valores -2 e +6. 

A professora revê e sistematiza as conclusões anteriores antes de passar às duas 

que faltam n+4 e -2n+4. A professora pergunta: “O que têm em comum?” Os 

alunos concluem com facilidade que é o ponto de intersecção com o eixo das 

saídas. E em seguida comentam que o facto de uma delas ter uma orientação 

diferente de todas as outras (ângulo negativo) ajuda a decidir. 

 

Anexos: Ficha O Jogo do Adivinha; ficheiros do Excel (2). 

 

Organização de José Duarte 

27 de Janeiro de 2009 
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Anexo 15 

Guião de aula de Beatriz 

 

Aula 2 da Beatriz 

(Beatriz_A2) 

Data: 11 de Fevereiro de 2009 

Hora: 08.20 – 09.50 horas 

Local: EB 2,3 de Beatriz 

 

Contexto da tarefa: Professora anda cansada e está muito afectada pela situação 

de doença grave da sua outra colega. Inclusivamente já lhe trocaram as salas onde 

lecciona, para não se confrontar com o mesmo espaço onde o acidente ocorreu. 

Em cima da hora, soube que os 10 computadores com que estava a contar não 

existiram (razão: outro colega, com prioridade, já os teria requisitado; restaria a 

hipótese de obter apenas 6 que permitiria a realização de algum trabalho, o que foi 

conseguido com algumas diligências). 

 

Material de apoio (anexo): Ficha – Problema das carteiras. 

 

Organização: 6 computadores portáteis, distribuídos por 6 grupos, uns com 3 

alunos e outros com 4. 

Ficheiro: Projecto do Movie Maker, Filme (337 MB; 34:35 minutos) 

 

Nota: Entre parêntesis regista-se o tempo aproximado do clip. 

 

Síntese e algumas transcrições 

 

1.º clip (00:00 – 04.45) 

Título: Apresentação da tarefa e lançamento do trabalho  

Professora distribui o problema numa ficha em papel, apresenta o problema (sem 

ler) que sugere estar relacionado com a resolução de equações. A seguir dá um 

curto tempo para leitura pelos alunos 

individualmente. Depois pede a um aluno 

para ler e em seguida comenta essa leitura, 

dialogando com o conjunto da turma, 

clarificando o que perceberam (o dinheiro do 

Miguel, na mão e na carteira e o do 

Rodrigo). A generalidade dos alunos parece 

capaz de interpretar o que se sabe e o que 

não se sabe. 

 

2.º clip (04:45 - 17:10) 

Título: Da variável (incógnita) … à experimentação de valores na FC 
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A professora pede hipóteses de valores. Uma aluna sugere 100 para o valor na 

carteira do Miguel e a professora explora, em diálogo com toda a turma, os totais 

de cada um, ao mesmo tempo que escreve no quadro preto. 

A professora solicita outros valores e vai escrevendo no quadro. Vêem-se os 

registos no quadro. Uma aluna que parece não ter percebido dialoga com a 

professora até obter compreensão sobre o assunto. 

Depois desta discussão a professora sugere que preencham na ficha a tabela da 

questão 1, servindo-se da sintaxe das fórmulas na FC (isto antes de distribuir os 

computadores).  

A professora no QI vai organizando 

a informação em colunas 

dialogando sempre com os alunos 

sobre o que está em cada uma 

(10:00) 

Sugere que se iniciem os valores na 

carteira em 0. A maioria dos alunos 

não concorda. Porquê? Um dos 

alunos diz que o enunciado nos 

remete para o resto do dinheiro … o que quer dizer que se há resto é porque resta 

qualquer coisa. A professora argumenta que o resto (numa divisão, por exemplo) 

pode ser 0, mas nem todos se convencem muito disto. Parece existir alguma 

contradição com o que lhes é dado pela sua intuição (não faz sentido afirmar que … 

o resto do seu dinheiro … e depois não haver esse resto, ou seja, esse resto ser 

zero - o zero não é nada ou é um número?) (14:00) 

Professora discute com os alunos as fórmulas a introduzir na FC (no QI), que os 

alunos deverão registar na ficha. Usa também, em discussão, o processo de cópia 

em coluna. A escrita da fórmula para o total do Rodrigo, fica para os alunos 

descobrirem e resolverem nos pequenos grupos. Os alunos começam a comentar e 

a professora discute com eles até se chegar à fórmula (antes de se chegar a 

preencher a tabela, alguns alunos antevêem a tabuada do 3). Escrita a fórmula e 

copiada ao longo da coluna na FC, confirma-se. 

 

3.º clip (17:00 – 26:45) 

Título: Da tabela à representação gráfica 

A professora interrompe o trabalho dos 

grupos e lê a questão 2 (a representação 

gráfica das quantias totais), corrigindo a 

redacção da ficha (acrescentando … em 

função do dinheiro na carteira do Miguel). 

Discute, em diálogo com a turma, como se 

chegaram às fórmulas na FC, 

nomeadamente a célula de partida (de 

referência) designada de variável independente. 

Discute com a turma quais são os valores dependentes. Alguns alunos referem os 

totais (20:00). 
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Quando pergunta quais são os que não dependem de nenhum (esperando a 

resposta na carteira do Miguel ou na coluna A ou em A3) um aluno refere na mão 

(porque constante). A professora aproveita, esclarece e prossegue, questionando a 

turma. 

Traça no quadro um referencial cartesiano e vai explicando o significado dos eixos, 

questionando a turma sobre quais as variáveis que „correm‟ em cada um dos eixos, 

assinalando as designações – variável independente e dependente. 

Discute e encontra com os alunos, a partir da história, as coordenadas dos pontos. 

 

4.º clip (26:45 – 34:35) 

Título: A interpretação gráfica  

A professora, com o gráfico já representado, 

discute com os alunos a existência do mesmo 

ponto no gráfico do Miguel e do Rodrigo (4, 

12). Esta situação levanta algumas dúvidas 

nos alunos, que inicialmente começam por 

dizer que não pode ser, mas perante o diálogo 

com a professora, com base na tabela, 

acabam por aceitar. 

Seguidamente, analisam-se os gráficos e discute-se a resposta à 3.ª questão 

(Quem gostarias de ser?), primeiro com base na tabela e depois com base no 

gráfico. Os alunos participam e sugerem 

respostas. A professora discute a inclinação 

da recta que passa sobre os pontos 

relacionada com o crescimento do dinheiro. 

Existe uma certa confusão sobre a 

justificação a dar na questão 3, que a 

professora deixa (esta, como as questões 

seguintes) para fazer em casa, retomando-as na 2.ª feira que vem (16.Fevereiro). 

Comentário final 

Há muito tempo inicial perdido, enquanto se aguarda pelos computadores e depois 

se distribuem pelos alunos (só às 8:39 a professora apresenta a tarefa e chegam os 

computadores à sala), se rearranjam para que todos vejam o monitor e estejam de 

frente para o quadro. 

Em geral, os alunos trabalham na FC, introduzindo as fórmulas e copiando. Os 

gráficos tornam-se mais difíceis, porque em colunas separadas. 

Episódios relevantes 

Onde começar (a quantia na carteira do Miguel)? 0? Faz sentido, quando se diz o 

resto do dinheiro …? Poderá o resto, ser zero? 

Variáveis, incógnitas e constantes? Está claro nos alunos? Clarificar por palavras 

nossas, a pensar nas dificuldades deles, com base nas diferentes representações. 

Variáveis independentes e dependentes? Sua relação com o contexto do problema. 

Pode haver o mesmo ponto (a mesma quantia) nos dois amigos? Quem gostariam 

de ser? Há resposta em absoluto? Se não há de que depende?  
 

Organização de José Duarte, em 12 de Fevereiro de 2009 
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Anexo 16 

Dimensões de análise (Ana) 

 

O caso Ana 

(Contribuições de duas sessões, para a definição dos temas e sub-dimensões) 

 

Dimensão 1: A Matemática para ensinar - o conhecimento da Matemática e 

das relações entre conceitos e processos 

 Temas 

(S
e
s
s
ã
o
 1

 –
 S

1
) 

 

As representações da tecnologia: entre o rigor e a compreensão 

 

Da articulação entre conceitos à gestão curricular 

 

Aprender: entre o „dar‟ e o „retomar‟ dos assuntos 

  

(S
e
s
s
ã
o
 7

 –
 S

7
) 

 

A Matemática para ensinar: mais conceptual, menos procedimental 

 

A tecnologia com problemas simples: familiarizar-se com a sintaxe, 

perceber relações, construir modelos e ter sentido crítico 

 

Partir do que os alunos sabem para enfrentar novas situações 

 

O papel das imagens e das relações na compreensão 

 

Dimensão 2: Os alunos e a aprendizagem 

 

Temas 

(S
e
s
s
ã
o
 1

 –
 S

1
) 

 

A tecnologia para perceber os processos de raciocínio dos alunos 

 

Razões das dificuldades dos alunos: cognitivas ou mais tempo? 

 

O papel das conexões na atribuição de significado às expressões 

  

(S
e
s
s
ã
o
 7

 –
 S

7
) 

 

A postura dos alunos e o ensino que tiveram: entre o cálculo e a 

compreensão 

O diagnóstico inicial da turma: tarefas e materiais 

Adequação das tarefas aos alunos: das abordagens informais aos 

conteúdos 

Explorar e organizar dados: dar tempo aos alunos e modelar 

processos de organização de dados 

A análise do trabalho dos alunos e o grau de estruturação das 

estratégias 
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Dimensão 3: O currículo 

 Temas 
(S

e
s
s
ã
o
 1

 –
 S

1
) 

 
Aprender a usar a tecnologia no currículo: um processo voluntário 

Usar a tecnologia na sala de aula: uma tarefa só para alguns 

 

A tecnologia: para aprender melhor e sair da rotina 

 

A sintaxe da folha de cálculo: uma dificuldade a vencer no início 

 

No início de um ciclo trabalham-se com os alunos, regras, métodos 

e ferramentas: uma estrutura que suporta aprendizagens futuras 

 

  

(S
e
s
s
ã
o
 7

 –
 S

7
) 

 

A gestão do currículo (e dos tempos) é facilitada pela continuidade 

de trabalho com a turma ao longo de um ciclo 

 

Entre o actual e o novo Programa de Matemática: que diferenças? 

 

Duas formas de usar a tecnologia: o quadro interactivo e os 

computadores nos grupos 

 

A folha de cálculo e os processos de organização dos dados 

 

 

Dimensão 4: O processo de ensino (da planificação à sala de aula) 

 

    A planificação e as tarefas 

 

Temas 

(S
e
s
s
ã
o
 1

 –
 S

1
) 

 

Diversificar as tarefas na sala de aula 

 

Planificar: pensar alto, experimentar, reflectir e adaptar 

 

O significado do trabalho de grupo 

 

Planificar uma tarefa: ter boas questões, uma ideia sobre os 

diferentes momentos e confirmar as aprendizagens 

 

O papel do professor nas diferentes fases por que passa uma tarefa 

 

  

(Sessão 

7 – S7) 

As diferentes fases por que passa uma tarefa na sala de aula 

 

  



617 

 

 

    A condução do processo de ensino 

 
Temas 

(Sessão 

1 – S1) 

 

Dar tempo para emergirem vários processos de resolução 

 

A monitorização do trabalho, a partilha das estratégias, os registos e 

a formalização 

 

  

(Sessão 

7 – S7) 

 

 

Partir do que os alunos sabem e proporcionar-lhes oportunidades, 

usando a tecnologia (ferramentas conceptuais e de apresentação) 

como auxiliar do professor em processos de descoberta 
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Anexo 17 

Dimensões de análise e padrões (Beatriz) 

 

Caso Beatriz 

Dimensões – Temas – indicadores/padrões 

Dimensão 1: O conhecimento da Matemática para ensinar 

Temas Indicadores/padrões 

Conceitos e relações 

matemáticas 

Raciocínio (perceber não decorar) 

Saber Matemática versus ensinar Matemática 

Realidade – sentido prático – história humana 

Concretizar abstracto – atenção ao contexto 

Matemática para todos 

 Conceitos relacionados: aprendeu assim 

Leitura – procurar relações diferentes 

representações dos números 

Aprender a identificar relações (TIC + tarefas 

abertas) 

Estabelecer relação e articular com noções 

prévias 

Imagens Visualização, modelos geométricos e esquemas 

Regularidades geométricas – conexões 

Geometria-Números 

Conexões já existiam na sua prática 

Rigor e fluência do raciocínio Clarificar definição/conceito 

Imprecisões de linguagem e dúvidas 

Importante seguir explicações, validar 

respostas para ver se perceberam 

Equilíbrio entre corrigir e manter ritmo e deixar 

fluir 

Pensamento funcional e variável: 

conceitos chave 

Da generalização próxima à distante 

Representações da FC 

Apercebe-se vantagem representações gráfica 

+ tabela + linguagem natural (interpretar – 

uma competência) 

Organização de dados em tabela -> 

generalizações (consciência se processo natural 

de trabalho induz alunos) 

Representações em provas 9.º -> 7.º ano 
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Balanço: representações + tradução entre elas 

-> acrescentam compreensão; usar 

representações inter-relacionadas tecnologia + 

trabalho regularidades e funções -> repensar a 

Matemática que ensina 

Modelação da realidade Relações Matemática – realidade 

Ideia de modelação – presente quando 

organiza dados na FC 

Manter o significado em linguagem natural nas 

expressões algébricas 

 

Dimensão 2: O conhecimento dos alunos e da aprendizagem 

Temas Indicadores/padrões 

As expectativas sobre os 

alunos e a aprendizagem 

Pouca motivação – ambiente de trabalho 

Comportamento: influência nas expectativas 

Turma + fraca, melhor ambiente: + expectativas 

Início: baixas expectativas no pensamento funcional 

(face ao histórico curricular) -> papel professor: 

ajuda e - exigência 

Surpresa no que os alunos fazem (variáveis) 

Expectativas evoluem 

Uma visão sobre a 

aprendizagem como um 

processo formal 

Aprender: resultado do ensino (definição -> 

aplicação) 

Surpresa q.do alunos usam o q. não foi ensinado 

(variáveis, expressões c/variáveis) 

Prof.ª questiona -> alunos aprendem: motivados para 

trabalhar e acompanhar o seu raciocínio 

Aprender um conceito: apresentar + definir + usar 

em exercícios (relaciona e interliga) 

Evolução: vê outros caminhos (partir de um problema 

– noção de variável; conceitos em uso) 

Uso indevido – erro – aprendizagem 

Estilos diferentes de aprender: temas separados 

versus tarefas abertas 

Alunos que preferem situações de resposta única 

O trabalho dos alunos  Pensamento funcional e generalização 

Análise trabalhos investigação – necessidade de ajuda 

para desenvolver pensamento funcional 
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Prática (tarefas e observação) de 1 turma -> aprende 

para a outra 

Alunos não têm hábitos com este trabalho: 

dificuldades sair da recorrência, ver relação termo - 

ordem e generalizar 

Compara resoluções alunos – investigação (vê 

raciocínios e nova forma de pensar relacional) 

Evolução: alguns frutos – respostas além do esperado 

-> arrisca mais e inclui em testes questões + 

exigentes; forma de raciocinar 

 Raciocínios, representações dos alunos e tecnologias 

Trabalhos: identifica diferentes níveis de respostas 

dos alunos; presta + atenção ao trabalho que 

desenvolvem (raciocínios diferentes + sistemáticos e 

organizados) 

Vê nas estratégias + apuradas, trabalho anterior do 

professor 

As representações dos alunos são intermédias para as 

representações da Matemática 

Uso das tecnologias: importância espírito crítico, 

necessidade perceber a razão / validar as 

descobertas; concepções erradas 

As dificuldades dos alunos Dificuldades: sinal igual, + estatuto da representação 

simbólica algébrica (traduzir problemas), significado 

solução equação, falta autonomia manipulação 

simbólica algébrica, falta autonomia trabalho, má 

comunicação escrita 

 

(…) 

12.Dezembro.2010 
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Anexo 18 

Tarefa das sequências lineares (Ana) 

 

Sequências e mais sequências … 

 

Vamos continuar o nosso trabalho com as sequências de números mas agora temos 

à nossa disposição um applet, programa interactivo com fins específicos e que 

funciona na Internet.  

Quando acederes ao applet, encontras um écran semelhante ao da figura 1.  

fig.1 

Instruções sobre o applet 

Para criares uma nova sequência, que aparece escrita a branco, no topo do écran, 

basta clicar no botão  

 

 

No écran podes encontrar quatro zonas distintas: 

 

(1) A zona das sequências (a branca, gerada pelo computador e a amarela, que tu 

vais modificar até coincidir com a de cima); 

(2) Por baixo, a zona dos deslizadores, que se movem com o rato e controlam os 

números da tua sequência; 

(3) Ao lado direito, a zona de representação gráfica, com os dois conjuntos de 

pontos (brancos e amarelos), relativos a cada uma das sequências. 

(4) Dentro da caixa rectangular, ao centro, a expressão que, em cada momento, 

traduz a tua sequência (e que varia com os movimentos que fizeres sobre cada um 

dos deslizadores). 
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Investigação: Como descubro a sequência com o applet? 

 

Acede ao applet, no endereço http://www.waldomaths.com/Linseq1NL.jsp.  

Usa o botão New Problem, até encontrares uma sequência só com números 

positivos. 

 

1) Regista a sequência de números que seleccionaste e diz como estão relacionados 

os seus elementos. 

 

 

 

2) Agora movimenta o primeiro deslizador (o de cima) e observa o que acontece no 

écran (aos números da sequência e ao gráfico). Procura descrever o que faz este 

deslizador. 

 

 

 

3) Agora movimenta o segundo deslizador (o de baixo) e observa o que acontece 

no écran. Procura descrever o que faz este deslizador. 

 

 

 

4) Finalmente, procura agora chegar à sequência gerada pelo computador (a 

branco), movimentando apenas o 1.º deslizador. Conseguiste fazer coincidir a tua 

sequência (a amarelo) com a dada? Os pontos do gráfico sobrepõem-se? 

Se sim, regista a expressão que está dentro da caixa ao centro. 

 

 

Se não, movimenta agora o 2.º deslizador para conseguires o teu objectivo. 

Quando o atingires, regista a expressão como foi referido anteriormente. 

 

 

 

5) Gera uma nova sequência em New Problem e regista os seus elementos na ficha, 

para depois os explicares aos teus colegas: os termos da sequência e a forma como 

crescem, o sentido (para a direita ou para a esquerda) dos movimentos que fizeste 

com cada um dos deslizadores e porquê e a expressão final (YES!) na caixa.  

 

 

 

 

  

http://www.waldomaths.com/Linseq1NL.jsp
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Problema: Interpretar uma sequência obtida com o applet 

Observa o écran da figura 2 e responde às questões justificando o teu raciocínio: 

fig. 2 

 

1) Indica qual é a ordem do termo desta sequência que tem como valor o número 

50. 

 

 

 

 

2) Será que é possível esta sequência ter um termo cujo valor é 70? 

 

 

 

3) O que distingue esta sequência da sequência dos múltiplos de 3 (sem o zero)? 

Compara a expressão geradora dos múltiplos de 3, com a expressão da sequência 

acima. O que concluis? 

 

 

És capaz de representar graficamente4 um 

esboço das duas sequências, de modo a que 

se percebam os „seus andamentos‟? 

 

                                           

4 Cada ponto do gráfico tem uma coordenada que é a ordem e outra que é o valor do termo. Na 

sequência acima, o 1º termo que é 11, é representado pelo ponto de coordenadas (1,11). Como serão 
as coordenadas do ponto que representa o 1º múltiplo de 3? 
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Anexo 19 

Relato de uma aula (Ana) 

 

Tema: sequências de números e sua representação gráfica 

(Ana) 

 

Para a exploração da applet das sequências lineares foi disponibilizada, na disciplina 

Moodle, reservada ao trabalho da professora com as suas turmas, uma ficha com o 

guião de exploração bem como um fórum para a recolha das produções realizadas 

em aula.  

Os alunos revelaram ambientar-se rapidamente ao software, descobrindo com 

sucesso o termo geral da sequência gerada pelo computador. Contudo, a professora 

sentiu que devido à rapidez com que os resultados foram surgindo talvez o trabalho 

não estivesse a ser feito com a reflexão necessária para a qual a tarefa tinha sido 

planificada. Deste modo, foi insistindo na necessidade de registarem, tudo o que 

tinham pensado, à medida que fossem avançando na realização da tarefa. Durante 

esta fase foi possível verificar que ao dar resposta às questões colocadas, de uma 

forma mais organizada e sistemática, os alunos eram obrigados a separar o 

movimento dos dois selectores envolvidos, ou seja, o acto de registar passo a 

passo ajudava os alunos a pensar sobre as suas acções. De início os alunos 

estavam a realizar a tarefa de uma forma intuitiva, mas mesmo assim conseguiam 

dar resposta à tarefa encontrando a expressão geral que definia aquela sequência. 

No entanto, isto não passaria de um jogo como eles por vezes se referem a 

actividades desta natureza.  

 

A discussão a nível turma 

A discussão das conclusões a que os diversos grupos chegaram foi a fase da aula 

mais interessante. Os alunos conseguiram oralmente relatar, muito bem, a forma 

como pensaram para dar resposta à tarefa proposta. Sempre que explicavam como 

conseguiram descobrir o termo geral que caracterizava a sequência fizeram-no 

explicando como associaram o movimento dos selectores à representação gráfica.  

Assim, ficou claro nas suas intervenções que o processo utilizado foi que faziam 

variar o coeficiente do n até as duas rectas ficarem paralelas, depois procuravam o 

coeficiente independente fazendo movimentar a colocação dos pontos até sobrepor 

as duas sequências de pontos. 

À medida que a turma foi centrando a sua atenção no gráfico, durante a discussão 

oral, surgiu a comparação dos pontos aos degraus de uma escada e depois a certa 

altura surge a imagem de uma linha recta a passar pelos pontos comparando-a 

assim a uma rampa.  
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Aproveitando esta associação de ideias a professora foi colocando algumas 

questões aos alunos que com grande facilidade concluíram que um maior valor do 

coeficiente de n está associado à maior inclinação da recta. 

Há ainda a referir que o facto do applet não repetir as sequências fez com que os 

alunos explicassem tudo com exemplos que ainda não tinham usado. Sendo assim, 

aquilo que no início parecia um condicionalismo negativo deste applet veio a ser 

uma mais-valia para a fase da discussão e até da utilização do quadro interactivo. 

Devido a esta característica os alunos porta-voz dos grupos puderam brilhar nas 

suas explicações, pois demonstraram conhecer bem o processo sem estarem 

dependentes de sequências trabalhadas nos seus grupos. Para além do mencionado 

anteriormente, esta característica do applet fez com que os alunos estivessem 

sempre atentos, pois todos os elementos usados eram sempre novos.  

 

A última etapa da realização da tarefa 

A tarefa tinha uma parte da sua implementação que não necessitava de usar o 

applet e que consistia em encontrar termos de determinada ordem ou indicar se um 

valor era ou não elemento da sequência, um tipo de trabalho já iniciado por estes 

alunos com outras sequências. Este tipo de trabalho, ao ser realizado novamente, 

veio demonstrar da parte dos alunos uma maior maturidade em lidar com este tipo 

de situações. Assim, a professora sentiu que os alunos pensaram mais rapidamente 

na forma como dar resposta e sentiu que isso se deveu ao trabalho realizado 

anteriormente que produziu um efeito progressivo na abordagem deste assunto.  

Dado que a velocidade de trabalho dos grupos era diferente, resultante da 

dificuldade de elaborar os registos e também do entusiasmo na discussão oral, isso 

veio deixar menos tempo do que o previsto para esta última etapa do trabalho. 

Contudo, foi possível, embora provocado pela professora, um registo formal de 

utilização da resolução das equações sem se fazer qualquer alusão a esse facto. 

Assim, os alunos para dar resposta à procura dos valores de n usaram a sua 

experiência com os deslizadores e foi claro que tendo usado em último lugar o 

deslizador do valor independente, por exemplo (+5), então deveriam retirar 5 ao 

valor total e posteriormente dividir pelo valor do coeficiente de n. Desta forma, foi 

possível perceber que os alunos entenderam esta fase como andar para trás na 

procura do número da posição do termo e por isso saiu com naturalidade a 

utilização do processo inverso, tanto no movimento dos deslizadores como nas 

operações que lhe estavam associadas. Nesta fase da discussão sentiu-se que a 

utilização do applet veio ajudar a visualizar uma acção que tornou mais concreto o 

processo de resolução de uma equação e não como algo separado de qualquer 

contexto como é hábito ser ensinado.  
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Em jeito de balanço 

A resposta às questões colocadas na ficha demonstrou alguns problemas no que diz 

respeito à forma como estavam organizadas. Demonstraram dificuldade em separar 

alguns dos registos (questão 4) quando se tentava que eles fossem registando o 

caminho por eles percorrido. Por outro lado, a relação entre a qualidade das 

explicações orais e as escritas nem sempre se revelaram similares o que vem dar 

força ao facto de se ter que desenvolver em simultâneo as duas capacidades de 

comunicação. 

A relação que esta turma mantém com as sequências de números, através do 

trabalho realizado até ao momento, já revela frutos na forma como pensam e 

comunicam o seu pensamento. 

Durante a fase de discussão do trabalho alguns alunos são naturalmente mais 

participativos do que outros, no entanto a professora tem consciência que este 

processo é evolutivo e que neste momento alguns dos alunos da turma podem já 

estar em condições de participar mais espontaneamente que outros e ajudar os 

colegas com as suas intervenções. 

 

 

Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Relato reflexivo enviado por Ana para a plataforma Moodle em 8.Janeiro.2009) 
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Anexo 20 

Tarefa das castanhas (Beatriz) 

 
 

 

ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE 

BEATRIZ 
Data: __/__/__ 

Ficha de Trabalho de Matemática TPC - Problema 

Nome:                                                                                 Turma:       N.º        7.º Ano        

 

 

O avô do Afonso tem um campo de castanheiros.  

A produção de castanha em 3 anos consecutivos foi a seguinte: 

 1.º ano: 1600 kg; 

 2.º ano: 75% da produção do 1.º ano; 

 3.º ano: 
5

6
 da produção do 1.º ano. 

 

O avô do Afonso contou ao neto que tinha vendido 
4

3
 da castanha produzida 

ganhando 5 310 euros e ofereceu-lhe, como prenda, 
6

1
 desse ganho. 

 

1. Quantos quilos de castanha se produziram nestes 3 anos consecutivos? 

 

2. A que preço, o avô do Afonso, vendeu cada quilo de castanhas? 

 

3. Qual foi a quantia que o avô deu ao seu neto? 

 

 

 

Conheces a lenda de São Martinho?  

 

 

Faz uma pesquisa na internet e regista o que encontrares.   
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Anexo 21 

Relato de uma aula (Beatriz) 

 

Tema: Discussão do problema das castanhas 

 

Na semana do S. Martinho preparei um problema sobre castanhas adaptado do 

manual “Matemática em Acção” – 7.º Ano da Lisboa Editora que envolvia diferentes 

pré-requisitos: fracções, percentagens e regra de três simples. Entreguei-o aos 

alunos e pedi que o resolvessem em casa. 

Na aula de discussão, pedi aos alunos que relessem o problema individualmente e, 

posteriormente, questionei-os sobre a sua interpretação. Claramente verifiquei que 

o entenderam embora revelassem alguma dificuldade em comunicar o 

entendimento do mesmo. Ajudei os alunos a registar os dados do problema no 

quadro. 

 

1.ª Questão: 

Solicitei a um aluno que resolvesse esta questão no quadro. 

A primeira aluna fê-lo utilizando a regra de três simples, para calcular a produção 

de castanha do 2.º ano. 

Outra propôs uma expressão numérica para calcular a produção dos 3 anos e 

escreveu:   









 1600

5

6
)160075,0(1600  

Intervi, para explicar aos alunos como se utilizava a calculadora no cálculo de 

percentagens e fiz alguns esclarecimentos sobre o funcionamento de algumas 

delas. 

Nesta situação, a produção do 2.º ano também podia ser calculada da seguinte 

forma: 

%751600  

Entretanto, num contexto de apresentação de diferentes raciocínios de resolução de 

um mesmo problema, um aluno pede para falar porque tem ainda outro raciocínio. 

Dirige-se ao quadro e escreve, explicando: 

 

 100% pode ser decomposto em 4 partes 

100 : 4 = 25% 

1600 : 4 = 400 

Como 75% corresponde a 3 partes de 100%, a produção do 2º ano calcula-

se, fazendo: 400 x 3 = 1200 kg. 



629 

 

Ainda referiu que outra alternativa ao último cálculo era: uma vez que se queriam 3 

partes, bastava fazer: 1600 – 400 = 1200 kg. 

No cálculo da produção de castanha do 3º ano, os alunos começaram por resolver 

da maneira mais “clássica”: 

1600
5

6
  

Mas, outro aluno pediu a palavra porque tinha outro raciocínio. Explicou que como a 

produção estava dividida em 5 partes, dividiu 1600 por 5, para calcular uma parte 

dessa produção e, em seguida, multiplicou por 6, pois era o pretendido. 

Posteriormente, somaram-se as produções dos 3 anos. 

 

2.ª Questão: 

Pedi aos alunos para lerem e interpretarem a questão e, em seguida, solicitei a um 

aluno a explicação do mesmo à turma, revelando alguma dificuldade no significado 

dos dados do problema. Perante este facto, de um modo geral, a turma estava 

impaciente uma vez que era claro o pedido. Mas dei tempo ao aluno para reflectir e 

orientei o seu raciocínio com questões relacionadas mais directamente com o seu 

quotidiano.  

Na 1.ª fase desta questão, tive de salientar que o que se pretendia era conhecer o 

preço de 1 kg de castanhas vendidas e não as produzidas. Assim, rapidamente me 

responderam que bastava fazer como na questão anterior. 

Na 2.ª fase, o aluno revelou dificuldades em distinguir no problema, o dividendo e o 

divisor. Desta forma orientei-o com a seguinte questão: “Se fores a uma papelaria 

para comprar 4 canetas e pagares 1 euro no total, quanto custou cada caneta?” Ao 

que o aluno respondeu: “4 a dividir por 1”. Procedi então ao esclarecimento desta 

situação. A maioria dos alunos da turma não revelou aqui dificuldades. 

 

3.ª Questão: 

Facilmente foi resolvida pelos alunos. 

Uma vez que também solicitei uma pequena pesquisa sobre a Lenda de São 

Martinho, pedi que algum aluno se oferecesse para a contar à turma. Assim foi. No 

final da aula ainda apareceram mais alunos com pesquisas da lenda, de 

lengalengas, quadras e provérbios sobre esta festa. Solicitei-lhes a apresentação 

das mesmas em cartaz para afixar na sala de aula.  

 

(Relato enviado pela professora Beatriz para a plataforma Moodle) 
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Anexo 22 

Tarefa das castanhas (reformulada) 

 
 

 
TAREFA DAS CASTANHAS (REFORMULADA) Data: __/__/__ 

Ficha de Trabalho de Matemática TPC - Problema 

Nome:                                                                                 Turma:       N.º:        7.º Ano        

 

 

O avô do Afonso tem um campo de castanheiros.  

 

A produção de castanha em 3 anos consecutivos foi a seguinte: 

 1.º ano: 1600 kg; 

 2.º ano: 75% da produção do 1.º ano; 

 3.º ano: 
4

5
 da produção do 1.º ano. 

 

O avô do Afonso contou ao neto que tinha vendido 
4

3
 da castanha produzida ganhando 7 200 

euros e ofereceu-lhe, como prenda, 
6

1
 desse ganho. 

 

4. Quantos quilos de castanha se produziram nestes 3 anos consecutivos? 

 

5. A que preço, o avô do Afonso, vendeu cada quilo de castanhas? 

 

6. Qual foi a quantia que o avô deu ao seu neto? 

 

 

 

Conheces a lenda de São Martinho?  

 

Faz uma pesquisa na internet e regista o que encontrares.   



631 

 

Anexo 23 

Tarefas da caixa dos doces e das carteiras (questões para reflexão) 

 

Ideias para modelação e trabalho com expressões, equações e funções  

(numa perspectiva de desenvolvimento do pensamento algébrico) 

 

Ideias traduzidas e adaptadas de … 

Carraher D., Schliemann, A. e Schwartz, J. (2008). Early Algebra is not the same as 

Algebra Early. In J. Kaput, D. Carraher & M. Blanton (Eds). Algebra in the Early 

Grades (p. 235-272). LEA: New York. 

 

Qual o sentido que os jovens (3.º ou 4.º ano) dão às variáveis e à variação em 

Matemática? 

 

Problema 1 (Candie Boxes – As caixas de doces) 

O professor David, exibe uma caixa de doces em cada mão: na mão esquerda, tem 

os doces do João que estão todos dentro da caixa; na mão direita, tem os doces da 

Maria e estes incluem os que estão na caixa e ainda três que restam e estão em 

cima da caixa. Sabe-se que as caixas têm exactamente o mesmo número de doces. 

A questão que todos são convidados a discutir é a seguinte: o que é que se sabe 

acerca do número de doces que o João e a Maria têm?  

 

Problema 2 (Wallet’ problem – Problema das carteiras) 

Miguel tem 8 € na sua mão e o resto do seu dinheiro na carteira. 

Rodrigo tem exactamente 3 vezes mais dinheiro do que Miguel tem na sua carteira 

O que se pode dizer da quantidade de dinheiro que Miguel e Rodrigo têm? 

 

Questões para reflexão: 

Que conhecimentos matemáticos podem estar envolvidos na exploração destes 

problemas? 

Que abordagens didácticas poderemos fazer a estes problemas? 

Que competências transversais poderemos mobilizar na sua exploração? 

 

Que contribuições para o desenvolvimento do pensamento algébrico? 

Que vantagens/potencialidades das TIC nestes problemas?  

 

Organização de José Duarte, 17 de Dezembro de 2008 
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Anexo 24 

Tarefa dos quadrados e dos cubos perfeitos (Beatriz) 

 

 
ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS DE BEATRIZ                    Data: __/__/__            

Ficha de Trabalho de Matemática Quadrados e Cubos perfeitos 

Nome:                                                                                N.º:                 

Turma:             Ano         

 

Sequências de Números 

Nas actividades desta ficha explica o teu raciocínio recorrendo a palavras, 

esquemas, cálculos ou símbolos. 

Quando indicado, deverás também recorrer à Folha de Cálculo do Excel. 

 

Quadrados Perfeitos 

1. Considera a seguinte sequência: 

 

 

 

… 

             1                 2                   3                      4                 

 

a) Desenha a próxima figura da sequência. 

 

 

b) Desenha a 7.ª figura da sequência. Quantas bolas tem a figura? 

Como calculaste esse resultado? 

 

 

 

c) Sem desenhar, indica o número de bolas da figura que ocupa a 

posição 10 da sequência, descrevendo a forma como pensaste.  

 

d) Considera a figura seguinte: 

 

 

 

 



633 

 

Poderá existir uma figura como esta como termo da sequência? Explica a razão da 

tua resposta. 

Abre o programa                            para te ajudar a pensar nas seguintes 

questões. 

 

e) Na coluna A da Folha de Cálculo, reproduz os primeiros 8 

números naturais. Escreve na célula A1 o título da coluna “Ordem” e na 

célula B1 “Termos da sequência”. 

Na coluna B, escreve os elementos da sequência numérica (que são 

os termos) correspondentes a cada uma das figuras até à posição 8 e 

copia-os para a tabela abaixo. 

 

Ordem (coluna A)         

Termos (coluna B)         

 

 

f) Poderá existir um termo desta sequência com 140 bolas? Explica 

porquê. 

 

 

 

 

g) Como explicarias a um colega teu que a figura na posição 40 não 

poderia ter 160 bolas? 

 

 

 

h) Descreve como é constituída qualquer figura desta sequência. 

 

 

 

i) Escreve uma expressão que permita calcular o número de bolas que 

tem uma figura sabendo a posição em que se encontra. 
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j) A partir da expressão encontrada na alínea anterior, calcula o número 

de bolas da sequência relativa aos termos na posição: 

 

j1) 16 

 

j2) 20  

 

k) Em que posição está a figura com 25 bolas? E com 2500?  

 

 

l) Completa a tabela seguinte: 

 

23   

  121 

  225 

45   

  1369 

  729 

 

 

 

 Cubos Perfeitos 

 

Para visualizares melhor a composição dos cubos que se seguem recorre ao 

auxílio do seguinte applet: http://www.igm.mat.br/cursos/basicas/cubos.htm , 

que te permite visualizar cubos de 1 unidade de aresta até 5 unidades. 

 

2.  Considera a seguinte sequência: 

         … 

    1                         2                          3 

 

a) Cada cubo da sequência é composto por quantos cubinhos? 

 

b) E os cubos das posições 4 e 10, quantos cubinhos têm cada um? 

 

N.º ao Quadrado 

Raiz Quadrada do N.º 

http://www.igm.mat.br/cursos/basicas/cubos.htm
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c) Será que existe algum cubo composto por 100 cubinhos? Argumenta 

a tua resposta. 

 

d) Descreve como é constituída qualquer figura desta sequência. 

 

e) Escreve uma expressão que te permita calcular o número de 

cubinhos de qualquer cubo de uma dada ordem. 

 

f) Através da expressão que encontraste na alínea anterior, averigua o 

número de cubinhos do cubo da ordem 6.  

 

g) Em que posição está a figura com 8 cubinhos? E com 1728?  

 

h) Completa a tabela seguinte: 

 

 

  8 

3   

  216 

10   

 

 

 
 

    N.º ao Cubo 

    Raiz cúbica do N.º 
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Anexo 25 

Tarefa do Jogo do Adivinha 

 

Escola Básica 2, 3 de Ana             2008/2009 

 

Jogo do Adivinha 

 

Abre a página da disciplina de Matemática da plataforma Moodle e abre o ficheiro 

com o nome Jogo do Adivinha. 

Vais realizar algumas experiências e registá-las nesta ficha, de modo a que possa 

constituir um pequeno relatório de todo o trabalho elaborado. 

1. Na folha do Excel faz variar os valores nas células D2 e D3 e observa a 

coluna das entradas (que se encontra aqui a verde). 
 

Regista nesta tabela os valores que usaste para as experiências: 

 Valor inicial 4       

Valor do incremento 3       

 

 

2. Diz o que significa, nesta tarefa: 
a. Valor inicial ________________________________________ 

b. Valor do incremento _________________________________ 

3. Fixa agora o valor inicial em 0 e o incremento em 1. Observa agora as 

colunas que dizem Saídas (1) e Saídas (2) e estabelece uma relação entre 

cada um dos valores entrados e os respectivos valores de saída. Regista as 

tuas conclusões. 
 

Saída (1) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Saída (2) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Vais continuar a explorar o jogo do adivinha mas agora vais clicar em jogo 

adivinha (2) 

 

 

Como podes ver a folha de trabalho está agora mais completa. 

 

5. Completa a tabela das razões calculando a razão 

entre a saída (1) e os respectivos valores de 

entrada, através da relação entre essas duas 

colunas. 

 

Repete a operação para o cálculo da razão entre a 

saída (2) e os valores de entrada. 

 

 

 

6. Faz variar os valores de entrada e os valores de incremento e observa as 

colunas das razões. O que podes concluir? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Descobre uma expressão que represente cada uma das sequências de 

números da Saída (1) e Saída (2) em função das entradas, e estabelece 

uma relação com o andamento (inclinação e posição em relação aos eixos) 

do respectivo gráfico. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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8. No mesmo ficheiro, acede agora à folha com o nome correspondência e 

tendo em conta o que já descobriste sobre a relação entre as expressões 

com variáveis e as suas representações gráficas: 

 

a. Faz corresponder a cada uma delas o respectivo gráfico, justificando 

as tuas escolhas. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

b. Alguma das expressões traduz uma relação de proporcionalidade 

directa? Qual ou quais? Justifica com base na expressão e na análise 

do respectivo gráfico. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Grupo: _____________________________________________________ 

Turma:__________ N.º: ______________ data: ____________________ 

 

Imagem capturada do ficheiro de folha de cálculo: folha Correspondência 
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Anexo 26 

Tarefa das carteiras (Beatriz) 

 

Problema das carteiras 

 

O Miguel tem 8 € na sua mão e o resto do seu dinheiro na carteira. 

O Rodrigo tem exactamente 3 vezes mais dinheiro do que o Miguel tem 

na sua carteira.  

O que se pode dizer da quantidade de dinheiro que o Miguel e o Rodrigo 

têm? 

 

1. Na Folha de Cálculo, organiza uma tabela onde mostres o dinheiro que cada um tem, 

experimentando para 10 diferentes quantias ‘inteiras’ na carteira do Miguel. 

 

 

 

 

2. Representa graficamente as quantias totais, em dinheiro, que o Miguel e o Rodrigo 

podem ter (com cores diferentes), em função do dinheiro na carteira do Miguel. 

 

 

ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS DE BEATRIZ                    Data: __/__/__            

Ficha de Trabalho de Matemática 
Equações – resolução de um 

problema 

Nome:                                                                                       N.º:                 

Turma:              7.º Ano         
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3. Com base na observação do gráfico e da tabela, quem gostarias de ser? O Miguel ou o 

Rodrigo?  

Explica a razão da tua opção. 

 

 

4. Escreve duas expressões com variáveis, cada uma delas representando a quantia de 

cada amigo. 

 

 

5. Por observação da tabela e do gráfico, quando é que os dois amigos têm a mesma 

quantia?  

 

6. O avô do Miguel deu-lhe mais 4€ que ele juntou à quantia que tinha na mão.  

a) Actualiza a tabela com este novo valor e regista as diferenças que trouxe para a 

tabela e para o gráfico?  

 

 

 

 

b) Nestas condições, quando é que os dois amigos têm a mesma quantia? 

 

c) Traduz esta situação por uma equação. 
 

d) Resolve a tua equação e verifica a solução comparando-a  com os valores da 

tabela e com os do gráfico. 
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Anexo 27 

Exploração da tarefa das carteiras 

 

Tarefa das carteiras5 

(do enunciado às explorações dos alunos – tradução/adaptação do original) 

 

Enunciado 

 

Miguel tem 8 € na sua mão e o resto do seu dinheiro na carteira. 

Rodrigo tem exactamente 3 vezes mais dinheiro do que Miguel tem na sua carteira 

O que se pode dizer da quantidade de dinheiro que Miguel e Rodrigo têm? 

 

Introdução e contexto 

 

Trata-se de um problema de comparação de funções, uma extensão do trabalho 

com funções que se desenvolve com os alunos do problema dos doces (ver 

problema no mesmo artigo), agora com 10 anos, no 2.º semestre do 4.º ano. 

 

Discussão das ideias do texto original 

 

1.º) Passa-se por uma leitura em voz alta do problema pelos alunos, de modo a 

consensualizar interpretações (Rodrigo tem 3 vezes a quantia de Miguel ou 3 vezes 

a quantia que Miguel tem na carteira?). 

Existem progressos significativos nas representações algébricas 

Por exemplo: Total Miguel = N+8 =   ; Total Rodrigo = N*3 = 3N 

Tipo de respostas conseguidas: 

 Notação convencional (25%) tipo 3N, N+N+N, ou N+8; 

 Operações implícitas (24%) omitem o „+‟ em N+8, por exemplo, ficando N8; 

 Variáveis icónicas (ícones carteiras) (23%); 

 Desenhos/tabelas com múltiplas possibilidades (12,5%) que evidenciam a 

variação e a co-variação; 

 Representação de quantidades através de uma única possibilidade (22%). 

 

2.º) Enriquecer a discussão (1 semana + tarde, rever o problema). 

Começa por ajudar os alunos a preencher uma tabela com 3 colunas projectada na 

parede. 

Coloca cabeçalhos nas colunas (Miguel – carteira e mão; Rodrigo). 

O professor quer passar aos gráficos, mas os alunos querem rever os aspectos da 

história. Dado um valor, 0, por exemplo, na carteira, os alunos reconstroem a 

história à medida que preenchem a tabela. 

                                           

5 Carraher D., Schliemann, A. e Schwartz, J. (2008). Early Algebra is not the same as 
Algebra Early. In J. Kaput, D. Carraher & M. Blanton (Eds). Algebra in the Early Grades (p. 
235-272). LEA: New York. 
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O professor acrescenta títulos algébricos nos cabeçalhos (W – variável 

independente, W+8 – função Miguel e 3W – função Rodrigo). 

Isto é um passo importante, permitindo, dado um valor a W, calcular os outros sem 

reconstruir a história. No entanto, isto não significa o fim da semântica. O 

significado nunca deve ser completamente abandonado por quem modela situações 

do quotidiano (como engenheiros, estatísticos aplicados, …). 

3.º) Introduzir os gráficos para evidenciarem a co-variação 

Completa-se a tabela W=0, 1, 2, 3, ou 4.  

O professor guia a representação dos pontos no gráfico (W está nos eixo dos xx e 

os totais do Miguel e do Rodrigo no eixo dos yy). 

Alguns diálogos (P – professor; A – alunos): 

P: O que acontece às linhas? A: Miguel anda 1 a 1 e Rodrigo anda 3 a 3; P: Onde é 

que isso se vê? A: Aponta para a linha e descreve o crescimento na horizontal e na 

vertical (parece descrever-se qualquer coisa como o declive). 

Quando traçam o ponto (4,12) para o Rodrigo, o professor questiona os alunos se, 

uma vez que já existe no gráfico [é o ponto (4,12) do Miguel], se será o mesmo? 

Os alunos vêem que as linhas se cruzam nesse ponto (um passo importante para as 

equações). 

Todos completam a tabela com êxito e cerca de 90% traçam os gráficos com êxito. 

O professor usa a transição entre as representações tabelas <-> gráficos para 

perceber porque se cruzam as linhas, porque são iguais na tabela, … 

O professor procura também que os alunos interpretem, o que acontece antes e 

depois de se encontrarem, discutindo a tabela e o gráfico. 

 

4.º) Revisitar o problema das carteiras para resolver equações. 

 

Como envolve a comparação de duas funções que se intersectam, caímos nas 

equações. 

 

4.ºA) Existem duas distintas interpretações para esta equação W+8 = 3.W: a 

interpretação numérica (a); e a interpretação funcional (b). 

(a) A interpretação numérica assume uma igualdade entre os dois membros, em 

que, cada um deles (o da esquerda e o da direita) corresponde a um único número. 

Podem ser iguais ou diferentes, resultando daí proposições verdadeiras ou falsas. 

(b) A interpretação funcional, passa por igualar as duas funções em que W+8 e 3.W 

são duas funções livres a variar.  

Que consequências tem fazer W+8 = 3.W? (verdade para W=4), ou seja, o caso 

em que as funções são a mesma, em que são iguais na tabela, em que os gráficos 

se cruzam, em que estão no mesmo lugar. 

Nesta visão, a, em 5+a=7 é variável e não um simples e único valor. Só é 

verdadeira quando a=2, mas a é variável. 

Por exemplo, b=b+1 também é uma equação (embora nunca haja um valor que a 

verifique). 

A incógnita, assume-se como uma variável que, por uma razão ou por outra, se 

condiciona a ter um único valor (por uma restrição ou condição que se lhe coloca). 
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4.ºB) Fazer 8+W = 3.W 

O professor, depois de discutir tabelas e gráficos, escreve 8+W = 3.W 

Seguidamente, dá a Miguel 1 cartão com (8) e 1 cartão com (W). Dá a Rodrigo, 3 

cartões com (W) em cada. 

Depois exploram-se 2 caminhos: 

1.º caminho) Discussão - P: Se as duas quantias forem iguais, que dinheiro existe 

na carteira? A: 4; P: Porquê? A: 3*4 = 12 e 4+8 = 12; P: É a única forma? Alunos 

ficam na dúvida … 

 

2.º caminho) Simplificar a equação eliminando quantidades iguais de cada um 

Diálogos – P: Quero que o Miguel gaste tudo! Como fazer? A: Tira-se W (e o 

professor tira-o, assumindo que o gastou); P: São iguais agora? O que tenho que 

fazer? A: Tirar também ao Rodrigo (mas não fica claro o que fazer, para os alunos). 

Os alunos tiram tudo (3W) ao Rodrigo. Professor: Tudo? (tira os 3 cartões) Ficam 

iguais? 

Os alunos têm dúvidas. Tirar 2.W? Tirar 1.W. 

A discussão continua e permite esclarecer (e o professor aproveita, neste caso, os 

alunos já saberem a solução W=4). 

P: Se o Miguel tem 4 (quando as quantidades dos dois amigos são iguais) quanto 

se tira ao Miguel? Alunos: 2 … 4!; P: Ok! (existe alguma confusão entre o dinheiro 

e os cartões). 

Professor reconstitui: Tira 1 W (1 carteira) de cada um? Alunos: Sim; P: Significa o 

quê? Tirar 4 (1W) de um e tirar 4 (1W) do outro. 

Ficam 8 (Miguel) e 2.W no Rodrigo. Portanto 8 = W+W, ou seja, 8 = 4+4 -> W=4. 

 

4.ºC) Nova equação 100+W = 3.W 

Resolver uma nova equação, 100+W = 3.W, da qual não sabem a solução, para ver 

se perceberam. 

O problema é tratado da mesma forma, distribuindo 1 cartão com o número e 4 

cartões com a variável. 

50 50  

W W W 

   

100 W  

Reflexão 

Como se pode introduzir a exploração deste problema num 7.º ano (tendo em 

conta alguns temas do programa como, funções, proporcionalidade e equações)? E 

que potencialidades poderá introduzir a folha de cálculo na exploração da situação? 

O papel das diferentes representações, nomeadamente a gráfica (interpretação nos 

dois sentidos: linguagem natural <-> gráfico), as tabelas e a algébrica simbólica? 

 

Organização de José Duarte 

1.Fevereiro.2009 
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Anexo 28 

Tarefa das baleias (Beatriz) 

 

Para resolveres as tarefas que te proponho: 

 

1.º Acede ao site do moodle da EB 2,3 de Beatriz; 

2.º Clica em Projectos – disciplinas  -> Transversais;  

3.º Clica em Plano de Acção para a Matemática; 

4.º Na secção “3.º ciclo”, encontrarás o ficheiro de apoio à tarefa “Imagem 

original da baleia”.  

 

A BALEIA…  

 

Considera a imagem original da baleia. 

 

1. Selecciona a imagem e regista as suas dimensões. 

Usa a opção Formatar – Imagem e escolhe Tamanho. 

 

Altura: ………………… cm.   

Largura: ………………. cm. 

 

2. Tendo por referência as dimensões da imagem original, completa a 

tabela seguinte. 

 

 Original Redução 50% 
Redução 

____% 

Redução 

____% 

Altura (em 

cm) 
   5,08 

Largura (em 

cm) 
  2,709  

  

 

3. Baseado na tabela anterior, considera as dimensões da figura que obtiveste 

depois de lhe aplicares uma redução para 10%. Esta figura é semelhante à 

figura original? Justifica. 

 

 

4. Uma imagem da baleia com 6 cm (altura) x 10 cm (largura) será 

semelhante à original? Justifica. 

 

 

 

ESCOLA BÁSICA 2,3 DE BEATRIZ                    Data: __/__/__            

Ficha de Trabalho de Matemática 

Problemas de 

proporcionalidade e 
semelhança de figuras 

Nome:                                                                                          N.º:              
Turma:               7.º Ano         
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5. Na folha de cálculo, organiza uma tabela, semelhante à indicada em baixo 

com as diferentes percentagens de redução da imagem para 10% a 50%, 

em intervalos de 10%. Regista também os valores obtidos na tabela 

seguinte.  

No rectângulo exterior à tabela, escreve a fórmula que utilizaste. 

 

 

 

6. Ainda na tabela que construíste na folha de cálculo, acrescenta uma linha 

para calculares a razão entre as duas dimensões, aproximada às décimas. O 

que verificas? Neste contexto, como interpretas a razão calculada?  

 

 

 

7. Escreve uma expressão que relacione a largura e a altura de qualquer 

imagem cujas dimensões mantêm a razão que determinaste na alínea 

anterior. 

 

 

 

8. Utilizando a expressão que determinaste na alínea anterior, responde 

apresentando os cálculos: 

 

a) Se a altura for 5 cm, quanto é a largura? 

 

 

b) Se a largura for 13, quanto é a altura? 

 

 

c) Haverá alguma figura semelhante à imagem da baleia com 7 cm de 

largura e 5 cm de altura? 

    

 

9. Conjectura sobre o gráfico que relaciona a largura e a altura de uma imagem 

com as características da alínea anterior. 
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10. Considera a figura ao lado, cujas 

características do seu Tamanho estão 

indicadas na caixa de diálogo abaixo.  

 

Para se aceder a esta, seleccionou-se 

Formatar Imagem no Menu da Barra de 

Ferramentas.  

 

Faz algumas das experiências na Escala e/ou 

na Altura e largura Absoluto desta caixa de diálogo e verifica o que observas 

com cada uma delas. 

 

a) Altera só a altura ou a largura da figura. O que observaste na figura? 

 

b) Desmarca os campos “Manter a relação altura/largura” e “Proporcional 

ao tamanho original da imagem”, e modifica uma das dimensões 

(largura ou altura). O que observaste na figura? 

 

INVESTIGA: 

Desmarca um dos campos “Manter a relação altura/largura” ou 

“Proporcional ao tamanho original da imagem”, mantendo um activado e 

alterando uma das dimensões (largura ou altura). O que observaste na 

figura? 

 

11. Outro processo para descobrir se dois rectângulos são semelhantes é 

conhecido pelo método da diagonal. Basta desenhar as diagonais de cada 

figura, sobrepor dois dos seus lados e verificar se as diagonais são 

coincidentes (pertencem à mesma recta). 

 

a) Utiliza duas figuras que já verificaste que são semelhantes e verifica a 

semelhança por este método. 

b) Utiliza duas figuras que já verificaste que não são semelhantes e verifica 

que não o são por este método. 
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Anexo 29 - Ideias para o trabalho em Estatística 

       

 

 
 

      

Recolha de resíduos em 4 contentores (em kg.) - 2008        

 Vidro Papel Plástico Metais Totais Média        

 60 20 40 80   50,0        

Percentagem                    

Legenda           Total        

Ângulos                    

              

Mediana 50             

 

 
 

             

              

              

              

              

              

              

              

              

        
 2005 2006 2007 

  

        
Metais 120 100 60 

  

        
Nova média        

  

Investiga: Qual das 2 medidas é mais estável? A média ou a mediana? Na 

tabela cima, altera o valor dos metais para 160. Averigua o que se passou 
com a média e com a mediana. Confirma então a resposta que deste à 
pergunta anterior. 

Série1; 1; 
60; 30% 

Série1
; 2; 
20; 
10% Série1; 3; 

40; 20% 

Série1; 4; 
80; 40% 

Recolha de resíduos em 
contentores 

1

2

3

4

Ângulo? 

1. Interpreta o que significa a média de 50 Kg na 1ª lnha; 

2. Constrói um gráfico de colunas com os valores absolutos; 

3. Usa a FC para calculares a percentagem de resíduos recolhidos em cada 

um dos contentores (apenas deves escrever uma fórmula na célula mais à 
esquerda e copiar). Constrói um gráfico de colunas com os valores absolutos; 

4. Usa a FC para calculares as amplitudes dos ângulos correspondentes a 
cada um dos sectores circulares (apenas deves escrever uma fórmula na 

célula mais à esquerda e copiar). Nota que o ângulo giro mede 360º. 
Acrescenta a legenda e as percentagens usando a FC; 

5. Sabendo que a recolha de Metais nos 3 anos anteriores teve os valores 
indicados na tabela abaixo (e o resto manteve-se igual), sem fazeres a 
substituição, indica qual a alteração que isso trouxe para a média dos 
resíduos recolhidos por contentor. Justifica a tua resposta; 

Em seguida, experimenta substituir os valores na célula respectiva (dos 

Metais) e verifica se a tua conjectura estava certa; 

6. Sabendo que a média se manteve em 50 Kg. em 2004, mas que os valores 
da recolha do vidro e do plástico foram diferentes, quais poderiam ter sido 
esses valores; 

7. Em 2002, os resíduos recolhidos nos contentores, foram metade dos 
registados em 2008. Que influência pode ter tido na média? 

8. Em 2009, prevê-se que os resíduos recolhidos em cada contentor, sejam 

de mais 10 kg. do que em 2008. Que influência poderá isso ter na média? 
Porquê? 
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Anexo 30 

Tarefa do Dividir por 3 

 

 

Tarefa: Dividir por três (adaptado do manual escolar, tarefa 9.1 da pág. 112) 

 

 

Preenche a tabela indicando a dízima correspondente 

 

1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 

0,(3) 0,(6) 1        

 

 

a) Como explicarias a continuação desta tabela para números do mesmo tipo, 

com numeradores maiores que 10? 

 

b) Sem efectuares cálculos, indica a dízima correspondente ao número 17/3. 

 

c) Sem efectuares cálculos, indica a dízima correspondente a 19/3.  

 

d) Explica o processo que usaste para descobrir as dízimas anteriores. 

 

e) Sem recorreres à calculadora, descobre o número que representado na 

forma de uma fracção com denominador 3 tem como dízima 7,(6)? Explica o 

teu raciocínio. 

 

f) Utiliza o processo que descreveste na alínea anterior para descobrir as 

dízimas correspondentes aos números: 

 

a.  62/3 

 

b.  181/3 

 

g) Encontra uma fórmula com uma variável que te permita calcular a dizima de 

um número representado na forma de uma fracção com denominador 3, 

quando é: 

a. um número inteiro; 

b. uma dízima, de período 3; 

c. uma dízima, de período 6. 
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Anexo 31 

Estratégias de alunos (problema dos telefonemas) 

Resoluções apresentadas por alunos 

 

Um grupo apresentou a seguinte resolução: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao mostrar aos colegas a sua resolução, explicaram satisfeitos: 

Arranjámos cinco cores para representar os meninos. Pintámos as chamadas que 

cada um fez. Somámos as chamadas realizadas. 

Um segundo grupo apresentou uma resolução diferente:  
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Enquanto mostravam a cartolina, explicaram:  

Demos nomes aos meninos. Numerámos as chamadas que cada um fez. Somámos 

as chamadas realizadas 

Um terceiro grupo tomou então a palavra, mostrando a sua resolução. 

Desenhámos os meninos. 

Desenhámos de cores 

diferentes as chamadas que 

cada um fez. Somámos as 

chamadas realizadas. 

E descobrimos uma regra... 

aumenta-se sempre o 

número de meninos menos 

um. 

A professora, ao ouvir “esta 

regra”, propôs aos alunos a 

construção no quadro de uma tabela na qual relacionassem o número de amigos do 

grupo e o número de chamadas telefónicas que estes realizariam. Começando por 

registar a cor as soluções encontradas para 5, 6 e 7 meninos, questionou os alunos 

acerca do número de chamadas para grupos com número de amigos até ao dez. Ao 

fim de algum tempo, a tabela ficou completa: 

 

De seguida, correspondendo ao incentivo da professora, os alunos, numa tentativa 

participada por muitos, exprimiram uma conclusão, que teve a concordância 

colectiva: 

Depois de analisarmos a tabela concluímos que existe uma regra para descobrir o 

termo seguinte, ou seja... para descobrir quantas chamadas fazem onze alunos, 

basta só juntar ao resultado anterior onze menos um, porque há sempre um aluno 

que não telefona a ninguém. 

Estratégias retiradas do documento Orientação e desenvolvimento de projectos educativos 

em Matemática III (1.º Módulo), Proposta de Trabalho 1: Telefonemas, cercas e pensamento 

algébrico – DEFCUL, Vieira de Leiria, 2009 

 

N.º de amigos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N.º de chamadas 0 1 3 6 10 15 21 28 36 45 
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Anexo 32 

Tarefa das carteiras (Ana) 

 

 

O dinheiro do Miguel e do Rodrigo 

 

O Miguel tem 8€ na sua mão e o resto do seu dinheiro na 

carteira. O Rodrigo tem exactamente 3 vezes mais dinheiro do 

que o Miguel tem na sua carteira. O que se pode dizer da 

quantidade de dinheiro que o Miguel e o Rodrigo têm? 

 

1. Utiliza o ficheiro de Excel para organizares um conjunto de 

possibilidades de quantias de dinheiro que o Miguel e o Rodrigo 

têm. 

Nota: usa apenas números inteiros 

 

2. Escreve duas expressões com variáveis que traduzam, respectivamente, a 

quantia de dinheiro de cada um dos amigos. 

3. Qual dos dois gráficos abaixo representa a situação descrita? Justifica a tua 

opção. 

 

 

4. No gráfico que escolheste e justificaste, indica quem é quem (Série 1 e Série 2), 

com base na história e nos valores da tabela.  

 

 

E.B. 2,3 de Ana 2009 
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5. Tendo em conta a tua resposta, quem gostarias de ser? O Miguel ou o Rodrigo? 

Porquê? 

 

 

 

6. O que significa, no gráfico B, o cruzamento das duas linhas? A que valor 

corresponde na carteira do Miguel? E a que valor na carteira do Rodrigo? Nesse 

ponto, qual é a quantia total de cada um dos amigos? 

 

 

 

7. Como podes relacionar as duas expressões, de modo a traduzirem o ponto em 

que as rectas se cruzam? 

 

 

8. O avô do Miguel deu-lhe mais 4€ que ele juntou à quantia que tinha na mão. 

Actualiza a tabela com este novo dado e indica as diferenças que trouxe esta nova 

situação à tabela e ao gráfico. 
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Anexo 33 

Tarefa dos sumos 

 

 

A Festa do Paulo 

 

O Paulo vai dar uma festa para alguns amigos. 

Há um jarro com sumo, não completamente cheio, para distribuir pelos convidados 

de uma festa. 

O jarro tem a forma de cilindro, os copos têm a forma de cone e as dimensões 

estão indicadas na figura. 

 

1. Usa as potencialidades da folha de cálculo do Excel para investigares as relações 

abaixo propostas: 

a. Para quantos convidados dará o sumo disponível no jarro se cada um 

deles só beber um copo desse sumo. 

 

b. E se o jarro estivesse cheio, para quantos convidados dava?  

 

c. Considera, agora que o copo disponível na festa era cilindrico com o 

mesmo diâmetro. Que alturas é que podia ter de modo a que todos 

pudessem beber um copo?  

 

 

2. Organizem, por escrito, as etapas do vosso trabalho e as vossas conclusões. 

 

 

E B 2,3 de Ana 2009 



 654 

Anexo 34 

Problema do perímetro do campo 

 

Resolver um problema de palavras envolvendo uma equação linear numa variável, 

com folha de cálculo e calculadora gráfica6 

 

Problema: calcular o comprimento e a largura de um campo rectangular cujo 

perímetro é 102 metros e o seu comprimento é o dobro da largura. 

O artigo refere que estudantes iniciados em álgebra não fazem necessariamente 

uso de métodos algébricos para resolver problemas deste tipo (por exemplo, uso de 

operações aritméticas inversas, „desfazendo‟, „todo/parte‟, …). 

Como sugerem 3 investigações (ver p. 734), para os estudantes que não tiveram 

ainda nenhuns estudos formais de álgebra, “as folhas de cálculo podem apoiar uma 

estratégia „algébrica‟. Por isto querem dizer que os estudantes usam „fórmulas‟ da 

folha de cálculo para escrever uma regra explícita para o perímetro do rectângulo 

baseado numa célula particular representando a largura e especificado pela sua 

localização” (p. 734). 

A propósito do problema referido na investigação de Sutherland e Balachef (1999), 

os autores do artigo referem que “os estudantes começarão com uma célula 

contendo um valor para a largura e construindo células noutras colunas, 

eventualmente construindo uma célula com informação sobre o perímetro como 

uma função do valor na célula original da „largura‟. Os estudantes variarão então os 

valores da largura, digitando valores na célula original ou incrementando os seus 

valores ao longo de uma coluna. Independentemente, a tarefa é procurar por 

valores da célula da largura que gerem um perímetro de 102 metros. O correcto 

valor da largura é a incógnita. Neste sentido, os estudantes que usam a folha de 

cálculo desta forma estão trabalhando analiticamente, por oposição a 

sinteticamente, raciocinando com uma incógnita para a tornar conhecida. Mesmo 

este tipo de trabalho é diferente dos tradicionais métodos algébricos para resolver 

através da incógnita. De facto, na tabela da folha de cálculo, não há representação 

directa da incógnita ou da própria equação. Talvez o mais aproximado à 

representação da equação que alguém pode obter com uma folha de cálculo é fazer 

uma coluna que é sempre 102 metros e então criar outra coluna para comparar 

com a coluna dos 102 metros para calcular o perímetro baseado num valor inicial 

da largura” (p. 734). Pode ainda usar as diferenças entre o perímetro 102 e o 

calculado (e esperar por zero), ou a razão (e esperar por um). 

Independentemente do que usa para identificar o conjunto solução da equação, é 

claro que estas estratégias de solução não são baseadas em operar sobre ambos os 

lados do sinal de igual nas formas convencionais. Em vez disso, eles são baseados 

em sucessivos cálculos enquanto observam as relações de entrada – saída, um 

método sistemático de „tentativa e erro‟. 

Que tipo de concepções estão presentes no trabalho com a folha de cálculo? 

“Quando os estudantes trabalham com símbolos representando endereços na tabela 

                                           

6 Tradução e adaptação de ideias de um artigo de Yerushalmy e Chazan (2003) 
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da folha de cálculo, estes símbolos não são incógnitas nem variáveis. Representam 

endereços particulares e nesse sentido parecem demasiado particulares para serem 

variáveis, embora sem dúvida os valores nas células às quais elas se referem 

podem mudar; as células às quais elas se referem podem ter ou não valores; 

quando têm parece estranho chamar-lhes incógnitas (...) As regras de cópia em 

coluna numa folha de cálculo fazem uso da capacidade da ferramenta para levar a 

cabo operações recursivas, ainda que a fórmula que os estudantes devem 

desenvolver para calcular uma coluna de outra seja uma função explícita destas 

variáveis” (p. 735). 

“Em muitas descrições do trabalho dos estudantes com as folhas de cálculo 

(incluindo uma em Rojano, 1996), a entrada é incrementada por uma unidade, 

criando assim uma sequência de entradas inteiras. Isto pode ser apoiado por um 

importante recurso para os estudantes fornecido pela ferramenta. Pode ser que a 

tendência para ver as entradas numa coluna como termos de uma sequência é 

apoiado porque cada linha é etiquetada por um número ordinal” (p. 735). 

O artigo prossegue agora, colocando o mesmo problema a aprendentes iniciados de 

álgebra mas usando a calculadora gráfica: “Usando as capacidades da calculadora, 

um utilizador podia inserir pares ordenados criados da descrição do problema – tais 

como (10, 60), (20, 120), (30, 180), (40, 240) – e usar uma recta de regressão 

para encontrar a expressão que se pode ajustar a estes dados” (p. 735). 

“No entanto, estudantes iniciados que são bem sucedidos a resolver a tarefa podem 

mais provavelmente começar por digitar a regra da função (p. ex., y=2x+4x). Tal 

regra descreve todos os possíveis perímetros como uma função da largura, x. Os 

estudantes podem então traçar o gráfico desta função e procurar por um x para o 

qual o valor da função é 102, talvez traçando o gráfico e gerando valores. É 

possível, embora menos provavelmente, que os estudantes possam começar com 

uma análise de tabelas de valores da função gerada automaticamente da 

expressão. Ainda outra opção é entrar com duas funções (preferível a apenas uma 

que calcula o perímetro de uma dada largura): y1=6x e y2=102. O valor de x do 

ponto de intercepção dos gráficos das duas funções poderá indicar o valor de x que 

resolve o valor da largura” (p. 735). 

A calculadora gráfica aqui apoia a visão de x como variável. “Tal como a folha de 

cálculo, quando usamos uma calculadora gráfica, não existe representação explícita 

da equação, mas frequentemente expressões para duas funções. Sempre que se 

traça o gráfico de uma função, é necessário formular uma equação algébrica sem o 

apoio da ferramenta. O apoio da ferramenta está em libertar o estudante da 

necessidade de manipular a equação para encontrar a solução” (p. 736). 

Os estudos de Stacey e MacGregor (2000b) e Herscovics e Linchevski (1994) 

relatam que “estudantes de álgebra iniciados tendem a evitar expressões algébricas 

na resolução de problemas. Em tais casos, parece improvável que a calculadora 

gráfica com a sua necessidade de uma regra explícita como ponto de partida, possa 

apoiar iniciados na aprendizagem da álgebra”. 
José Duarte 
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Anexo 35 

Algebrizar problemas (manual de Ana) 

(adaptação de problemas do livro Matemática Sem Limites, volume 1, 7.º ano – 

Unidade: Números Racionais) 

 

Linha em serpentina (adaptação do problema 4, p. 107)  

A linha em serpentina é formada por três lados de um quadrado, alternadamente 

acima e abaixo da linha horizontal. Cada quadrado, tem de lado, metade do 

comprimento do lado do quadrado anterior. O lado do primeiro quadrado mede 144 

cm. 

a) Escreve uma expressão numérica que te permita calcular o lado do 2.º 

quadrado, a partir do lado do 1.º. 

b) Quanto mede o lado do 4.º quadrado? Está acima ou abaixo da linha horizontal? 

c) Quanto mede o lado do 9.º quadrado? Está acima ou abaixo da linha horizontal? 

d) Existe algum quadrado de lado igual a 0,125 cm? Se sim, qual é o seu número 

de ordem? E está acima ou abaixo da linha horizontal? 

e) O 20.º quadrado está acima ou abaixo da linha horizontal? E o de ordem 101? 

Descreve um processo que te permita, sem o desenhares, saber de imediato se 

está acima ou abaixo da linha horizontal? 

f) Encontra uma expressão com uma variável que te permita calcular a dimensão 

do lado de qualquer quadrado, conhecido o seu número de ordem. 

 

Extensão do problema 

 

Supõe que a serpentina se desenvolve agora, a partir do 1.º quadrado (com lado 

igual a 3 centímetros), mas para a esquerda, passando a designar as ordens, à 

esquerda da ordem 0, por números negativos. A medida do lado de cada novo 

quadrado, é encontrado agora, duplicando o lado do quadrado anterior. 

a) Qual a medida do quadrado de ordem 0? E a medida do quadrado na posição -2? 

E a medida do quadrado na posição -6? Em cada uma delas, os quadrados estão 

abaixo ou acima da linha horizontal? 

b) Encontra uma expressão com variável que te permita determinar a medida do 

lado de qualquer quadrado, conhecida a sua posição (negativa). 

c) Como se pode saber, conhecida qualquer ordem negativa, se o quadrado está 

para cima ou para baixo da linha horizontal? 

 

Temperaturas (adaptação do problema 3, p. 107) 

Em Setúbal, na última 5.ª feira do mês de Janeiro, registou-se uma temperatura 

mínima de 4º. Três dias depois, no domingo, registou-se a mesma temperatura 

mínima, sabendo-se apenas que ela variou em cada um dos dias intermédios. 

O objectivo é identificar 3 hipóteses de subidas (sinal posicional +) e/ou descidas 

(sinal posicional -) ao longo dos 3 dias que ilustrem a situação. 

Por exemplo, uma delas poderá ser, desceu 3º no primeiro dia e subiu nos outros 

dois dias (1.º e 2.º respectivamente), o que se traduz pela expressão (+4)+(-

3)+(+1)+(+2).  
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Identifica outras duas hipóteses, tendo em conta que: 

a) Desceu nos dois primeiros dias e subiu no terceiro; 

b) Subiu no primeiro dia e desceu nos dois dias seguintes; 

c) Subiu nos dois primeiros dias e desceu no terceiro. 

 

Extensão do problema 

 

Na Serra da Estrela, as temperaturas mínimas, num fim-de-semana do mês de 

Janeiro, variaram entre os 2 graus positivos (sexta, à noite) e os 3 graus negativos 

(domingo, à noite), sabendo-se que houve uma descida num dos dias e uma subida 

no outro, sem se saber em qual. 

Organiza uma tabela, na folha de cálculo, com os dados devidamente 

sistematizados, com um conjunto de 10 combinações possíveis que podem ter 

existido, de acordo com as condições do problema. 

 

Origem do tempo (adaptação do problema 1, p. 107) 

Imagina que começas a contar o tempo a partir das 8 horas do dia 15 de Fevereiro 

de 2009. Assim, as 10 horas são representadas pelo número relativo +2 e as 6 

horas, correspondem ao número relativo -2. 

a) Qual é o número relativo que representa as 20 horas desse mesmo dia? E as 12 

horas? E as 3 horas? 

b) Qual é o número relativo que representa as 8 horas de amanhã? E as 6 horas? 

c) Qual é o número relativo que representa as 20 horas de ontem? E as 24 horas 

de ontem? 

d) A que horas do dia 15 poderão corresponder os números relativos -4? E +10? 

e) A que horas do dia 13 poderão corresponder os números -36? E -48? 

f) A que horas do dia 16 correspondem os números + 18? E +23? 

g) A que dia e horas correspondem os números + 120, + 248 e +232? Encontra 

um processo que te permita saber exactamente a que dia e hora correspondem 

qualquer número positivo ou negativo. 

 

Nível médio das águas do mar (adaptação do problema 2, p. 107) 

A partir da altitude 8 metros, pretende-se chegar ao nível médio das águas do mar, 

através de duas descidas (adicionando dois números negativos). 

Organiza uma tabela ordenada na FC, com todas as possibilidades. Por exemplo, 

uma possibilidade é (+8) + (-2) + (-6) = 0. 

 

Extensão do problema 

Organiza agora uma outra tabela do mesmo tipo, com o mesmo valor de partida e 

o mesmo objectivo, mas sabendo que houve uma subida e uma descida e que a 

subida não foi superior a 4 metros (+4). 

 

Organização de José Duarte 

15.Fevereiro.2009 
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Anexo 36 

Algebrizar problemas (manual de Beatriz) 

 

Problema 1 

(adaptação da Ficha 30 – Do Espaço ao Plano – Áreas, do Caderno de Actividades – 

Matemática em Acção) 

 

 

Na figura, os 3 círculos são geometricamente iguais. 

 

a) Calcula a área da figura constituída pelos 3 círculos.  

 

b) Calcula o perímetro da figura constituída pelas 3 

circunferências. 

 

c) Consegues encontrar outras figuras constituídas por circunferências tangentes e 

geometricamente iguais (apenas com diâmetros inteiros) cuja soma dos diâmetros 

seja igual a 12 cm? 

 

d) Representa na folha de cálculo uma tabela com todas as hipóteses possíveis 

(apenas para diâmetros inteiros) e calcula os respectivos perímetros e áreas, em 

função de ∏ (não tome qualquer valor aproximado). 

 

 

Número círculos Diâmetro unitário (cm) Área total Perímetro total 

3 4 3*4*∏=12∏  

    

 

 

e) Observa em seguida a tabela e identifica alguma regularidade entre as áreas ou 

entre os perímetros das respectivas figuras, procurando explicações e formulando 

conjecturas. 

 

Problema 2 

(adaptação da Ficha 35 – Equações – Resolução de 

problemas, do Caderno de Actividades – 

Matemática em Acção) 

 

Um passeio com largura constante envolve um 

lago quadrado (figura ao lado). 

 

a) Calcula a área do quadrado exterior e a área e 

perímetro do lago, quando o passeio tem de 

largura 1 metro. 

 

12 cm 

lago 

1 

16 metros 
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b) Organiza na folha de cálculo uma tabela com os dados resultantes do cálculo 

das áreas e perímetros dos lagos que se obtêm, quando a largura do passeio, vai 

tomando respectivamente os sucessivos valores inteiros 1, 2, 3, etc. 

 

c) Identifica na tabela algumas regularidades e procura encontrar explicações para 

as tuas conjecturas. 

 

Problema 3 

 

3.A) Considera a equação 2.x+3=b, dependente do parâmetro b. 

Calcula o valor que b deverá tomar para que a equação tenha solução: 

a) x=0  b) x=1  c) x=2 

 

 

3.B) Considera a equação a.x+3=9, dependente do parâmetro a. 

Calcula o valor que a deverá tomar para que a equação tenha solução: 

a) x=1  b) x=2  c) x=3 

 

 

 

 

 

Ideias a discutir 

 

Resolver e discutir a pertinência 

Que Matemática está envolvida em cada um dos problemas? 

Adaptação das questões a colocar tendo em vista desenvolver o pensamento 

algébrico (procurar relações, generalizar, …) servindo-se das potencialidades das 

TIC (múltiplas representações, …). 

Como ligar estes problemas aos tópicos do currículo que podem ser desenvolvidos a 

seguir? 

Como poderemos introduzir aqui os gráficos? Com que sentido? 

 

 

 

 

 

 

 

Abril. 2009 

 

José Duarte 
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Anexo 37 

Algebrizar mais problemas (Manual de Beatriz) 

 

(Unidade: Do Espaço ao Plano) 

 

1) Para o caso dos alunos não terem facilidade de visualização no espaço e em 

passar do espaço ao plano e vice-versa: 

Usar (na aula ou apenas em casa, após mostrar na aula no QI) alguns applets do 

Instituto Freudenthal (http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/) 

 

Colouring sides 1 (permite pintar a face nas vistas, dado o sólido que pode rodar) 

Colouring sides 2 (permite pintar o sólido, dadas as vistas). 

Building houses with sides views (dadas as vistas, construir o sólido; permite 

trabalhar volumes porque pede o número mínimo de cubos). 

Houses with heigh numbers 2 (permite reconstruir um sólido, copiando de um 

modelo à vista, usando números com pesos –p. ex., 3 significa que temos 3 cubos 

empilhados). 

Nota: O ClicMat também tem dois jogos com cubos e vistas. 

 

2) Ideias de algebrização: 

a) Dados dois ângulos suplementares, se um tem de amplitude 20º, quando terá o 

suplementar? 

Organiza na FC uma tabela com 2 colunas: as amplitudes a variarem de 10 em 10 

graus entre 0º e 180º; as amplitudes dos correspondentes ângulos suplementares. 

Escreve uma expressão com variável que traduza a relação entre um ângulo e o 

seu suplementar. 

 

b) É dado um quadrado com lado 1 e portanto, perímetro 4. 

Se duplicarmos o lado, o que acontece ao perímetro? E à área? 

Constrói na FC uma tabela com 3 colunas: uma com as medidas dos lados dos 

quadrados, que vão duplicando, entre 1 a 32; outra com o perímetro e outra com a 

área. 

Calcula a relação entre os perímetros de dois quadrados consecutivos. 

Realiza idêntico procedimento para as áreas. 

Procura uma justificação para as relações que encontraste. 

 

c) No ficheiro de FC anexo (espaço_plano.xls), encontras quadrados dentro de 

quadrados. Se o primeiro (1) tiver 48 cm2 de área, quanto têm de área os 

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/
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quadrados 2 e 3? Constrói uma tabela com as áreas dos 10 primeiros quadrados 

formados dessa forma e calcula as somas acumuladas (1.º+2.º; 1.º+2.º+3.º; 

etc.). Para que valor tende essa soma? 

 

d) O João disse que tinha construído um triângulo com as seguintes amplitudes de 

ângulos: 10º, 20º e outra que não se lembrava. Filipa tinha também construído um 

outro cujas amplitudes eram 20º, 40º e também outra de que não se lembrava. Na 

folha de cálculo, Manuel quer organizar uma tabela com todas as possibilidades de 

triângulos nestas condições, em que o ângulo de menor amplitude é múltiplo de 10. 

És capar de o ajudar, criando na FC uma tabela com 3 colunas onde representes as 

diferentes amplitudes? Quantas possibilidades encontraste? 

 

e) Cristina encontrou um triângulo com 3 ângulos cujas amplitudes eram 

respectivamente, 30º, 60º e 90º e cujas dimensões eram 3, 4 e 5. 

Eduardo disse que tinha encontrado outro triângulo diferente mas com as mesmas 

amplitudes de ângulos. Se achas que o Eduardo tem razão, que dimensões podem 

ter os lados do triângulo que ele encontrou? Que relação encontras entre os lados 

correspondentes dos dois triângulos (o de Cristina e o de Eduardo)? Que podemos 

dizer dos dois triângulos? 

Outros alunos levantaram o braço, dizendo que tinham encontrado outros 

triângulos com os mesmos ângulos, mas diferentes. Será possível? Constrói na FC 

uma tabela com 5 possíveis triângulos nestas condições. 

 

Extensão do problema 

Nessa tabela, calcula os quadrados das medidas dos lados dos triângulos e procura 

identificar uma relação entre esses valores que se mantém 

 

a b c a2 b2 c2 

3 4 5 9 16 25 

      

      

      

 

Nota: o ficheiro espaço_plano.xls tem as resoluções da maioria das questões aqui 

colocadas. 

Organização de José Duarte 

25 de Abril de 2009 
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Anexo 38 

Algebrizar tarefas: O que diz a teoria 

 

 
Um desafio para os professores: Algebrizar os problemas … e o currículo 

(tradução e adaptação da investigação) 

 

James Kaput e Maria Blanton falam-nos de algebrizar o currículo … Mas o que se 

entende por algebrização? Algebrizar um problema, normalmente aritmético, é 

variar a forma como se apresenta, alterando os números, procurando um padrão e 

estabelecendo relações, transformando-o num problema com questões de natureza 

algébrica (Brocardo et al., 2006). 

As três dimensões de algebrizar a experiência matemática de professores e alunos, 

aponta para: (i) elaborar tarefas com oportunidades para generalizar e 

progressivamente formalizar, partindo de padrões e estruturas; (ii) munir os 

professores de „olhos e ouvidos algébricos‟ para aproveitarem as oportunidades da 

prática; (iii) criar uma prática e cultura de sala de aula favorável ao 

desenvolvimento deste trabalho (Kaput & Blanton, s/d). 

Ora isto pode passar por preparar problemas de generalização, cuidadosamente 

seleccionados ou algebrizar problemas aritméticos, eventualmente retirados e 

adaptados dos manuais dos professores, de modo a transformá-los em problemas 

que exijam raciocínio algébrico. Seguem-se dois exemplos de problemas, 

inicialmente aritméticos, mas que podem ser algebrizados pelas novas questões 

que se introduzem: o problema dos apertos de mão e o problema das t-shirts. 

O primeiro pode começar por enunciar-se da seguinte forma: “Quantos apertos de 

mão serão dados, se cada um do teu grupo cumprimentar todos os outros uma 

vez?” (Brocardo et al., 2006). Perante um grupo, com um número determinado de 

pessoas, os alunos experimentarão cumprimentar ou fazer desenhos para obter a 

resposta. Algebrizar este problema passa por fazer variar o número de pessoas, 

tomando um número elevado que convide a abandonar a contagem, analisar os 

dados e procurar uma relação entre as variáveis em presença, de modo a obter um 

padrão. Assim, podem acrescentar-se questões, como: Partindo de um grupo de 20 

pessoas, quantos apertos de mão serão dados? E quantos serão necessários para 

um grupo de 21 pessoas? Como cresce o número de apertos de mão, de cada vez 

que alguém se acrescenta ao grupo? Esta é claramente uma actividade de 

construção de padrões (Kaput & Blanton, s/d), que emerge da generalização de 

uma situação numérica que faz surgir as letras como variáveis, realmente a variar 

(Brocardo et. al., 2006). 
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O problema das t-shirts é de natureza diferente e pode ser enunciado assim, como 

um simples problema de subtracção ou de valor em falta: “Eu quero comprar uma 

t-shirt que custa 14 € e já poupei 8 €. Quanto dinheiro mais preciso ganhar para 

comprar a t-shirt?” Algebrizá-lo, pode passar por fazer variar o preço de custo da t-

shirt. “Suponha que ela custa 15 €, 16 €, 17 € ou 26 €. Usando P (ou uma caixa) 

para designar o preço do produto que quero comprar, escreva uma expressão 

numérica que descreva quanto dinheiro a mais eu preciso para o comprar?” Ou 

ainda, um problema mais interessante poderá ser: “Assumindo que eu ganho 2 € 

por hora por um serviço de babysitting, quantas horas eu necessito de trabalhar 

para ter dinheiro suficiente para comprar a t-shirt de 14 €? E se custar 20 €? E se 

custar P €? E o que acontece se eu ganhar 3 € por hora? Então, quantas horas mais 

preciso de trabalhar para comprar a t-shirt de 14 €?” (Kaput & Blanton, s/d). 

Estas duas situações constituem „oportunidades algébricas‟ para os professores 

explorarem, procurando que elas, mais do que uma bateria de materiais e 

problemas a usar, se constituam numa forma de pensar e numa capacidade de 

integrar estas abordagens na sua prática lectiva.  

 

 

Organização de José Duarte 

29.Janeiro.2009 

 

  



 664 

Anexo 39 

Tarefa das sequências lineares (Beatriz) 

 

 

Sequências e mais sequências… 

O trabalho que vamos hoje realizar com as sequências de números requer a 

utilização de um applet que se localiza no endereço 

http://www.waldomaths.com/Linseq1NL.jsp. Assim que acederes a este site 

encontrarás um écran semelhante ao da figura abaixo.  

 

 Investigação: Como descubro a sequência com o applet? 

 

Depois de acederes ao applet, clica no botão New Problem, até encontrares uma 

sequência só com números positivos. 

1) Regista a sequência de números que seleccionaste e diz como estão relacionados 

os seus termos. 

 

2) Agora movimenta o 1.º selector e observa o que acontece no écran (aos 

números da sequência e ao gráfico).   

     Descreve o que faz este selector. 

 

 

ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS DE 

BEATRIZ 
                      Data: 
__/__/__                  

Ficha de Trabalho de Matemática Sequências de números 

Nome:                                                                                                  
N.º              Turma:           7.º Ano         

Nota:  

Os selectores movem-se 
com rato; servem para 
controlar os números da 
sequência. 

Botão para gerar uma 

nova sequência 

Sequência gerada 

pelo applet 

Sequência a alterar 

até coincidir com a 

sequência de cima 

1º 

2º 

Selector 

Expressão que traduz a tua 

sequência, em cada momento 

Representação 

gráfica da sequência 

gerada e da tua 

http://www.waldomaths.com/Linseq1NL.jsp
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3) Agora movimenta o 2.º selector e observa o que acontece no écran. Descreve o 

que faz este selector. 

 

4) Finalmente, procura agora chegar à sequência gerada pelo applet (a branco), 

movimentando o 1.º selector e, se necessário, também o 2.º. Conseguiste fazer 

coincidir a tua sequência (a amarelo) com a dada? Os pontos do gráfico 

sobrepõem-se? Regista a sequência e a expressão que aparece na caixa.  

 

5) Gera uma nova sequência em New Problem e regista os seus elementos, para 

depois os explicares aos teus colegas: os termos da sequência e a forma como 

crescem, o sentido dos movimentos que fizeste com cada um dos selectores (para 

a direita ou para a esquerda) e a justificação desses movimentos e a expressão 

final (YES!) na caixa.  

 

Problema: Interpretar uma sequência obtida com o applet 

 

Observa o écran ao lado 

e responde às questões 

justificando o teu 

raciocínio. 

 

1) Indica qual é a ordem 

do termo desta sequência 

que tem como valor o 

número 50. 

 

 

2) Será que é possível esta sequência ter um termo cujo valor é 70? Justifica. 

 

3.) O que distingue esta sequência da 

sequência dos múltiplos de 3 (sem o zero)? 

Compara a expressão geradora dos 

múltiplos de 3, com a expressão da 

sequência acima. O que concluis? 

 

4.) Representa graficamente7 um esboço 

das duas sequências, de modo a que se 

percebam os „seus andamentos‟? 

 

 

                                           

7 Cada ponto do gráfico tem uma coordenada que é a ordem e outra que é o valor do termo. Na 
sequência acima, o 1º termo que é 11, é representado pelo ponto de coordenadas (1,11). Como serão 
as coordenadas do ponto que representa o 1º múltiplo de 3? 
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Anexo 40 

Tarefa da cerca para o cão 

 

Uma cerca para o cão (explorações com alunos) 

 

A professora, para preparar a aula, inspirou-se no seguinte problema8:  

Uma cerca para o Faísca 

O dono do Faísca tem 40 m de rede para construir uma cerca rectangular para o 

seu cão. Quais deverão ser as dimensões da cerca para que tenha o maior espaço 

para correr? 

Depois de o analisar, decidiu propô-lo à turma com algumas alterações e, assim, 

iniciou a aula dividindo a turma em seis grupos. A cada um entregou uma versão 

do problema, com diferentes comprimentos para a rede disponível (40m, 30m, 

60m, 80m, 90m, 120m). Para além do enunciado, entregou também uma folha de 

papel branca e outra quadriculada, e uma folha de acetato e caneta.  

Os grupos tiveram alguma dificuldade em compreender o que lhes era proposto. A 

professora promoveu então uma discussão orientada pelas seguintes questões: 

 Quais as larguras e comprimentos possíveis para a cerca rectangular? 

 Como estudar a variação das possíveis medidas dos rectângulos? 

 Qual a área obtida para cada possível combinação, comprimento/largura? 

Após esta discussão inicial, os alunos dedicaram-se ao trabalho. A sua tendência foi 

desenhar alguns rectângulos possíveis e determinar, para cada um, a respectiva 

área. A professora incentivou-os a fazer os registos de forma sistemática, 

recomendando o uso de uma tabela. Alguns alunos usaram a tabela simplesmente 

como um formato para registar as medidas dos comprimentos, largura e respectiva 

área, mas sem lhe atribuir qualquer organização no que diz respeito às variáveis 

em causa, registando os casos sem qualquer ordem. No entanto, outros 

aperceberam-se desta possibilidade. 

Um dos grupos, o que tinha 40m de rede, 

escreveu também uma expressão com símbolos 

numéricos, adoptando as abreviaturas das 

grandezas em estudo.  

                                           

8  NCTM (1994), pp. 30-31 
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Para além desta tabela, o grupo esboçou um esquema condensado com os 

desenhos dos rectângulos que incluíra na tabela. A professora pediu ao grupo que 

mostrasse este esquema à turma e de seguida ensinou-os a construir um gráfico 

cartesiano comprimento/área para o caso do perímetro 40. 

Cada grupo construiu depois o gráfico cartesiano para o respectivo caso, a partir 

dos valores da tabela entretanto construída.  

 

 

 

 

A comparação dos gráficos serviu de base para a discussão posterior onde foram 

exploradas as relações entre as variáveis em jogo, observando-se, em particular, 

que os rectângulos próximos do quadrado têm quase todos a mesma área. 

A conclusão final foi que o quadrado era a solução para todos os casos, 

independentemente do comprimento da cerca. A professora chamou a atenção de 

que esta propriedade poderia ser usada em outros problema ou situações 

semelhantes. 

A aula terminou com a promessa de que num futuro próximo aprenderiam a fazer 

os gráficos no computador... 

 

 

 

In Orientação e desenvolvimento de projectos educativos em Matemática III (1.º Módulo), 

Proposta de Trabalho 1: Telefonemas, cercas e pensamento algébrico - DEFCUL 

Vieira de Leiria, 2009 
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Anexo 41 

Tarefa dos sumos (Beatriz) 

 

 

O Paulo vai dar uma festa para alguns amigos. 

Há um jarro com sumo para distribuir pelos convidados da festa. 

O jarro tem a forma de um cilindro e os copos têm a forma de cone cujas 

dimensões estão indicadas na figura ao lado. 

 

Usa as potencialidades da folha de cálculo do 

Excel para investigares as relações abaixo 

propostas utilizando o ficheiro disponível. 

 

1. Se cada convidado beber um copo de sumo e o 

jarro estiver cheio, para quantos convidados dá? 

 

2. E se o jarro não estiver cheio… 

 

a) Se tiver menos 5 cm de sumo do que na situação anterior, para quantos 

convidados dá?  

b) Se tiver menos 10 cm de sumo, para quantos convidados dá? 

c) Qual é o valor que a tem que tomar para que o sumo dê para, pelo menos, 

8 convidados? 

 

3. Considera que o jarro não está completamente cheio, tendo sumo até 15 cm, e 

que todos os convidados conseguiam beber um copo cónico de sumo. 

 

a) Se os copos disponíveis na festa fossem cilíndricos com o mesmo 

diâmetro e altura dos copos cónicos, o sumo daria para mais ou menos 

convidados? 

b) Para quantos convidados dará o sumo disponível se o copo for cilíndrico?  

Consulta e compara as tabelas da folha de cálculo para te auxiliar na 

resposta.  

c) Que relação existe entre o número de copos quando as alturas e os 

diâmetros das bases de ambos (cilíndrico e cónico) são iguais? E entre o 

volume? 

4. Considera agora que o copo cilíndrico tem 5 cm de altura.  

Que relação existe entre as alturas dos dois copos quando têm a mesma 

capacidade? 

 

ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS DE BEATRIZ                    Data: __/__/__            

Ficha de Trabalho de Matemática 
Áreas e volumes de sólidos 

geométricos 

Nome:                                                                                                N.º:                 

Turma:              7.º Ano         

a cm 
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Anexo 42 

Questões sobre pensamento algébrico (fichas de Beatriz) 

1. Dois amigos, a Ana e o Miguel, combinaram ir a correr das suas casas até ao 

parque.  

O gráfico abaixo representa a relação entre cada uma das suas posições e o tempo 

que demoraram a fazer o percurso. 

 

 

 

a) Qual dos dois amigos morava mais perto do parque? 

 

b) Quantos metros percorreu o Miguel, durante os primeiros 4 minutos? 

 

c) Na ida para o parque, os dois amigos chegaram a encontrar-se. Ao fim de quanto 

tempo ocorreu esta situação? 

 

d) Quem chegou primeiro ao parque? Explica a razão da tua opção. 

 

e) Quanto tempo decorreu entre a chegada de cada um dos dois amigos ao parque?     

 

f) Preenche a tabela, de acordo com o gráfico acima. 

 

Tempo (em minutos) 0 2  

Posição da Ana (em metros)   10 

 

2. Observa a seguinte sequência de figuras, onde estão empilhados azulejos 

brancos e cinzentos, segundo uma determinada regra. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Indica o número de azulejos de cada cor necessários para construir a figura 5. 

 

Ana Miguel 
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b) Na sequência acima representada, existirá alguma figura com um total de 66 

azulejos?  

Explica a tua resposta.  

 

c) Tendo em conta o número de cada figura (1, 2, 3, …), selecciona a expressão 

que permite calcular o número de azulejos cinzentos utilizados em cada uma das 

figuras? 

   

 13 n   n3   13 n   3n  

 

 
3. O professor David mostra uma caixa de doces em cada mão: na mão esquerda, tem doces 

do João que estão todos dentro da caixa; na mão direita, tem os doces da Maria e estes 

incluem os que estão na caixa e ainda alguns que restam e estão em cima da caixa. Sabe-se 

que as caixas têm exactamente o mesmo número de doces.    

O gráfico abaixo relaciona o número de doces em cada caixa com o total de doces do João e 

da Maria.   

Preenche a tabela, de acordo com o gráfico acima. 

 

Número de doces em cada caixa 0 1  
 

Total de doces do João    
6 

Total de doces da Maria   5 
 

 

b) Quantos doces tem a mais a Maria do que o João? Explica a razão da tua opção utilizando 

o gráfico. 

Doces da Maria 

Doces do João 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://images01.olx.com.br/ui/1/86/04/10848204_1.gif&imgrefurl=http://fortaleza.olx.com.br/dlu-doces-e-salgados-iid-10848204&usg=__3jt9JNGFEGsPG17j6Jv_Qem8ahw=&h=322&w=337&sz=52&hl=pt-PT&start=145&sig2=QQCTlKqnZ5qA2lcYXQYPQA&um=1&tbnid=077i3UHVAeNwVM:&tbnh=114&tbnw=119&ei=v2KtSZTnEJPN-QaujcWTBg&prev=/images?q=doces+e+salgados&start=144&ndsp=18&um=1&hl=pt-PT&lr=&rlz=1G1GGLQ_PT-PTPT293&sa=N
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://images01.olx.com.br/ui/1/86/04/10848204_1.gif&imgrefurl=http://fortaleza.olx.com.br/dlu-doces-e-salgados-iid-10848204&usg=__3jt9JNGFEGsPG17j6Jv_Qem8ahw=&h=322&w=337&sz=52&hl=pt-PT&start=145&sig2=QQCTlKqnZ5qA2lcYXQYPQA&um=1&tbnid=077i3UHVAeNwVM:&tbnh=114&tbnw=119&ei=v2KtSZTnEJPN-QaujcWTBg&prev=/images?q=doces+e+salgados&start=144&ndsp=18&um=1&hl=pt-PT&lr=&rlz=1G1GGLQ_PT-PTPT293&sa=N
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Anexo 43 

Projecto de trabalho de Estatística (Beatriz) 

 

ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS DE BEATRIZ 

Ficha de Trabalho de Matemática 

(Estatística) 

 

Tarefa: Vamos conhecer as características das casas à venda na zona de Lisboa 

 

Na tabela, em anexo, estão registadas informações relativas a 40 casas que estão à venda 

na zona de Lisboa: N.º de assoalhadas, área, estado (0 – usada; 1 – nova), ter ou não ter 

garagem (0 – não tem; 1 – tem), zona (A, B ou C) e preço (em milhares de euros). A tabela 

ainda tem uma coluna com o número de identificação da casa. 

 

Etapas da tarefa 
O que precisas de saber! 

 

1. Indica: 

 

a) a população em 

estudo:  

 

b) a amostra escolhida:  

 

c) as variáveis 

(características) 

desta amostra, 

classificando-as. 

 

População: colecção de unidades individuais, que podem ser pessoas, 

animais, resultados experimentais, com uma ou mais características em 

comum, que se pretendem analisar. 

 

 

Amostra: subconjunto da população, que se observa com o objectivo 

de tirar conclusões para a população de onde foi retirada. 

 

 

Dimensão da amostra: número de elementos da amostra. 

 

 

Variável estatística: é qualquer característica de um indivíduo ou 

objecto à qual se pode atribuir um número ou uma categoria. Uma 

variável pode ser: 

 

 Quantitativa ou numérica – que se pode contar ou medir. 

- discretas: só se podem contar e não se podem medir; 

- contínuas: que se podem medir. 

 

 Qualitativa – não se pode contar nem medir; é susceptível de 

uma classificação. 
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Organizar dados é transformar os “dados em bruto” num resumo ordenado que facilita a sua leitura 

e a compreensão da situação em estudo. 

 

 

 

2. Constrói uma tabela de 

frequências absolutas e 

relativas 

correspondentes às 

variáveis: 

 

a) N.º de assoalhadas; 

 

b) Garagem, estado e 

zona. 

 

Quadro de contagem: antes de construíres a tabela de frequências, 

começa por fazer o registo dos dados numa tabela. Por exemplo: n.º de 

assoalhadas que existem e o seu respectivo n.º. 

 

Tabela de Frequências: onde se organiza a informação em 3 

colunas: 

 Categorias ou classes – onde se indicam todos os valores 

distintos que surgem na amostra; 

 

 Frequências absolutas - onde se regista o n.º de vezes que 

cada categoria surge na amostra; 

 

 Frequências relativas (ou percentagens) – onde se coloca, 

para cada classe, o valor que se obtém dividindo a respectiva 

frequência absoluta pela dimensão da amostra.  

 

 

3. Constrói um gráfico de 

pontos e de barras para 

as variáveis n.º de 

assoalhadas, garagem, 

estado e zona, utilizando 

as frequências absolutas. 

 

Gráfico de pontos (dotplot): representação gráfica mais simples 

que se obtém desenhando um eixo horizontal (ou vertical), onde se 

assinalam as diferentes categorias da variável em estudo e, por cima 

(ou ao lado) de cada categoria, se representa um ponto, sempre que ao 

percorrer o conjunto de dados se encontrar a respectiva modalidade.  

 

Gráfico de barras: desenha-se uma barra para cada categoria, 

sendo a altura da barra proporcional ao n.º de casos observados nessa 

categoria (frequência absoluta). Estas barras podem dispor-se ao longo 

de um eixo horizontal (ou vertical) e devem ter a mesma largura. 

 

 

4. Constrói um pictograma 

correspondente à variável 

Zona. 

 

Pictograma: é uma representação gráfica que utiliza imagens 

relativas às características da nossa amostra. Assim, para a sua 

construção, começa-se por escolher uma figura ilustrativa da unidade 

observacional. De seguida, procede-se como na construção do gráfico 

de barras mas, em vez de rectângulos, empilham-se as figuras que 

representam as unidades observacionais até perfazer a frequência 

absoluta observada em cada categoria. Esta representação só pode ser 

utilizada quando a variável em estudo é qualitativa. 

 

 

5. Constrói um diagrama 

circular (ou sectograma) 

para as variáveis n.º de 

assoalhadas e Zona.  

 

Diagrama circular ou sectograma: esta representação é 

constituída por um círculo, em que se apresentam vários sectores 

circulares, tantos quantas as categorias consideradas na tabela de 

frequências da amostra em estudo. O ângulo de cada sector circular é 

proporcional à frequência observada na classe que lhe corresponde. 
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6. A partir das tabelas e dos gráficos anteriormente construídos, que conclusões podes tirar? 

(Faz a análise de dados para cada um dos gráficos, individualmente) 

 

 

7. Quantas assoalhadas, em 

média, têm as casas que 

constam na tabela?  

 

 

Média: é uma medida de localização central. Calcula-se somando 

todos os valores do conjunto de dados e divide-se pela dimensão da 

amostra (total). Só se pode calcular quando as variáveis são 

quantitativas. Representa-se por  ̅. 

 

 

8. Qual é a moda do n.º de 

assoalhadas, do estado, 

da garagem e da zona das 

casas?  

 

Moda: é uma medida de tendência central; é o valor mais frequente da 

distribuição. 

 

9. Indica a mediana da 

distribuição referente ao 

n.º de assoalhadas.  

 

Mediana: é uma medida de tendência central; é o valor central da 

distribuição de dados. Para tal, os dados precisam de estar organizados 

por ordem crescente (ou decrescente). Só se pode calcular quando as 

variáveis são quantitativas. 

 Se o número de dados é ímpar, a mediana é o valor que ocupa a 
posição central. 

 Se o número de dados é par, a mediana é a média dos dois valores 
centrais. 

 

 

Desafio: Utiliza o Excel para construir as mesmas tabelas de frequências, os mesmos gráficos 

de barras e o diagrama circular que fizeste anteriormente. 
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Tabela com algumas características de 40 casas da zona de Lisboa 

 

 

 

 

 

In “Análise de Dados”, DGIDC – Ministério da Educação 
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Anexo 44 

Relato da aula sobre a tarefa dos sumos (Ana) 

 

A tarefa intitulada “A festa do Paulo” aparece em sala de aula após a turma ter 

aprendido a relação entre o volume do cilindro e do cone com as mesmas 

dimensões. Pretendia-se, assim, que os alunos pudessem reflectir acerca de uma 

situação do quotidiano e pudessem inferir acerca das várias possibilidades das 

dimensões de um copo e do número de copos que podiam esvaziar um jarro. 

Esta tarefa surge da adaptação de um exercício colocado num manual escolar 

(Espaço7 – Asa – pag. 239) como exercício resolvido para exemplo dos alunos. A 

adaptação foi realizada com o objectivo de possibilitar aos alunos a discussão das 

relações, através da utilização da folha de cálculo. 

Pretendia-se que observassem dos dados disponíveis no problema e discutissem 

quais se mantinham, ou não, invariantes. Assim, resultou a necessidade de 

aprender a fixar uma célula, depois de os alunos verificarem que a cópia da fórmula 

dava resultados que não podiam ser compatíveis com as formas e valores usados. 

Quando da introdução das fórmulas, verificou-se que o facto de as tabelas pedirem 

situações diferentes levou os alunos a analisarem o que era pedido e a transferir a 

aprendizagem para situações que eram similares, mas não idênticas. Esta situação 

foi identificada quando aprenderam a fixar uma célula para calcular o volume do 

jarro para diferentes alturas mas sempre com a mesma base e depois tiveram de 

usar para o volume do copo cónico. A diferença existente era que na tabela 

seguinte, o que variava era agora o número de copos, mantendo-se a área da base 

e a a altura do copo. 

Após a discussão do que se deveria ou não fixar completaram-se então as tabelas e 

os alunos constataram, com facilidade, que havia valores que eram comuns e que, 

por isso, as duas primeiras alíneas eram de facto de fácil resposta por observação 

das tabelas. 

2.ª aula 

Na segunda aula os alunos retomaram a tarefa, e após terem recordado o que 

tinham realizado na aula anterior, centraram a sua atenção agora na possibilidade 

de usar um copo cilindrico. 

Foram colocadas algumas questões para ajudar os alunos a preencher a tabela 

seguinte. Questões essas que pretendiam que os alunos associassem a diminuição 

da altura, para a terça parte, devido à relação entre os volumes do cone e do 

cilindro. 

Assim um dos alunos (S.) levanta a hipótese de a altura ser de 5 cm e os grupos 

vão usar o endereço da célula onde é possível conhecer o seu volume e iniciar o 

preenchimento da tabela seguinte como objectivo de confirmar, ou não, a sua 

conjectura. 
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Os alunos vão confirmar na tabela seguinte que efectivamente o outro copo 

também dá para o mesmo número de pessoas beberem só um copo do sumo. 

Em seguida, após a confirmação, inicia-se o levantar de algumas questões, como 

por exemplo: Que outras alturas pode ter o copo de modo a poder dar um número 

inteiro de copos para a altura do jarro? 

Os alunos iniciam então a sua participação, exemplificando que se o copo tiver 10 

cm., o sumo que se encontra no jarro, dará para 8 pessoas. E é feita a confirmação 

alturando o endereço do volume do copo e confirmando a hipótese levantada. 

Após as duas aulas é proposto à turma que façam um relatório escrito individual 

sobre o que se passou nas duas aulas e o que foi possível concluir. A realização 

deste relatório tem como objectivo responsabilizar os alunos pela forma como 

participam e estão activos na aula. Assim, participam e ao mesmo tempo tomam 

notas de tudo o que se faz e se conclui. Contudo, tenho a consciência que existe 

um grupo de alunos para quem este processo, ainda é realizado com muitas 

dificuldades. No entanto, tem sido com interesse que vejo aumentar o número de 

alunos que já vão registando melhor o que fazem e o que se conclui.  

A situação despertou o interesse das turmas e os alunos revelaram recordar 

aspectos da folha de cálculo, embora, já não estivessem a usá-la há a algum 

tempo. 

É possível ver nos seus relatórios que no ponto sobre apreciação crítica da tarefa, 

onde é pedido aos alunos que refiram o que, em seu entender, na tarefa contribuiu 

para a aprendizagem da Matemática, as seguinte opiniões: 

“Foi possível neste trabalho aprender melhor a trabalhar com o Excel, e a calcular o 

volume, a altura, o raio, o quadrado do raio e a área da base de acordo com a 

actividade proposta”. (A. C., 7.ºA) 

Achei a tarefa bastante interessante. Ajudou-nos a compreender melhor os volumes 

em várias situações e a saber trabalhar melhor com o “EXCEL”. (S. P., 7.ºA) 

“Aprendizagem de novas técnicas para se utilizar no Excel. Exemplo: A fixar 

fórmulas com o símbolo de dólar “$”. Examinação de tabelas. Áreas e volumes.” (F. 

S., 7.ºA) 

“Uma tarefa interessante porque retrata uma situação do dia-a-dia que precisamos 

de saber resolver.” (I. L., 7.ºA) 

“Com esta actividade, pude por em prática e relembrar algumas fórmulas 

relacionadas com os volumes e com a folha de cálculo do Excel. Este desafio é bom 

porque me faz desenvolver o raciocínio matemático e relacionar vários factores, 

postos em causa, em simultâneo.” (C. A., 7.ºA) 

“Nesta actividade aprendi como trabalhar com tabelas, que nos facilitam o cálculo 

de um valor que será achado através de tentativas.“ (Raquel, 7.ºA) 

 

Na outra turma (7.ºB) foram apresentadas mais dificuldades na participação oral 

relativamente às sugestões de possíveis alturas, ficando bem visível a falta de 
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experiência neste sentido não atribuindo assim significado aos valores 

mencionados. No final desta experiência foi possível ver que alguns alunos olhavam 

com surpresa as alturas e as suas relações, interligando assim os valores com a 

experiência do seu quotidiano. Deste modo, é notório que esta turma embora 

revele umas dificuldades extremas na elaboração dos seus relatórios muitos alunos 

registam que … 

“Eu aprendi a calcular o volume de cones e cilindros e a relação entre eles” (T. S., 

7.ºB)  

“Descobri que com o Excel se pode fazer todo o tipo de coisas, mas tem-se que dar 

a fórmula correcta.” (M. S., 7.ºB) 

“Na minha opinião este trabalho contribui muito para a minha aprendizagem da 

Matemática, porque praticamos o raciocínio, a organização dos dados e sobretudo 

os cálculos que utilizámos” (L. C., 7.ºB) 

 

 

Ana 

 


