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Resumo 

 

O presente relatório procura documentar a minha experiência pedagógica obtida com 

a prática de ensino supervisionada, no âmbito da disciplina de Introdução à Prática 

Profissional 4 – Informática do Mestrado em Ensino de Informática da Universidade 

de Lisboa. A experiência decorreu na Escola Secundária D. Pedro V, em Lisboa, 

numa turma de 10 alunos do 10º ano do Curso Profissional Técnico de Gestão e 

Programação de sistemas Informáticos.  

Propus-me estudar o impacto que a utilização de elementos gráficos pode ter na 

aprendizagem da programação informática, quer pela facilidade que a visualização 

traz à sua compreensão, quer pelo maior interesse que desperta nos aprendentes. 

Nesse sentido utilizei a visualização do efeito bolha do algoritmo bubblesort e 

adaptei a biblioteca ARToolkit, para possibilitar que os alunos aplicassem filtros às 

imagens captadas pela câmara de vídeo manipulando uma matriz. Também procurei 

testar o efeito de tutoria agrupando os alunos em pares pedagógicos. 

Recolhi informação pela observação diária do interesse dos alunos, do efeito das 

tutorias, dos resultados das aprendizagens, por uma lista de verificação dos saberes e 

pelas entrevistas aos alunos e ao Professor-Cooperante. 

A utilização de elementos gráficos revelou-se eficaz na captação do interesse dos 

alunos, contribuindo para uma maior aprendizagem. As tutorias também reforçaram 

a componente formativa das atividades sempre que tutores e tutorados estiveram 

conscientes e assumiram os seus papéis. 

 

 

 

Palavras-chave: ensino dos arrays, didática da informática, visualização, tutoria, par 

pedagógico. 
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Abstract 

 

The present report seeks to document my teaching experience gained in the 

supervised teaching practice in the class Introdução à Prática Profissional 4 – 

Informática of the Masters in Informatic Teaching at the University of Lisbon. 

The experiment took place in School D. Pedro V in Lisbon, in a class of 10 students 

of the 10th year of the Course Profissional Técnico de Gestão e Programação de 

sistemas Informáticos. 

I proposed to study the impact that the use of graphics may have in learning 

computer programming, either by the facility that visualization brings to its 

understanding, or by the greater interest it rises in the learner. 

In that sense I used the visualization of the bubble effect of the algorithm bubblesort 

and I adapted the ARToolkit library to enable students to apply filters to images 

captured by a video camera manipulating a matrix. 

I also sought to test the effect of mentoring, grouping students into pedagogical pairs. 

I have collected information, by daily observation of students' interest, of the effect 

of tutoring, of the learning results, from a checklist of knowledge and interviews with 

the students and with the Cooperating Teacher. 

The use of graphics appears to be effective in capturing the students’ interest, 

contributing to better learning. 

The tutorials also reinforced the training component of the activities whenever tutors 

and tutees were aware and took over their roles. 

 

 

 

Keywords: teaching arrays, didactics of computer science, visualization, tutoring, 

pedagogical pairs. 
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1. Introdução 

 

1.1. O Contexto da Intervenção 

 

O presente relatório surge no âmbito da disciplina de Introdução à Prática 

Profissional 4 – Informática do Mestrado em Ensino de Informática da Universidade 

de Lisboa. Nele descrevo a preparação e realização da intervenção que compõe a 

prática pedagógica supervisionada realizada entre os dias 1 e 9 de março de 2012 

Esta intervenção foi realizada em Lisboa, na Escola Secundária D. Pedro V 

[ESDPV], numa turma de um curso profissional de informática onde tive a 

oportunidade de desenvolver grande parte do trabalho de preparação, de conhecer as 

caraterísticas dos alunos, do gosto que têm pela disciplina e das capacidades que têm 

para a programação informática, recolhendo a informação nos documentos oficiais, 

assistindo a uma aula do Professor-Cooperante e em entrevistas com os professores. 

 

1.2. O Planeamento da Intervenção 

 

Conhecidas as caraterísticas dos alunos foi necessário analisar os objetivos e 

os conteúdos programáticos. Respondida a pergunta “a quem?”, faltava analisar “o 

quê?” para decidir “o como”. Recorri a autores como Klein e Birzea para interpretar 

o programa da disciplina e definir a operacionalização dos objetivos pedagógicos. 

De seguida, procurei documentação que explicasse as dificuldades que os 

alunos sentem na aprendizagem da programação informática e que tenho verificado 

ao longo da minha experiência de professor.  

A explicação para o desinteresse dos alunos na aprendizagem dos 

fundamentos da programação está nas estratégias de ensino que não envolvem os 

alunos na informática atual, utilizando recursos obsoletos (Chastine & Preston, 2008; 

Martins & al., 2002).  

A questão que penso ajudar a esclarecer na minha intervenção é qual o 

impacto que a utilização de elementos gráficos tem na aprendizagem dos 

fundamentos de programação. Com este objetivo utilizei uma biblioteca criada para o 

desenvolvimento de programas com a utilização da realidade virtual e aumentada, 

conhecida por ARTOOLKIT. 
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Planifiquei seis aulas de noventa minutos com o objetivo de consolidar os 

conhecimentos que os alunos já tinham das estruturas de dados estáticas e introduzir 

a sua ordenação. Estas aulas foram baseadas no desenvolvimento de filtros para as 

imagens captadas pela câmara de vídeo que, através de uma adaptação da biblioteca 

ARToolkit, eram acessíveis aos alunos na forma de uma matriz de pixéis. 

 

1.3. A Intervenção 

 

Adotei a estratégia de propor aos alunos o desenvolvimento dos filtros em 

forma de problema, orientá-los quando surgiram impasses e quando os erros de 

conceção ou de sintaxe os impediam de avançar. Os alunos foram organizados em 

pares pedagógicos na forma de tutorias, juntando alunos que apresentavam 

normalmente menor desempenho com outros com mais competências. Os alunos 

foram avaliados pelas suas atitudes, empenhamento e pelas soluções apresentadas. 

Através da discussão em grupo os alunos estudaram algoritmos para a 

inserção ordenada de elementos num vetor e para a ordenação de vetores. Para os 

avaliar, entrevistei-os individualmente para verificação de saberes. De uma forma 

geral os alunos mostraram facilidade na compreensão destes conceitos. 

A avaliação da intervenção foi feita pelos resultados conseguidos nas 

aprendizagens e pelas opiniões dos alunos e do Professor-Cooperante. Todas 

apontaram no sentido de que houve impacto da utilização de elementos gráficos nas 

aprendizagens dos alunos. 

 

1.4. Estrutura Interna do Relatório 

 

Para além desta introdução, o presente relatório é constituído por mais sete 

capítulos. No segundo capítulo é apresentada a Escola Secundária D. Pedro V, os 

seus traços gerais, a sua localização, a identificação da disciplina e da turma onde 

decorreu a intervenção e os instrumentos para a recolha de dados. 

No terceiro capítulo faço o enquadramento teórico da intervenção. Nele 

descrevo a unidade didática, analiso o programa, a problemática à volta da temática 

que lecionei e os problemas relacionados com o ensino da programação informática 

de uma forma geral. 
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É no quarto capítulo que abordo a natureza científica específica das aulas que 

lecionei. Apresento os recursos que utilizei, nomeadamente a biblioteca ARToolkit, 

as estratégias de ensino utilizadas, a organização dos alunos, explico as estratégias de 

avaliação e apresento a planificação das aulas. 

No quinto capítulo descrevo a intervenção, as tarefas realizadas em cada aula, 

as dificuldades apresentadas pelos alunos, as alterações à planificação, as soluções 

encontradas, a atitude dos alunos perante as diferentes tarefas e situações e os 

resultados observáveis.  

No sexto capítulo descrevo as metodologias de avaliação e de recolha de 

dados desta intervenção e apresento os resultados da observação das aulas, da 

avaliação dos alunos e das entrevistas com os alunos e com o Professor-Cooperante. 

No sétimo capítulo faço a reflexão sobre a intervenção, o cumprimento dos 

objetivos, os resultados alcançados e a importância que esta experiência e todo o 

mestrado tem sobre a minha futura prática profissional. Concluo com algumas 

considerações finais. 
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2. Identificação do Local de Intervenção 

 

2.1. Caracterização da Escola e do Contexto de Intervenção 

 

A Escola Secundária D. Pedro V situa-se no concelho de Lisboa, na freguesia 

de Nossa senhora de Fátima. A sua área pedagógica, isto é, a região de captação de 

alunos, abrange as freguesias de Nossa Senhora de Fátima e São Domingos de 

Benfica, com uma população a rondar os 50000 habitantes. É uma região 

privilegiada nos acessos por ser servida por comboio, metro e autocarro. 

 

2.1.1. Dimensão física. 

 

A escola beneficiou de intervenção no âmbito do Programa de Modernização 

do Parque Escolar em 2008, tornando-se num espaço moderno e adequado para o 

ensino. Distribui-se por cinco edifícios numa área total de 7624 m2. Num dos 

edifícios, denominado A3, encontram-se quatro salas TIC preparadas para a 

lecionação prática da informática e ainda uma oficina de informática para as aulas 

práticas de hardware e redes (ESDPV, 2009a). 

 

2.1.2. Dimensão humana. 

 

Neste ano letivo de 2011-2012 encontram-se inscritos na Escola Secundária 

D. Pedro V 1314 alunos, sendo que, 1077 são do ensino secundário e 237 do ensino 

básico e possui um corpo docente composto por 164 Professores (18 de Informática) 

dos quais 45 são contratados (três de Informática). 

Enquanto o ensino básico é oferecido apenas aos alunos da sua área 

pedagógica, a captação para o ensino secundário não tem limites geográficos de 

recrutamento e como a escola se situa junto a uma estação dos comboios que servem 

as linhas de Sintra e a da Fertagus, tem alunos do ensino secundário oriundos de uma 

faixa estreita mas extensa entre Setúbal e Sintra. A Escola Secundária D. Pedro V 

continua a dar prioridade à oferta científico-humanística, complementada com oferta 

técnico-profissional de qualidade. (ESDPV, 2009a). 
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Regular = 213 alunos EFA = 24 alunos 

7º ano 8ºano 9ºano B2 +3 

78 77 58 24 

Tabela 1 - Distribuição de alunos do ensino básico 

 

 Regular Tecnológico Regular CH Recorrente Profissional EFA 

Ano 10º 11º 12º 10º 11º 12º  1º 2º 3º  

Alunos 58 24 17 198 173 118 91 129 70 55 144 

Tabela 2 - Distribuição de alunos do ensino secundário 

 

2.1.3. Dimensão pedagógica. 

 

O Projeto Educativo de Escola [PEE] afirma que a taxa de abandono escolar é 

inferior a 1% e o sucesso escolar superior a 85 %. Para estes valores contribuem:  

“ A deteção precoce do problema de absentismo do aluno; 

 A atenção do professor à situação do aluno; 

A comunicação com o Diretor de Turma; 

A ação concertada do Conselho de Turma com vista à resolução do 

problema.” (ESDPV, 2009a). 

De acordo com o Projeto Curricular de Escola [PCE] (ESDPV, 2009b) o 

processo de ensino/aprendizagem deve centrar-se na atividade do aluno. Este deve 

observar, ensaiar, analisar, comparar, relacionar, formular hipóteses, argumentar e 

pesquisar. Privilegia uma aprendizagem mais experimental e mais significativa com 

atividades em grupo. Defende a articulação dos currículos disciplinares, a 

flexibilização curricular e o reforço da aprendizagem do português. 

Acumulando com a intenção de melhorar a cooperação com o mundo do 

trabalho e a comunidade, o PCE (ESDPV, 2009b) aponta o desenvolvimento da 
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cooperação com empresas, com a realização de projetos comuns e com a oferta de 

serviços por parte da escola, como um dos caminhos. 

 

2.2. Identificação e Caraterização da Turma 
 

2.2.1. Instrumentos. 

 

Para a minha intervenção realizada em Março de 2012 contribuíram vários 

momentos de preparação, reflexão e planeamento que sintetizo neste trabalho. 

Estrela (1984) refere dois momentos dividindo o primeiro em três fases:  

 Uma primeira fase de recolha indireta de dados sobre os alunos, os 

professores, o curso, a escola e o meio, que se encontram registados nos 

documentos da escola e que me permitem conceber uma perspetiva geral 

do processo da intervenção; 

  Uma segunda fase de perceção das opiniões, comportamentos e atitudes 

que me deem uma perspetiva dos alunos e professor-cooperante em 

situação; 

 Na terceira fase faço uma interpretação e reflexão das descrições das 

outras fases tentando construir uma perspetiva para a minha atuação 

profissional. 

No segundo momento previsto pelo autor tomam-se as decisões sobre a 

intervenção e sobre a avaliação em situação. 

Não é possível realizar qualquer intervenção pedagógica válida e 

fundamentada sem o conhecimento aprofundado da realidade em que ela vai ocorrer. 

A nossa ação, enquanto professores, deve ser condicionada pela realidade que vamos 

encontrar. A organização social dos alunos deve depender do conhecimento prévio 

das suas interações, do seu comportamento. A estratégia de ensino deve depender 

dos interesses dos alunos, das suas idades e das suas reações.  

Caraterizar o grupo da intervenção é a tarefa principal do meu estudo para 

chegar ao aluno enquanto indivíduo. Para a compreensão deste grupo tive que o 

contextualizar no curso, na escola e no meio em que esta se insere. Compreender a 

importância de cada tarefa, de cada momento na sala de aula da disciplina, da 

dinâmica usada pelos professores, dos seus resultados. Depois, individualmente, o 
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aluno no seio familiar, na sua origem, no seu passado escolar, nos seus interesses e 

projetos de futuro.  

 

2.2.1.1. A recolha indireta de dados. 

 

Para obter uma macro-perspetiva de todo o processo envolvente da minha 

intervenção, recorri ao estudo do Dossiê da Turma [DOT] e do Projeto Curricular de 

Turma [PCT], de forma a conhecer os alunos da intervenção, do Plano de 

Intervenção do Diretor [PID], do Projeto Educativo de Escola e do Projeto Curricular 

de Escola, para conhecer a escola e consultei os dados dos Censos 2011 e os sítios 

online das freguesias abrangidas pela escola, para conhecer o meio que a envolve. 

Entrevistei também a Diretora de Turma para esclarecimento de alguns dados 

a que não tinha acesso, como a assiduidade, as faltas disciplinares e problemas de 

saúde que não constassem dos documentos que pude consultar. 

 

2.2.1.2. A observação de aulas. 

 

Para ter uma perceção dos comportamentos e atitudes dos alunos na sala de 

aula, das suas reações, das formas de comunicação e interações sociais aluno-aluno e 

aluno-professor, recorri à observação de aulas do professor-cooperante. Esta 

observação permitiu-me analisar as tarefas, os tempos e os espaços da aula, bem 

como os comportamentos e atitudes dos alunos, as suas interações e formas de 

comunicação, permitindo-me elaborar uma estratégia e um plano de intervenção 

adequado ao perfil da turma e de cada um dos alunos (Estrela,1984). Embora já 

tivesse contactado com o professor cooperante antes de observar a 1ª aula, não 

abordámos nenhum assunto relativo ao perfil dos alunos nem ao tipo de aulas que o 

professor costuma lecionar de forma que esta primeira observação fosse a mais 

distanciada possível, do tipo naturalista.  

Este tipo de observação ocorre no ambiente natural e consiste na descrição e 

quantificação do comportamento. Só a observação dos processos desencadeados em 

sala de aula e os seus resultados podem confirmar a fundamentação da estratégia que 

escolhi, pois permitem-me colocar hipóteses que relacionem o comportamento com a 

situação (Estrela, 1984). O objetivo da observação é o de fazer uma apreciação 
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crítica das interações dos alunos: quem participa nas aulas, como o faz? Quem se 

mostra desinteressado? Como o professor desperta o seu interesse? Que tempo é 

dado aos alunos para intervirem?  

 

2.2.1.3. Grelha de apoio à caraterização da turma. 

 

Não seria possível desenvolver a intervenção que me propus sem o 

conhecimento da realidade, sem conhecer o campo em que vou intervir (Estrela, 

1984), daí a recolha de dados prévia à preparação da intervenção. Estes dados, 

muitas vezes denominados de dados mortos, precisam agora de ser interpretados à 

luz dos objetivos que queremos que eles sirvam. Muitas questões precisaram de ser 

respondidas para que pudesse fazer o desenho da intervenção. Em grupo de trabalho, 

com alguns colegas e orientados pelos nossos professores, elaborámos uma grelha 

que pudesse tornar inteligível os dados reunidos na documentação consultada, nas 

entrevistas e na observação de aulas que incluí neste trabalho como Anexo C. 

Esta grelha divide as questões nas várias dimensões que quero interpretar: 

A dimensão pessoal e familiar com informação sobre os dados dos alunos e 

das famílias que me permitiu perceber quem são os alunos, as suas origens, as 

dificuldades de deslocação, os apoios familiares, as condições de trabalho em casa, 

etc.. 

A dimensão do rendimento escolar com informação sobre o seu histórico 

escolar que me permitiu perceber as dificuldades que estes alunos costumam ter, se 

detêm os conhecimentos prévios necessários para o seu sucesso neste curso. 

A dimensão vocacional com informação sobre a sua relação com a 

informática e com a programação, que me permitiu perceber porque escolheram este 

curso e até que ponto estão interessados nos seus conteúdos. 

A dimensão tecnológica com a informação sobre o acesso e o domínio que os 

alunos têm sobre a tecnologia informática. 

A dimensão sobre a dinâmica da turma e da sala de aula com a informação 

sobre o decurso das aulas, as condições existentes, as práticas utilizadas, as 

interações, as atitudes e comportamentos dos alunos. 

Para cada dimensão, foram consideradas questões, organizadas em categorias, 

que orientassem a pesquisa, a recolha de dados e um conjunto de outras questões que 
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ajudassem na interpretação da dimensão e permitissem a sua descrição no contexto 

pretendido. A ilustração 1 mostra as fontes para o preenchimento da grelha.  

 

 

Ilustração 1 - As fontes para a caraterização da turma 
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2.2.2. A turma. 

 

As turmas dos cursos profissionais, quando são compostas por mais de 13 

alunos, podem ser divididas em dois grupos nas disciplinas da componente técnica 

do curso, como acontece com a 12ª turma do 10º ano do Curso Profissional Técnico 

de Gestão e Programação de sistemas Informáticos da Escola secundária D. Pedro V 

onde lecionei o conjunto de seis aulas da minha intervenção. 

 

2.2.3. Dados pessoais e caracterização do contexto familiar. 

 

Esta dimensão refere-se à informação de caráter pessoal como a idade, a 

origem, a saúde, as condições de estudo ou o contexto familiar. Ela permite-me 

antever uma maior ou menor homogeneidade da turma, na faixa etária, na 

nacionalidade ou na zona de residência. 

A recolha da informação foi feita, essencialmente, no Dossier da Turma onde 

se encontram as respostas a um questionário realizado durante as matrículas dos 

alunos e complementada com a informação transmitida pela Diretora de Turma em 

entrevista. 

A idade esperada para um aluno que, sem retenções, tenha iniciado os estudos 

com a idade de seis anos e frequente o 10º ano é de 15 anos. A média das idades do 

grupo de alunos em análise é de 17 anos, distribuindo-se entre os 16 e os 17 anos, 

excetuando um aluno que tem 19 anos. A idade acima do esperado indica, 

interrupção dos estudos ou retenções, dados que serão aprofundados na síntese 

“Dados sobre o rendimento escolar anterior e competências académicas”.  

O aluno com 19 anos interrompeu o seu percurso escolar durante quatro anos. 

Este aluno, do género masculino, angolano, com pais angolanos que ainda residem 

em Angola, foi operado à cabeça por três vezes a um tumor cerebral e apresenta 

bastantes dificuldades de concentração e de assimilação da matéria. O aluno, embora 

de maior idade, tem um tutor que se responsabiliza por ele. Todos os restantes nove 

alunos são naturais de Portugal e, à exceção de um aluno com mãe angolana, todos 

têm pais portugueses. 

A escola fica situada junto de uma estação de caminho-de-ferro que serve as 

linhas de Sintra e da Fertagus até Setúbal. Muitos dos alunos que se inscrevem nesta 
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escola, nos seus cursos profissionais, são de concelhos com caminho-de-ferro, muito 

para lá do Concelho e até do Distrito onde se localiza a escola. Acresce a este fato 

que a escola não distingue na sua seleção de alunos candidatos aos cursos 

profissionais, o local de residência, permitindo a formação de turmas com residências 

muito distanciadas. Neste grupo da minha intervenção um aluno mora na Quinta do 

Conde, um na Amadora, um em Caneças, um em Porto-Salvo, um em Alfragide, um 

em Carnide, um na Buraca, um em Campolide e por fim um em cada uma das 

freguesias consideradas como área pedagógica da escola: Nossa Senhora de Fátima e 

São domingos de Benfica. São portanto um grupo de alunos que nunca estudaram 

juntos e como moram em freguesias muito distantes uns dos outros, conheceram-se 

apenas neste curso. Isto faz com que sejam um grupo unido, que se mantenham 

juntos nos intervalos ou quando não têm aulas, pois não conhecem os restantes 

alunos da escola. 

Dos dados existentes de oito alunos, apenas três alunos vivem com ambos os 

pais, três vivem com um dos pais e dois dos alunos vivem com os avós. Apenas um 

aluno tem pais com o Ensino Superior e dois alunos têm pais com o 12º ano de 

escolaridade. Um aluno tem mãe com o 9º ano de escolaridade e outro aluno tem um 

pai também com o 9º ano de escolaridade. Dos restantes pais e encarregados de 

educação não existe informação. Estes alunos afirmaram só estudar quando é 

necessário e apenas dois afirmaram ter a ajuda dos pais para estudarem em casa. 

Quanto às profissões e situação profissional dos pais, três pais e duas mães 

destes alunos encontram-se desempregados, sendo que em dois casos, ambos os pais 

estão desempregados. Dois Encarregados de Educação, num caso pai, noutro avô, 

estão reformados. Três alunos estão abrangidos pela Ação Social Escolar. 

 

2.2.4. Dados sobre o rendimento escolar anterior e competências 

académicas. 

 

Nesta dimensão recolhi no Dossiê da Turma, no Plano Curricular de Turma e 

junto da Diretora de Turma e Professor-Cooperante, os dados relativos à preparação 

académica dos alunos para este curso, analisando também o seu percurso escolar.  
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Dos nove alunos com registo do seu percurso escolar, cinco ficaram retidos 

duas vezes e os restantes uma vez. Apenas dois alunos já frequentaram o secundário 

e um deles tinha concluído o básico sem retenções.  

A professora de Área de Integração considera que cinco dos alunos mostra 

desconhecimento de alguns temas genéricos e dificuldades em formalizar as 

respostas. Estes alunos, na sua maioria Portugueses de ascendência portuguesa, 

apenas um é Angolano, não têm problemas ao nível do conhecimento informal da 

língua portuguesa, por esta ser a sua língua materna, no entanto, quatro alunos, dos 

quais três foram apontados pela professora de Área de Integração, afirmaram que a 

disciplina de língua Portuguesa é aquela a que têm mais dificuldades. 

As duas disciplinas da componente científica deste curso são a matemática e a 

Físico-química. Apenas um aluno afirmou ter dificuldades a matemática e um a 

Química. Um aluno referiu ter dificuldades a Ciências e dois a Inglês. 

Quando questionados sobre as disciplinas com maior sucesso, dois alunos 

incluíram a matemática e dois a Química, quatro alunos fizeram referência à 

disciplina de Inglês e apenas um à de Português. A Educação Física e ITIC também 

foram referidas por dois alunos. 

Na resposta a um inquérito sobre as suas capacidades de estudo em que os 

alunos podiam responder sim, por vezes ou não, 50% dos alunos reponderam que são 

dotados de curiosidade intelectual, que têm paciência e boa memória. Na atenção nas 

aulas, 75% dos alunos responderam que por vezes eram atentos. Nenhum aluno 

indicou dificuldades em trabalhar em grupo e 85% disseram gostar de o fazer, 62,5% 

dos alunos afirmou não se cansar facilmente no trabalho intelectual nem o abandonar 

perante as dificuldades e 62,5% reconheceu que por vezes é precipitado a tomar 

decisões. 

 

2.2.5. Dados sobre a dimensão vocacional e a relação com o curso 

profissional. 

 

Esta dimensão refere-se à informação sobre os interesses destes alunos, quais 

as suas perspetivas futuras de trabalho e de prosseguimento dos estudos, bem como, 

a motivação que levou estes alunos a frequentarem um curso profissional de 
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informática, com uma carga horária dedicada à programação informática a rondar as 

800 horas. 

Dos oito alunos em que foi possível recolher esta informação, quatro esperam 

trabalhar na informática e um especificou na programação. Destes, dois querem 

realizar estudos superiores, mas a maioria dos alunos afirma que ainda não sabe e 

dois alunos são perentórios em não querer continuar os estudos após este curso. 

Nos seus interesses, ocupação de tempos livres e atividades de férias, se 

excluirmos sair com os amigos, ir à praia e ouvir música, apenas dois alunos 

partilham um interesse: a natação. Em comum têm o não gostar de ler. Neste 

interesse apenas dois em sete alunos responderam afirmativamente. Todos os sete 

alunos que responderam indicaram gostar de música metálica. 

 

2.2.6. Dados sobre a competência tecnológica. 

 

Esta dimensão refere-se à relação dos alunos com a tecnologia, objeto de 

estudo do curso. Todos os alunos têm acesso à tecnologia em casa e a utilizam 

regularmente. Um dos alunos tem feito alguns jogos caseiros para telemóveis, 

pedindo constantemente apoio ao professor por correio eletrónico e nas aulas. Não 

existem diferenças significativas no à vontade que os alunos mostraram ter na sua 

relação com a tecnologia.  

 

2.2.7. Dados sobre a dinâmica da turma e clima de sala de aula. 

 

Nesta dimensão pretendi perceber os estilos de professor, das aulas e dos 

alunos de modo a poder preparar a minha intervenção em continuidade. Nesse 

sentido assisti no dia 3 de Novembro a uma aula que contribuiu para a minha 

compreensão desta dimensão. 

Nas respostas a um inquérito sobre as suas caraterísticas pessoais em que os 

alunos podiam responder sim, por vezes e não, 78% afirmou ter confiança em si, 

67% ser otimista, 77% considera que sabe respeitar os outros, 55% não desanima 

facilmente, mas apenas 33% é dinâmico e empenhado e só 22% aceita facilmente as 

regras estabelecidas, 44% não gosta de dirigir e ninguém afirmou que gostava de ser 

dirigido. 
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Perante a pergunta do que gostam num professor, responderam, ser 

compreensível e ter boa personalidade. A caraterística que afirmaram não gostar num 

professor foi ser chato, não ter paciência, explicar mal e ser duro. 

 

2.3. Descrição de uma aula com o professor-cooperante 

 

A entrada na sala foi feita a horas e ordeiramente. O professor indicou-lhes 

que deviam sentar-se junto às secretárias que se encontram no centro da sala, pois ia 

projetar uma apresentação dando continuidade à apresentação da sintaxe básica de C 

já iniciada nas aulas anteriores. Durante o início da apresentação nenhum aluno 

interrompeu. O professor colocou questões aos alunos incentivando-os à 

participação. Os alunos já conheciam de outras aulas a sintaxe da linguagem de 

Programação Pascal e o professor fazia comparações entre a sintaxe de C e de Pascal, 

questionando os alunos. Os alunos não utilizaram nenhum recurso para tomar notas 

mas estiveram sempre atentos. Dois dos alunos participaram muito respondendo às 

questões e colocando dúvidas. Outros dois alunos também fizeram algumas 

participações embora em menor número. Entretanto o professor foi questionando os 

outros alunos trazendo-os à participação. Quando o professor lhes mostrou as 

funções matemáticas mostraram-se assustados. 

A segunda parte da aula foi preenchida com a realização de uma ficha no 

computador. Alguns alunos tiveram dificuldades em iniciar a aplicação Dev C++ 

utilizada para a edição e compilação dos códigos em C e o professor ajudou-os. O 

professor pediu a um aluno para ir realizar os exercícios com outro que mostrava 

mais dificuldades. 
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3. Enquadramento Teórico da Intervenção 

 

3.1. Explicação da Unidade Didática em que Ocorrerá a Intervenção 

 

A programação informática não é uma tarefa simples. O caminho passa por 

centrar o ensino no aluno tornando-o parte ativa e responsável pelas suas 

aprendizagens. O programa das disciplinas de linguagem de programação no ensino 

secundário sugere estas abordagens construtivistas, propondo a aprendizagem 

baseada em problemas como uma das estratégias para a sua lecionação, num curso 

que se quer mais prático e de caráter experimental.  

 

3.1.1. Análise da unidade curricular. 

 

O Curso Profissional Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos foi criado pela portaria 916/2005 de 26 de Setembro. Comtempla uma 

carga horária presencial de 3100 horas e é apresentado com um elenco de atividades 

que o técnico nele formado deve ter a competência de desenvolver. Este conjunto de 

atividades é muito alargado e abrange muitas áreas específicas da informática, que 

vão desde o hardware e das redes, à programação de base de dados e de aplicações 

para computador, para servidores, ou para disponibilizar online, prevendo as suas 

diferentes fases: planeamento, modelação, desenvolvimento e manutenção. 

Estas áreas vão ser objeto de estudo nas disciplinas de formação técnica, onde 

se destaca a disciplina de Programação de Sistemas Informáticos, que concentra os 

conteúdos relativos aos fundamentos da programação, no âmbito dos paradigmas 

imperativo, procedimental e orientado a objetos e ainda a modelação de dados, a 

criação e a manutenção das bases de dados. 

Esta concentração de conteúdos numa disciplina com um tempo previsto de 

632 horas em aulas presenciais, que em outros cursos se encontram divididos, talvez 

tenha o objetivo de não centrar tanto o curso nos conteúdos, como tende a acontecer 

na divisão por disciplinas e por professores, dando alguma oportunidade ao diretor 

do curso e ao professor da disciplina, de a centrar nas necessidades da sociedade e do 

mundo do trabalho onde os formandos vão exercer estas atividades (DGVF, 2005). 

O programa da disciplina descreve as finalidades, as competências, as 

orientações metodológicas e os conteúdos.  
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Klein (1985) propõe que as opções de desenho curricular contemplem os 

conteúdos, os alunos e a sociedade. Todas estas fontes devem estar interligadas nos 

seus objetivos mais gerais de forma a produzirem um currículo equilibrado. Dado o 

caráter profissional do curso, era de prever que fosse o aluno e a sociedade a 

principal fonte do seu currículo.  

Um dos pontos de partida para a operacionalização das finalidades 

descriminadas no programa parece ser as competências, apontando para a 

formação com desenvolvimento de aptidões, numa ação de longo prazo 

(Birzea, 1986).  

 Fomentar competências no planeamento e apresentação de soluções 

informáticas 

 Promover as práticas de diagnóstico e a correção de falhas no 

funcionamento de sistemas informáticos. 

 O estudo da semântica de linguagens, da técnica de implementação de 

interpretadores, abrangendo as linguagens funcionais, imperativas e 

orientadas a objetos. 

 Fomentar a capacidade de compreender as técnicas básicas de 

implementação de linguagens de programação existentes 

 Desenvolver a capacidade de análise de problemas reais da área da 

informática. 

 Desenvolver a capacidade de estruturar soluções com sistemas de 

informação adaptados aos problemas reais. 

 Desenvolver a capacidade de analisar de forma objetiva as linguagens de 

programação existentes. 

 Fomentar o interesse pela pesquisa, pela descoberta e pela inovação face 

aos desafios da sociedade do conhecimento. 

 Ser capaz de desenvolver soluções de software que permitam colmatar as 

necessidades verificadas no mundo real (DGVF, 2005). 

Com o objetivo que a educação nunca seja interrompida: 

 A sensibilização para uma aprendizagem ao longo da vida, a promoção da 

sua autonomia, da criatividade e da responsabilidade. (DGVF, 2005). 

De seguida o programa especifica as competências a desenvolver nos alunos: 
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 Efetuar a análise e desenvolvimento de sistemas de informação 

 Conceber algoritmos através da divisão dos problemas em componentes 

 Desenvolver, distribuir, instalar e efetuar a manutenção de sistemas 

informáticos. 

 Saber escolher a arquitetura da solução mais adequada ao problema. 

 Saber escolher e adequar as soluções tecnológicas aos problemas a 

resolver. 

 Gestão do desenvolvimento de um projeto. 

 Utilizar as potencialidades e caraterísticas das bases de dados relacionais 

(…) 

 Desenhar e construir uma base de dados relacional (DGVF, 2005). 

Embora algumas possam incidir mais no processo de aprendizagem:  

 Estimular o raciocínio lógico. 

 Estimular a reflexão, a observação e a autonomia (DGVF, 2005). 

O fato do programa discriminar as competências e abordar as finalidades na 

perspetiva das aptidões, das habilidades e das atitudes (Birzea, 1986) sugere o aluno 

como fonte deste currículo. Cabe-me enquanto professor contextualizar o extenso 

elenco de conteúdos que o programa exibe, com vista às competências pretendidas. 

Os conteúdos estão distribuídos por 16 módulos e três módulos opcionais. Os 

primeiros sete módulos são dedicados aos fundamentos da programação, o primeiro 

com o ensino de algoritmia utilizando pseudo-código e fluxogramas. Segue-se a 

compreensão da estrutura de um programa, das variáveis, das estruturas de decisão e 

de repetição. No terceiro módulo, os alunos devem adaptar a sua programação ao 

paradigma procedimental. Com o quarto módulo são introduzidas as estruturas de 

dados estáticas com a manipulação de vetores, matrizes e strings, seguido das 

estruturas de dados compostas e das estruturas de dados dinâmicas. Os fundamentos 

da programação são concluídos com a aprendizagem de manipulação de ficheiros no 

sétimo módulo. No oitavo módulo os alunos devem tomar contacto com a 

programação com componentes gráficos e orientada para os seus eventos (DGVF, 

2005). 

Do nono ao décimo primeiro módulo o paradigma de programação é o da 

Orientação pelos Objetos. Os alunos passam a dividir os problemas em objetos, 



APRENDIZAGEM DOS FUNDAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO COM IMAGENS 

20 

 

usando classes e dominando os conceitos de encapsulamento e ocultação, de 

abstração, herança e polimorfismo. A aprendizagem da modelação de dados é 

iniciada no décimo segundo módulo com a sua compreensão, a modelação no décimo 

terceiro, a manipulação no décimo quarto e a sua definição no décimo quinto. O 

último módulo obrigatório é o de projeto onde o aluno mostre as suas capacidades na 

aplicação (DGVF, 2005). 

Existem ainda três módulos que o professor pode escolher de uma lista de 

seis. O professor pode optar por aprofundar os conteúdos de base de dados, da 

programação para a web, da utilização de ferramentas CASE, da modelação de 

software, da capacidade de deteção e tratamento de erros, ou optar pela área da 

organização e gestão de empresas ou do tratamento de imagens (DGVF, 2005). 

Esta forma de elencar os conteúdos, primeiro num nível horizontal, 

discriminando as linguagens imperativas das Orientadas a Objetos e das bases de 

dados e vertical, hierarquizando os saberes dentro de cada paradigma, é típico de um 

currículo centrado nos conteúdos. 

A disciplina é apresentada como predominantemente prática e experimental, 

indicando a implementação de metodologias que utilizem a experimentação, a 

pesquisa, o projeto e a resolução de problemas. O professor deve centrar a lecionação 

no aluno com estratégias motivadoras e que o envolvam nas suas aprendizagens. 

Estas estratégias do professor enquanto facilitador de aprendizagens, promovendo a 

experimentação são, segundo Klein (1985), centradas no aluno e enquanto focadas na 

resolução de problemas, com a participação do professor, centradas na sociedade. As 

suas propostas enquadram-se nas estratégias definidas pela ESDPV no PCE que 

privilegia uma aprendizagem mais experimental e defendendo a flexibilização 

curricular (ESDPV, 2009b). 

 A avaliação proposta pelo programa reflete as três fontes. Quando resultante 

dos testes tem a sua fonte nos conteúdos. Quando propõe a autoavaliação, a avaliação 

da sua capacidade de investigar e de mobilizar conceitos e da sua capacidade de 

desenvolver trabalho em grupo tem a sua fonte na sociedade. Mas quando propõe 

que a avaliação seja formativa, decorrente da natureza eminentemente prática e 

experimental da disciplina, com anotação da progressão dos alunos, a sua fonte é o 

aluno. 
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A estruturação do tempo tem a sua fonte nos conteúdos. Das 632 horas 

presenciais previstas para a disciplina, 542 estão distribuídas pelos 16 módulos de 

base e 90 horas são destinadas aos três módulos de opção, cujos temas devem ser 

escolhidos face às reais necessidades dos alunos e do mercado de trabalho mas sendo 

o professor a decidir e não os alunos. 

As atividades propostas são de projeto e de experimentação mas sempre 

relacionadas com os conteúdos. Não estão previstas atividades planeadas pelos 

alunos.  

Os recursos apresentados são pouco diversificados: Computador, Internet, 

Projetor e Manuais Escolares.  

 

3.2. Problematização Relativa à Temática a Lecionar 

 

3.2.1. A programação informática. 

 

O processador de um computador apenas entende sinais elétricos (níveis 

de voltagem) que percorrem os circuitos que o constituem. Esses sinais 

são codificados de modo a representarem os dígitos binários- zeros e uns. 

{…} Aos dígitos binários é costume chamar bits. (Azul,1995, pp. 12-13). 

Um programa de computador executa instruções e manipula dados. O 

microprocessador que é o núcleo das funcionalidades reconhece poucas instruções, 

extremamente simples, a maioria relacionada com a movimentação dos dados 

binários da memória. O formato das instruções também é binário e é vulgarmente 

conhecido como constituindo a linguagem de máquina (Siler & Spots, 1999).  

Estas instruções, de compreensão fácil para os processadores de um 

computador, são difíceis de utilizar pelos humanos. Inicialmente criaram-se 

mnemónicas. A cada instrução foi atribuída uma palavra-chave sugestiva, por 

exemplo, a mnemónica mov para mover dados da memória. O conjunto de 

mnemónicas tem a designação de assembler, que significa montagem, e tornaram a 

programação muito mais prática, mas mesmo assim difícil de implementar 

algoritmos complexos, que consistem num conjunto finito de ações com vista a 

realizar uma tarefa. Um programa previamente feito a que se chamou assemblador 

convertia essas mnemónicas para a linguagem de máquina (Azul,1995). 
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As linguagens de programação pretendem facilitar a realização destas tarefas, 

dando ao programador a possibilidade de utilizar a linguagem natural, geralmente o 

inglês, para codificar os programas, mas também permitindo-lhe utilizar um tipo de 

raciocínio semelhante ao que utilizamos na resolução de algoritmos, com a 

introdução de estruturas no código que permitem controlar o fluxo dos programas.  

 

3.2.2. O ensino da informática. 

 

Para Dijkstra (1982) programar é a atividade, de entre todas, a que mais 

envolve a habilidade de raciocinar.  

A programação baseia-se em instruções e dados. A relação com os dados 

exige uma importante capacidade de abstração. No desenvolvimento de um programa 

que some dois números, o programador não sabe que números vão ser somados. A 

aplicação tem de somar quaisquer números. Numa aplicação para filtrar imagens, que 

imagem deve ser filtrada? O programador não sabe, tem de conseguir programar para 

qualquer imagem. 

Existem diferentes níveis de abstração na programação e este até é um termo 

técnico da programação informática. Quando perante uma estrutura de dados 

centralizada, encapsulamos, como numa caixa preta, as operações a efetuar sobre 

eles de forma a solucionarem um problema, trata-se de uma abstração algorítmica. 

Quando modulamos uma estrutura de dados, de forma a encapsular quer o algoritmo 

quer os dados, de forma a que não sejam visíveis noutros módulos, chamamos-lhe 

Tipo Abstrato de Dados [TAD] (Rocha, 2008). À medida que novos paradigmas de 

programação têm surgido, novas formas de abstração implementam, como a 

abstração do mundo real através do encapsulamento em objetos, ou das caraterísticas 

de um sistema através do encapsulamento em assuntos ou aspetos (Silva, 2007). 

Piva e Freitas (2011) utilizaram com sucesso exercícios para o 

desenvolvimento do raciocínio abstrato que consistiam em desenhar a partir da 

leitura de textos ou de notícias de jornais ou no sentido inverso, descrever 

textualmente um desenho.  
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3.2.3. Problemas ou dificuldades identificadas. 

 

A necessidade de capacidades ao nível do raciocínio lógico e de abstração 

têm sido apontadas como a razão para as elevadas taxas de reprovação, de 

desistência e pelo desinteresse dos alunos pelas disciplinas introdutórias de 

programação (Piva & Freitas, 2011). Acresce a isto a pouca motivação que os 

programas, as linguagens e os ambientes de programação utilizados na sua 

lecionação oferecem, quando é do conhecimento dos alunos que existe um leque 

alargado de outras opções mais interessantes e que têm mais a ver com a sua vida do 

dia-a-dia e com o seu ambiente social. Sentindo este problema, nos cursos de 

Engenharia Informática e de Computadores e Engenharia de Sistemas de 

Telecomunicações e Eletrónica do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 

[ISEL], Martins et al. (2002) propõem uma nova metodologia baseada na utilização 

da linguagem JavaScript, no contexto dos documentos HTML, podendo assim 

utilizar na lecionação os mesmos recursos que os alunos utilizam em lazer e 

utilizando elementos gráficos que permitem associar a explicação de (“o que faz”) 

com (“o que vê feito”). 

Ainda assim, nos cursos profissionais do ensino secundário, com alunos mais 

novos, onde a utilização dos elementos gráficos podia dar um contributo para a sua 

motivação para a programação, os manuais e os professores mantêm as metodologias 

antigas. 

Nas duas últimas décadas a informática, do ponto de vista do utilizador, tem 

progredido no sentido de lhe proporcionar melhores experiências, com maior 

interação e facilidade de uso, a que não é estranho o desenvolvimento do modo 

gráfico e da integração multimédia nas aplicações. Esta evolução permitiu o 

desenvolvimento de ferramentas importantes para o ensino das matérias de diversas 

disciplinas, reconhecendo, assim, o poder da visualização e da interação no processo 

de ensino/aprendizagem. Por isso para a minha intervenção procurei seguir o 

caminho daqueles que procuram encontrar na informática formas de despertar o 

interesse dos alunos. 

Chastine e Preston (2008) defendem que uma abordagem mais visual e com 

recurso à imagem e ao vídeo é mais envolvente e por isso mais eficaz. A 



APRENDIZAGEM DOS FUNDAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO COM IMAGENS 

24 

 

programação de filtros aplicados a imagens de vídeo é uma oportunidade para o 

desenvolvimento de competências ao nível de algoritmos que manipulem matrizes. 

A aplicação de filtros a uma imagem de modo a distorcê-la ou mudar-lhe a 

gama de cores, passa pela manipulação dos pequenos pixéis que a compõem. A 

proposta dos autores consiste na utilização das imagens para manipulação dos arrays, 

considerando que uma imagem é uma matriz de pixéis. 

Para este efeito propõem a utilização do software ARToolkit, muito utilizado 

no âmbito da realidade aumentada, que num computador dotado de câmara de vídeo 

e de algumas bibliotecas da linguagem de programação C++, permite intercetar a 

imagem e alterá-la antes de a exibir, isto é, a imagem mostrada não é a captada, mas 

a alterada pela programação, após a sua captação.  

A chave do sucesso está na relação imediata entre o código que desenvolvem 

e o efeito que lhes é dado observar. Os alunos podem distorcer a sua imagem, fazer 

desaparecer partes da imagem, detetar movimento, inverter a imagem ou criar filtros 

ainda inexistentes, fruto da sua imaginação e criatividade. 
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4. Plano de Intervenção 

 

4.1. Natureza Científica do Tema - Matrizes 
 

As linguagens de programação imperativas executam instruções e manipulam 

informação que se encontram na memória. O acesso às células de memória onde se 

encontra a informação é feita modelando-as em variáveis. As variáveis representam 

um local de armazenamento temporário e têm de ter uma dimensão fixa, que 

corresponda ao número de células de memória necessárias para armazenar 

determinado tipo de dados. As variáveis têm um nome que as designam. Um Array 

agrega em apenas um nome um conjunto finito de variáveis, chamadas de elementos, 

do mesmo tipo, distinguindo-as por um índice numérico que pode por sua vez estar 

definido por uma variável (Abreu, 2009; Coelho, 1999; Siler & Spot, 1998).  

Acede-se aos elementos de um array da mesma forma como se o faz com as 

restantes variáveis, mas indicando o índice correspondente ao elemento em causa. 

Um Array pode ter mais de uma dimensão e cada elemento é definido e acedido por 

tantos índices quantas dimensões o array tiver. Quando o Array tem apenas uma 

dimensão designa-se de vetor, quando tem duas dimensões designa-se matriz. A 

utilização dos elementos de um Array só deve ser feita depois de estes terem sido 

iniciados. Em algumas linguagens de programação os elementos não iniciados têm 

um valor por omissão. Por se poder recorrer a variáveis, para indicar o índice de um 

elemento num Array, pode-se aceder a diferentes elementos do Array fazendo variar 

o valor da variável ou variáveis utilizadas para os índices. Desta forma é possível 

percorrer um Array para manipular todos os elementos recorrendo a ciclos (Coelho, 

1999; Siler & Spot, 1998). 

 

4.2. A Biblioteca ARToolkit 
 

A biblioteca de desenvolvimento para a realidade aumentada ARToolkit, que 

já se encontra na sua versão 2.72.1, foi criada por Hirokazu Kato e é distribuída 

livremente para fins não comerciais. 

Esta biblioteca disponibiliza um conjunto de funcionalidades, importantes 

para o desenvolvimento de aplicações que beneficiem da realidade aumentada, como 
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a possibilidade de ler e configurar os parâmetros da câmara de vídeo, de capturar 

uma frame de vídeo, de detetar e identificar marcadores para a realidade aumentada, 

calculando a sua transformação relativa à câmara e desenhando o objeto virtual 

relativo ao marcador.  

Uma aplicação de realidade aumentada recorrendo à biblioteca ARToolkit 

deve, segundo Braga et al (2007), seguir a seguinte sequência de passos: 

1.   

Iniciar o caminho dos parâmetros de vídeo; 

Ler os arquivos de padrões de marcadores; 

Ler os parâmetros de câmara. 

2.  

Capturar uma frame da entrada de vídeo. 

3.  

Detetar os marcadores e reconhecer os padrões na frame capturada da 

entrada de vídeo. 

4.  

Calcular a transformação da câmara em relação aos padrões detetados. 

5.  

Desenhar os objetos virtuais nos padrões detetados. 

 

6.  

Fechar a entrada de vídeo.  

Os passos 1 e 6 iniciam e terminam a aplicação e a sequência de passos 2 a 5 

são repetidas até à conclusão da aplicação. 

A função main inicia a aplicação (como em todas as aplicações desenvolvidas 

em C). 

 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

 glutInit(&argc, argv); 

 init(); 

  

   arVideoCapStart(); 

   argMainLoop( NULL, NULL, mainLoop ); 

 return (0); 

      } 
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A invocação da função glutInit proporciona o suporte aos periféricos como o 

mouse, o teclado ou o vídeo. A função init cumpre o primeiro passo e deve ser 

desenvolvida no sentido de definir os parâmetros da câmara de vídeo e configurar 

algumas opções para a janela que vai exibir a imagem. A função ArVideoCapStart 

inicia a captura do vídeo e a função argMainLoop é evocada para iniciar a repetição 

da sequência dos passos 2 a 5. Recebe como parâmetro um apontador para a função 

onde devemos programar os passos referidos, no caso mainLoop. Podemos aqui 

utilizar outras funções da biblioteca, como arVideoGetImage para capturar uma 

frame de vídeo, arDetectMarker para detetar os marcadores, arGetTransMat que 

calcula a matriz de transformação, draw que desenha os objetos gráficos a introduzir 

na imagem e argSwapBuffers que disponibiliza uma nova frame, reiniciando a 

sequência. 

O ARTookit é distribuído com exemplos que implementam estas 

funcionalidades o que o torna muito acessível. 

 

4.3. Preparação para a Intervenção 
 

Com o objetivo de implementar a proposta de Chastine e Preston (2008) e 

utilizar a manipulação de imagens como ferramenta para apoiar a aprendizagem das 

estruturas de dados estáticas, decidi utilizar a biblioteca ARToolkit mas sem os 

recursos para a realidade aumentada.  

Os passos 3, 4 e 5 referentes à utilização de marcadores devem ser adaptados 

pois não são necessários, uma vez que são ações próprias da realidade aumentada.  

Vamos utilizar a função arVideoGetImage que devolve um apontador para 

unsigned char redefinido na biblioteca como ARUint8. Trata-se na verdade de um 

apontador para o primeiro elemento de um vetor que contém a imagem, a frame do 

vídeo. Cada pixel da imagem está representado em quatro elementos deste vetor no 

formato RGBA, isto é, um elemento para a tonalidade de vermelho, um elemento 

para a tonalidade de verde, um elemento para a tonalidade de azul e um elemento 

para o grau de opacidade. Trata-se de um vetor com 4 *sizeX*sizeY elementos em 

que sizeX e sizeY são, respetivamente, o número de pixéis da largura e do 

comprimento da imagem. 



APRENDIZAGEM DOS FUNDAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO COM IMAGENS 

28 

 

O estudo das matrizes com recurso a imagens faz sentido se os alunos 

acederem a cada pixel através das coordenadas do tipo coluna e linha, definidas pela 

distância do pixel à origem situada no canto superior esquerdo da imagem. Torna-se, 

portanto, necessário transformar o vetor obtido com a função arVideogetImage de 

forma a transformá-lo numa matriz em que cada elemento corresponda a um pixel. 

Para que os alunos não tenham de manipular um array de três dimensões (a 

terceira dimensão é necessária por causa da cor do pixel também ser um vetor com os 

valores de RGBA) é necessário converter os valores de RGBA expressos 

individualmente, para um formato diferente que os agregue. Os alunos já conhecem 

um destes formatos utilizados em html, em que a cor está descrita numa string com 

dois carateres para definir o valor hexadecimal de cada cor do formato RGB, 

ignorando o valor da opacidade. Um dos problemas é que os alunos ainda não 

estudaram operações com strings, pelo que foi necessário preparar algumas funções 

que permitissem obter e alterar os valores de cada uma das cores desta string. 

Quando procedi aos testes com esta matriz e experimentei os filtros fantasma 

ou detetor de movimento, em que é necessário memorizar as matrizes de várias 

frames para posterior comparação, a aplicação ficou muito lenta, tornando os filtros 

ineficazes. Alternativamente, preparei a aplicação para que o valor agregado das 

cores vermelha, verde e azul pudesse ser representado por um inteiro longo, que 

considerasse os três algarismos mais à esquerda o valor da cor vermelha, os seguintes 

três algarismos o valor da cor verde e os três algarismos da direita o valor da cor 

azul, da seguinte forma: 

 

Cor= vermelho*1000000 + verde*1000 + azul; 

 

E cujos componentes da cor podem ser encontrados pelas seguintes 

operações: 

 

vermelho=cor/1000000; 

verde=(cor/1000)%1000; 

azul=cor%1000; 

 

Os testes correram bem com esta nova matriz. Assim as operações efetuadas 

na função mainLoop  passaram a ser a criação da matriz, a evocação de uma função 
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onde os alunos devem desenvolver os seus códigos manipulando a matriz, reproduzir 

as alterações que a matriz sofreu, no vetor de origem da imagem, e evocar a função 

argSwapBuffers que reinicia a sequência obtendo uma nova imagem. 

 

 

static void mainLoop(void) 

{ 

    ARUint8         *dataPtr; 

 

    if( (dataPtr = (ARUint8 *)arVideoGetImage()) == NULL ) { 

        arUtilSleep(2);   

        return; 

    } 

    if( count == 0 ) arUtilTimerReset(); 

  count++; 

 

    criarMatriz(dataPtr);  

    manipularImagem(); 

    alterarImagem(dataPtr); 

    argDispImage( dataPtr, 0,0 ); 

    argSwapBuffers(); 

 

       } 

 

A explicação do código é simples. Obtém-se um apontador para o início do 

vetor que contém a imagem, ou aguarda-se dois milésimos de segundo. Reinicia-se o 

relógio interno da biblioteca se for a primeira imagem obtida, de seguida invoca-se a 

função criarMatriz que cria a matriz para os alunos manipularem e invoca-se a 

função manipularImagem onde os alunos devem desenvolver os seus códigos. A 

função alterarImagem faz refletir no vetor original da imagem as alterações que os 

alunos fizeram, de modo que através da função argDispImage, invocada de seguida, 

a imagem seja exibida no ecrã. 

Foram ainda preparadas um conjunto de funções para ajudar os alunos a 

manipular as cores dos pixéis: 

 

int obterAzul(long cor); 

int obterVerde(long cor); 

int obterVermelho(long cor); 

long alterarAzul(long cor,int azul); 

long alterarVerde(long cor,int verde); 

long alterarVermelho(long cor,int vermelho); 
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4.4. A Aprendizagem Baseada em Problemas  
 

A estratégia de aprendizagem por problemas baseia-se no estímulo da 

descoberta que a solução de um problema pode dar ao aluno. Faz parte de um 

conjunto de estratégias ativas, onde o aluno é o protagonista e tem, sob orientação, a 

responsabilidade de aprender. Com esta estratégia pretende-se aliar a prática da 

resolução de problemas reais à aprendizagem dos conceitos teóricos. O problema a 

resolver deve ser sério, comum na vida real, abranger uma ampla área de conteúdos e 

ser interdisciplinar (Neves, 2006). 

Para Abreu e Loureiro (2007) a aprendizagem por problemas que desde a 

segunda metade do século passado tem sido adotada por várias instituições de ensino 

superior, envolve problemas abrangentes, com muitas soluções, que por sua vez 

trazem novos problemas e novas oportunidades de aprendizagem. Tenta-se imitar o 

ambiente de vida profissional real em que as soluções não são evidentes, pelo 

contrário são confusas, por vezes enigmáticas, dando maior sentido e valor à sua 

descoberta.  

 

 

Ilustração 2 - Os papéis do professor, grupo e aluno 

 

A estratégia que vou utilizar desvia-se da aprendizagem baseada em 

problemas, na medida em que vou utilizar problemas estruturados, direcionados para 

uma solução única, com o objetivo de ajudar os alunos a descobrirem os conceitos 
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necessários para executar determinadas tarefas. Os problemas são colocados por 

mim, que os clarifico à luz dos conteúdos necessários para a sua solução. A 

resolução do problema passa pelo treino necessário para a aquisição das 

competências previstas, como com um exercício. Podem-se resumir as interações no 

esquema reproduzido na ilustração 2. 

 

4.5. A Organização Social dos Alunos 
 

A forma como os alunos se organizam para realizar as tarefas deste cenário 

também pode ser uma fonte de crescimento e aprendizagem. O trabalho em grupo ou 

pares, organizado estrategicamente, de modo que, alunos mais ativos trabalhem e 

ajudem alunos menos ativos, alunos com maior interesse, trabalhem com alunos com 

menor interesse, alunos que tenham maiores dificuldades, trabalhem com alunos com 

maiores competências, pode ser uma ótima oportunidade de desenvolver as 

aprendizagens baseadas nas interações sociais que, segundo Vygostky e a sua 

proposta sócio-construtivista, proporcionam situações de aprendizagem, 

especialmente quando os alunos apresentam um nível de desenvolvimento diferente. 

Neste sistema de tutoria, não só o aluno tutorado aprende através da ajuda que 

recebe, como o tutor aprende, pois ao ajudar a compreender algo, está a contribuir 

para a sua melhor compreensão (Ribeiro, 2006), o que justifica a opção deste tipo de 

organização social na operacionalização deste cenário, com as devidas adaptações a 

cada turma e a cada momento concreto. 

 

4.6. A Avaliação das Aprendizagens 

 

A avaliação deve orientar as ações, sendo um momento de reflexão para 

encontrar soluções. É um momento de diálogo e de aprendizagem mútua, permite 

orientar os alunos e reorientar o plano das aulas. (Castro-Almeida et al, 1996). 

A avaliação diagnóstica é indispensável. Não é possível que os alunos 

consigam compreender uma matéria sem dominarem todas as matérias de que ela 

depende. Para a compreensão dos arrays e da sua manipulação, os alunos devem 

dominar as estruturas de decisão if e a estrutura de repetição for. 
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É preferível dedicar algumas aulas da intervenção a rever os pré-requisitos, 

garantindo que eles não sejam um entrave à compreensão das matérias a lecionar. Os 

benefícios compensarão. 

 Ao longo de todas as aulas os alunos devem ser acompanhados, orientados, 

tendo em conta as suas atitudes perante os problemas, perante as divergências de 

opinião, no respeito pelo grupo, pela turma, pelo professor, aproveitando os erros 

como uma oportunidade formativa. 

Também planeei realizar uma avaliação sumativa. Ao longo das aulas farei 

registo das minhas observações acerca do empenhamento, da participação e da 

atitude dos alunos. Na última aula avaliarei, com recurso a uma lista de verificação 

própria, as aprendizagens de cada aluno. 

 

4.7. O Planeamento das Aulas 
 

O plano das aulas foi realizado de acordo com a planificação anual e com as 

aulas do professor-cooperante e foi sendo alterado até ao início da intervenção de 

forma a se enquadrar nas suas aulas. Desta forma, embora inicialmente tivesse 

previsto que estas aulas fossem o primeiro contacto dos alunos com as estruturas de 

dados estáticas, o plano evoluiu para a sua consolidação, tendo o Professor-

Cooperante introduzido o tema. 

 

4.7.1.  A definição dos objetivos. 

 

“Um objetivo é uma intenção, comunicada por uma declaração que 

descreve a modificação que se deseja provocar no estudante, declaração 

precisando aquilo em que o estudante se transformará uma vez seguido 

com sucesso este ou aquele ensino” (Mager, 1969, conforme citado por 

Birzea, 1986, p. 24). 

Os conteúdos que devo abordar neste conjunto de seis aulas, que estão 

definidos no programa da disciplina são:  

 Declaração e manipulação de variáveis do tipo arrays. 

 Estudo de algoritmos de manipulação de arrays. 

 Iniciação.  
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 Ordenação dos elementos de um array. 

 Inserção de elementos em arrays ordenados. 

Defini os seguintes objetivos, sua operacionalização e avaliação: 

 Diferenciar índice de valor indexado num array. 

Este objetivo é operacionalizado com a prática de manipulação dos arrays 

ao longo de todas as aulas. Corresponde à concretização dos sub-

objetivos: compreender o significado de índice num array e aceder 

corretamente a um elemento de um array.  

Está relacionado com os seguintes conteúdos: 

o Declaração e manipulação de variáveis do tipo array. 

Os elementos de um array são acedidos através do seu índice que 

pode estar definido numa variável. 

o Estudo de algoritmos de manipulação de arrays. 

A forma como se percorre o array para substituir valores.  

o Iniciação. 

Durante a declaração dos arrays podem ser definidos n valores 

para os primeiros n elementos. 

A avaliação é feita questionando os alunos sobre o efeito da utilização de 

valores de índices inesperados, por exemplo, qual o efeito num array se 

em vez de utilizar esta variável de controlo, utilizar esta outra? e qual o 

valor do elemento n+1 num vetor com n elementos iniciados na 

declaração? 

 Desenvolver algoritmos de manipulação de arrays. 

Este objetivo não foi operacionalizado no sentido dos alunos conhecerem 

algoritmos estabelecidos de manipulação de arrays, mas sim na sua 

capacidade de os desenvolver em situações novas, como na aplicação de 

filtros às imagens que decorrerá ao longo de cinco aulas. 

Está relacionado com os seguintes conteúdos: 

o Declaração e manipulação de variáveis do tipo arrays. 

Os alunos vão necessitar de declarar várias variáveis do tipo array 

e copiar os seus elementos. 

o Estudo de algoritmos de manipulação de arrays. 

A aplicação de filtros nas imagens.  
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A avaliação é feita pela observação das discussões em grupo e pela 

mestria com que os alunos desenvolvem os filtros. 

 Compreender quando utilizar arrays na resolução de problemas. 

Este objetivo é operacionalizado através do treino da manipulação das 

matrizes com o desenvolvimento de filtros de imagem, da inserção 

ordenada em vetores e da sua ordenação. Decorre ao longo de todas as 

aulas, incluindo na primeira de diagnóstico através da discussão sobre a 

utilidade dos vetores. 

A avaliação é feita nas discussões sobre a inserção ordenada e a 

ordenação de vetores e pela verificação de saberes na última aula onde 

perceberei se o aluno compreendeu que um array é como um conjunto de 

variáveis do mesmo tipo e qual a sua utilidade. 

 Ser capaz de aceder aleatoriamente a um elemento do Array. 

Este objetivo é operacionalizado na primeira aula durante a discussão 

para diagnóstico, na segunda aula quando é pedido aos alunos que alterem 

os valores de alguns pixéis e na quarta aula para rodar a imagem. 

Está relacionado com os seguintes conteúdos: 

o Declaração e manipulação de variáveis do tipo arrays. 

o Iniciação. 

O elemento a aceder deve ter sido iniciado. 

A avaliação é feita pela observação das aulas e pela verificação de saberes 

na última aula em que pedirei ao aluno que aceda a determinada posição 

do array, verificando também se o aluno compreendeu a implicação do 

índice iniciar com o valor 0.  

 Identificar as situações em que a utilização do ciclo for facilita a 

manipulação de arrays. 

Este objetivo é operacionalizado com o desenvolvimento dos filtros de 

imagem, com o estudo da inserção ordenada e da ordenação de um vetor. 

Está relacionado com os seguintes conteúdos: 

o Estudo de algoritmos de manipulação de arrays. 

Os ciclos facilitam a manipulação de arrays. 

o Ordenação dos elementos de um array. 

A ordenação bubblesort a estudar recorre ao ciclo for.  
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o Inserção de elementos em arrays ordenados. 

A inserção ordenada utiliza o ciclo for. 

A Avaliação é feita pela observação das aulas, onde o desenvolvimento 

de filtros de imagem recorrem aos ciclos for e pela verificação de saberes 

na última aula em que questionarei os alunos acerca da forma como 

percorrem uma matriz e quantos ciclos for são necessários para percorrer 

um array de n dimensões. 

 Compreender a importância de um array se encontrar ordenado. 

Este objetivo é operacionalizado em discussão prévia ao estudo da 

inserção ordenada e da ordenação de um vetor. 

Está relacionado com os seguintes conteúdos: 

o Ordenação dos elementos de um array. 

o Inserção de elementos em arrays ordenados. 

A avaliação é feita pela participação nas discussões. 

 Conhecer algoritmos de ordenação. 

Este objetivo é operacionalizado através do estudo do algoritmo 

bubblesort. 

Está relacionado com o seguinte conteúdo: 

o Ordenação dos elementos de um array. 

A avaliação é feita pela participação na discussão à volta do algoritmo 

bubblesort e pela verificação de saberes na última aula em que é pedido 

ao aluno que descreva os passos necessários para a ordenação de um 

vetor. 

Bloom, Hastings e Madaus (1971, conforme citado por Birzea, 1986) 

propuseram uma matriz que relacionasse os conteúdos com os objetivos. Da 

interseção das colunas, que representam os conteúdos, com as linhas que representam 

os objetivos resulta uma especificação.  

Na tabela 4 reproduzi a matriz especificando que estratégias vou utilizar para 

cumprir os objetivos relacionados com cada conteúdo específico. 
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    Conteúdos 

 

Objetivos 

Declaração e 

manipulação 

de variáveis 

do tipo array 

Estudo de 

algoritmos de 

manipulação 

de arrays 

Iniciação Ordenação 

dos 

elementos 

de um 

array 

Inserção 

de 

elementos 

em arrays 

ordenados 

Diferenciar 

índice de valor 

indexado num 

array 

Exposição e 

discussão 

Alteração de 

pixéis na 

imagem 

Filtros de 

imagem 

Exposição 

e 

discussão 

  

Desenvolver 

algoritmos de 

manipulação 

de arrays 

Exposição e 

discussão 

Filtros de 

imagem 

Filtros de 

imagem 

   

Ser capaz de 

aceder 

aleatoriamente 

a um elemento 

do Array 

Exposição e 

discussão 

Alteração de 

pixéis na 

imagem 

 Exposição 

e 

discussão 

  

Identificar as 

situações em 

que a 

utilização de 

ciclos facilita 

a manipulação 

de arrays, 

especialmente 

o ciclo for 

 Filtros de 

imagem 

 Exposição 

e 

discussão 

Exposição 

e 

discussão 

Compreender 

a importância 

de um array 

ordenado  

   Exposição 

e 

discussão 

Exposição 

e 

discussão 

Conhecer 

algoritmos de 

ordenação 

    Exposição 

e 

discussão 

Tabela 3 - Matriz de especificação com indicação das estratégias 
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Segundo Birzea (1986) a definição de qualquer objetivo obedece as duas 

grandes componentes. Uma componente de longo prazo, sobre a formação do 

indivíduo, do desenvolvimento das suas capacidades psíquicas, e outra componente 

imediata, que se refere às performances, específicas de um conteúdo que defini. 

As estratégias que estabeleci para este conjunto de aulas com base na 

experimentação e no prazer da descoberta, na troca de ideias e na ajuda entre alunos 

contribuem para as finalidades a longo prazo desta disciplina, nomeadamente: 

 Fomentando o interesse pela pesquisa e pela descoberta. 

 Estimulando o raciocínio lógico, a reflexão e a observação. 

 Desenvolvendo competências sociais, o espírito de equipa e de ajuda entre 

pares. 

Contribuindo para o desenvolvimento da competência: Conceber algoritmos 

através da divisão dos problemas em componentes. 

 

4.7.2. As aulas. 

 

Para esta intervenção planei seis aulas de 90 minutos cada, organizando uma 

grelha com os objetivos e os conteúdos das aulas, uma grelha com descrição das 

estratégias, tarefas, recursos e avaliação e com uma grelha que relaciona cada 

conteúdo com o objetivo que pretendi ver cumprido nessa aula que constituem o 

Anexo D deste relatório. 
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5. A Intervenção 

 

5.1. Descrição Sumária das Aulas Realizadas 

 

A intervenção decorreu entre os dias 1 e 9 de março ao longo de seis aulas de 

90 minutos. Por ter assistido a uma aula do Professor-Cooperante eu e os alunos já 

nos conhecíamos e já tinha tido a oportunidade de lhes explicar o porquê de ser eu a 

lecionar este conjunto de aulas. 

Comecei a primeira aula, com uma breve conversa sobre a intervenção, 

explicando o seu âmbito e a importância da sua opinião/avaliação nas conclusões do 

meu relatório. 

Para prosseguir com este conjunto de aulas era necessário compreender 

melhor o grau de preparação dos alunos em relação aos pré-requisitos necessários 

para a compreensão dos conteúdos que pretendia abordar. Fi-lo em entrevista em 

grupo focal. Indaguei-os, então, em que circunstâncias utilizavam a estrutura de 

controlo switch em detrimento da estrutura de controlo if. Vários alunos intervieram, 

deram exemplos, alguns confusos, e quando um aluno deu o exemplo de um menu 

em que precisava de testar um valor introduzido para gerir o fluxo do programa, 

pedi-lhe que exemplificasse o menu no quadro. 

A propósito de pequenos erros de sintaxe no código escrito no quadro, tive a 

oportunidade de chamar outros alunos ao quadro para fazerem as alterações. Neste 

momento o código escrito no quadro apenas contemplava a execução do menu uma 

vez, o que me permitiu questioná-los sobre os ciclos. Um aluno foi ao quadro 

envolver o menu num ciclo. Feito isto, questionei-os sobre qual a diferença no efeito 

da utilização da estrutura de repetição while{} em vez da do{}while. Concluímos a 

discussão sobre as estruturas de repetição, focando as diferenças da estrutura for, 

com as restantes. 

Passámos à discussão da utilização de funções, dos seus parâmetros e do 

valor de retorno. Os alunos mostraram algumas dificuldades na evocação das funções 

e na utilização do seu valor de retorno, pelo que realizámos alguns exemplos até que 

estes aspetos ficassem claros para todos. A propósito dos parâmetros, e porque os 

alunos ainda não estudaram o conceito de apontadores, expliquei-lhes que os arrays 

são sempre passados por referência enquanto parâmetros de uma função.  
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De seguida, auxiliado pela projeção da ilustração 3, apresentei-lhes o conceito 

de imagem como uma matriz de pixéis definidos por 3 cores: - vermelho, verde e 

azul. Discutimos a forma como se pode percorrer uma matriz para aceder a todos os 

pixéis utilizando duas estruturas de repetição aninhadas. Terminei a aula mostrando-

lhes os efeitos dos filtros que iríamos desenvolver nas próximas aulas. Nesta parte 

eles mostraram-se mais animados, em especial quando viram a sua imagem projetada 

com o efeito fantasma. 

Conversei com os alunos sobre outros conteúdos envolvendo arrays que eles 

ainda não conheciam e a minha intenção de os abordarmos, intercalando essa matéria 

com o trabalho com as imagens. Neste sentido, combinámos reservar no fim de 

algumas aulas, alguns momentos para o estudo da ordenação de vetores. Os alunos 

concordaram. 

A minha observação incidiu sobre o domínio dos pré-requisitos necessários, a 

facilidade de expressar os conhecimentos adquiridos, a sua atitude perante o erro, o 

relacionamento com os pares e comigo. 

 

 

 

Ilustração 3 - Matriz de pixéis 

Iniciei a segunda aula combinando com os alunos a organização social das 

aulas. Combinámos organizarem-se em pares e discutimos com o apoio do Professor-
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Cooperante a formação dos pares. Nesta discussão, informei os alunos de qual era o 

objetivo desta organização e que os seus efeitos também seriam alvo da minha 

observação e registo. Os alunos ficaram divididos em cinco grupos de dois alunos 

que se distribuíram pela sala conforme mostra a ilustração 4. 

 

 

Ilustração 4 - Distribuição dos alunos pela sala de aula 

 

Com os pares pedagógicos formados e distribuídos pela sala, apresentei aos 

alunos o ambiente de trabalho da aplicação Microsoft Visual Studio 2008 C++. De 

seguida, apresentei-lhes o código no ficheiro AprenderMatrizes.cpp que preparei 

para estas aulas, indicando-lhes a declaração da matriz imagem que deveriam utilizar 

para manipular a imagem, do método manipularImagem onde o deveriam fazer, e 

também os métodos que desenvolvi para os auxiliar a alterar ou obter a cor dos 

pixéis. Propus-lhes que alterassem para preto a cor de um pixel da imagem, cada 

grupo escolheu uma posição e alterou-o. Um pixel apenas é muito pouco visível, mas 

os alunos conseguiram detetá-lo. Propus-lhes que alterassem um conjunto de pixéis, 

em forma de um quadrado, para preto, utilizando duas estruturas de repetição for 
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aninhadas. Neste exercício, enquanto alguns alunos não tiveram dificuldades, outros 

mostraram ainda não ter percebido o porquê da utilização das duas estruturas de 

repetição aninhadas e da utilização das suas variáveis de controlo. Propus-lhes de 

seguida, que fizessem o quadrado mexer-se. Os alunos fizeram algumas tentativas, 

sem sucesso, até que lhes expliquei que o código que desenvolviam no método 

manipularImagem era estático em relação aos diferentes frames e que não deviam 

pensar no movimento do quadrado ao longo de uma imagem, mas sim, em alterar a 

posição do quadrado para cada frame, ou seja para cada invocação do método 

manipularImagem. Para o efeito precisavam de utilizar duas variáveis globais ou 

estáticas que pudessem ser alteradas a cada invocação. 

 

void manipularImagem(){ 

      int x,y; 

 static int moveX=0, moveY=0; 

  

 for(x=moveX;x<(40+moveX);x++) 

  for(y=moveY;y<(40+moveY);y++) 

   imagem[x][y]=0; 

  

if(moveX<600)moveX++; 

else moveX=0; 

if(moveY<440)moveY++; 

else moveY=0; 

} 

 

O foco da minha observação foi sobre a compreensão da utilização das 

variáveis de controlo x e y como índices da matriz ou as recém-introduzidas variáveis 

estáticas moveX e moveY. Certifiquei-me dessa compreensão questionando os alunos 

que durante a discussão não tinham demonstrado ter compreendido claramente a 

utilização destas estruturas, sobre qual seria o efeito se utilizassem as variáveis 

moveX e moveY como índices da matriz no interior dos dois blocos for. 

Como início da terceira aula revimos o último algoritmo realizado na aula 

anterior e propus-lhes a realização do filtro azul da imagem. Neste algoritmo os 

alunos devem percorrer toda a matriz e alterar os valores das cores vermelha e verde 

para 0, deixando apenas o valor da cor azul. Para o efeito utilizaram a função 

obterAzul ignorando os valores para as cores vermelho e verde, dado que os zeros à 

esquerda de um número não têm significado. 
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O objetivo deste exercício continuava a ser o treino da manipulação de 

matrizes e da compreensão da utilização dos índices para aceder aos elementos, não 

os confundindo com os valores dos elementos. 

 

void manipularImagem(){ 

    int x,y; 

 for(x=0;x<640;x++) 

  for(y=0;y<480;y++) 

   imagem[x][y]=obterAzul(imagem[x][y]); 

} 

 

Após boa execução deste exercício, propus-lhes que criassem um filtro em 

tons de cinza, lembrando-lhes que os tons de cinza têm os valores para as três cores 

muito próximos. A primeira solução apresentada foi calcular a média das três cores. 

Várias tentativas não resultaram por os alunos se esquecerem de atribuir a média 

calculada às três cores. Atribuíam o valor da média uma única vez:  

 

imagem[x][y]=media; 

 

Outra solução que surgiu foi obter o valor de uma das três cores e atribuí-lo 

às outras duas. 

A vinte minutos do fim pedi-lhes que abandonassem as atividades no 

computador e discutimos a importância que pode haver dos vetores estarem 

ordenados. Da discussão concluímos que, em algumas situações, pode ser preferível 

fazer a inserção dos elementos no vetor de forma ordenada. Pedi sugestões para o 

código a desenvolver e os alunos foram ao quadro desenvolvê-lo. Sempre que o 

código escrito não correspondia à intenção enunciada pedia a outro aluno para o 

corrigir.  

A minha observação continuou a incidir sobre a mestria com que os alunos 

manipulavam a matriz na aplicação dos filtros, sobre o entusiasmo que mostravam 

neste tipo de aulas e o seu relacionamento com o par e com os restantes colegas. Na 

parte da aula em discussão sobre a inserção ordenada num vetor, a observação 

incidiu sobre a participação e a pertinência das observações. 

Na quarta aula, como introdução ao exercício de rotação da imagem que 

iríamos realizar, informei os alunos que existiam bibliotecas gráficas como a 

OpenGl, capazes de realizar as operações de rotação de imagens, ou que em 
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alternativa podiam ser desenvolvidos algoritmos, com a aplicação dos conceitos de 

operações matemáticas sobre matrizes e de trigonometria. O objetivo da aula era 

mais simples, pretendia que realizassem um exercício, onde fosse necessária a 

compreensão perfeita da noção e distinção dos conceitos de índice e de valor. Para 

isso o exercício correspondia a trocar os pixéis das diferentes posições da imagem, 

de modo a se obter uma rotação de 90º, 180º e 270º. Mostrei-lhes uma tabela 

realizada na aplicação Microsoft Office Word em que cada célula era preenchida 

com as suas coordenadas como no seguinte exemplo: 

 

 

Ilustração 5 - Visualização das coordenadas de uma matriz 

 

 

Ilustração 6 - Visualização das coordenadas de uma matriz anteriores à rotação de 90º 
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Rodando a tabela 90º para a direita é fácil perceber que o valor da linha deve 

ser o da antiga coluna e que o valor da coluna cresce na mesma proporção que o 

antigo valor da linha decresce. Os alunos não conseguiram de imediato deduzir uma 

fórmula para a rotação. E então, pedi-lhes, até por saber que o efeito os ia divertir, 

que invertessem a matriz com o código: 

 

void manipularImagem(){ 

    int x,y; 

 for(x=0;x<640;x++) 

  for(y=0;y<480;y++) 

   imagem[x][y]=imagem[y][x]; 

} 

 

O resultado foi o reproduzido na ilustração 7, o que os divertiu bastante, 

especialmente quando captavam a sua imagem. A imagem tem dois problemas. Um 

facilmente detetado pelos alunos, que é o resultado da imagem não ser quadrada e 

que foi prontamente resolvido, tornando-a quadrada e colocando a preto os pixéis 

excedentes. O segundo problema consistiu no efeito de espelho que parte da imagem 

tinha e cuja solução foi mais difícil de perceber pelos alunos até que lhes expliquei 

que muitos dos pixéis que eles alteravam, já não tinham os valores originais da 

imagem, mas sim valores da imagem já alterada. A solução era utilizarem uma 

segunda matriz para fazerem as alterações. 

No resto da aula desenvolveram o código para rodar a imagem 90º, 180º e 

270º. A minha observação incidiu sobre o empenho na procura das fórmulas, na 

partilha e na participação nas discussões. Os noventa minutos da aula terminaram 

sem termos conseguido dedicar os 20 minutos planeados à aprendizagem da 

ordenação de vetores, pelo que marcámo-lo para o início da quinta aula. 
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Ilustração 7 - O efeito de imagem[x][[y]=imagem[y][x] 

 

No início da quinta aula mostrei-lhes o efeito visual do algoritmo bubblesort, 

utilizando uma lista de nomes desordenados, como mostro na ilustração 8, e 

mostrando as alterações que a lista sofre a cada passo do algoritmo. De seguida, 

discutimos como desenvolver o código necessário para conseguir o algoritmo de 

ordenação visualizado. Surgiu facilmente entre os alunos a sugestão de comparar 

dois elementos adjacentes e trocá-los.  

Desenvolvemos no quadro o código sugerido para um vetor de 10 inteiros. 

 

int i,aux; 

int  vetor[10]={4,7,23,32,1,78,3,34,42}; 

for(i=0;i<9;i++) 

 if(vetor[i]<vetor[i+1]) 

 { aux=vetor[i]; 

      vetor[i]=vetor[i+1]; 

  vetor[i+1]=aux; 

    } 

 

Discutimos a necessidade de utilizar uma variável auxiliar para realizar a 

troca e de percorrer o vetor apenas até ao penúltimo elemento, ou em alternativa, 

começar do segundo elemento. Discutimos, também, o valor dos elementos de um 
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vetor não iniciado, quando nenhum elemento é iniciado e, como no exemplo, alguns 

elementos não são iniciados. 

 

 

Ilustração 8 - O efeito gráfico do algoritmo bubblesort 

 

Fizemos uma simulação com um gráfico no quadro e concluímos que o vetor 

ainda não estava ordenado e que, com este algoritmo, apenas garantíamos que um 

elemento ficava na sua posição correta. Se repetíssemos o algoritmo garantiríamos 

mais um elemento correto. Decidimos então envolver o algoritmo numa outra 

estrutura for de forma a repeti-lo tantas vezes quantos elementos o vetor tivesse. 

Um dos problemas que levantei para discussão foi a pouca eficácia do 

algoritmo que procedia ao mesmo número de operações quer estivesse muito 

desordenado, quer estivesse ordenado. Nesta altura um dos alunos surpreendeu-me 

apresentando como solução a introdução de uma variável bool. Sabendo que, quando 

ao longo do ciclo que percorre o vetor, não existir nenhuma troca, o vetor está 

ordenado, pode assinalar-se esse fato, nessa variável. O ciclo que acrescentámos para 

garantir que o vetor ficava ordenado, por repetir a comparação e troca entre os 

elementos adjacentes desordenados, tantas vezes quantos elementos o vetor tiver, 

podia ser interrompido quando esta variável indicasse que não tinha havido nenhuma 

troca. 
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A observação desta parte da aula recaiu sobre a participação na discussão e as 

soluções apresentadas. 

Iniciámos então a atividade com os filtros de imagem e discutimos que forma 

permitiria criar o efeito espelho de uma imagem. Os alunos foram para os 

computadores e tentaram realizá-lo, criando diversos efeitos. Alguns destes efeitos, 

quando metade da imagem era espelho da outra metade, permitiam criar uma 

imagem em que um aluno se beijava a si próprio, o que provocou muito boa 

disposição entre eles. 

 

 

 

Ilustração 9 - O efeito fantasma 

 

De seguida, já perto do final da aula, tentei que criassem o efeito fantasma da 

ilustração 9, mas foi uma tarefa difícil em especial pela pouca vontade que 

mostraram. Insisti então que copiassem o código (que era extenso) para na aula 

seguinte lhes explicar.  
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A sexta e última aula iniciou-se com a explicação do algoritmo que 

produzisse o efeito fantasma. Este algoritmo consiste em misturar em cada pixel da 

imagem uma percentagem dos pixéis das duas imagens anteriores: 

 

long red,green,blue; 

//Para todos os valores de x e de y 

red=(obterVermelho(imagem[x][y])+obterVermelho(imagem2[x][y])*

2+ obterVermelho(imagem3[x][y])*3)/6; 

green=(obterVerde(imagem[x][y])+obterVerde(imagem2[x][y])*2+ 

obterVerde(imagem3[x][y])*3)/6; 

blue=(obterAzul(imagem[x][y])+obterAzul(imagem2[x][y])*2+ 

obterAzul(imagem3[x][y])*3)/6; 

imagem3[x][y]=imagem2[x][y]; 

imagem2[x][y]=imagem[x][y]; 

imagem[x][y]=red*1000000+green*1000+blue; 

 

Propus-lhes que a partir do mesmo princípio de manipulação das imagens, 

tendo em conta várias imagens subsequentes, criassem um detetor de movimento, 

comparando as cores dos pixéis das diferentes imagens. Durante esta tarefa 

entrevistei os alunos individualmente e fiz a verificação dos seus conhecimentos 

sobre os conteúdos abordados. Para tal, foi utilizada a lista de verificação 

apresentada na tabela 4. 
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Lista de verificação 

Item Verificação 

Compreende que um array é um conjunto estruturado de variáveis 

do mesmo tipo com um identificador comum 

 

Declara um array com 1 ou 2 dimensões  

Percebeu a implicação do índice iniciar a 0  

Acede a qualquer posição da imagem estabelecendo corretamente a 

relação entre determinado pixel e par de índices 

 

Percorre a matriz com 2 estruturas for aninhadas   

Colocada a questão de como procederia para percorrer um array de 

4 dimensões propôs a utilização de 4 estruturas for aninhadas 

 

Compreende que valores os elementos de um array assumem 

quando não inicializados e a sua implicação 

 

Compreende o raciocínio para ordenação de um vetor  

Compreende o raciocínio para a inserção ordenada  

Tabela 4  - Lista de verificação de saberes 
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6. Avaliação da Intervenção 

 

6.1. A Metodologia 
 

As metodologias qualitativas privilegiam o estudo de ações sociais, 

individuais e grupais em contextos da vida real, tentando entender como as pessoas 

agem e porquê. A sua riqueza consiste nessa proximidade do investigador ao 

contexto da investigação e na intensidade dos dados recolhidos. A maior dificuldade 

desta metodologia consiste na representatividade do estudo: como trabalha com 

unidades sociais, a dúvida que se coloca é até que ponto essa unidade social, objeto 

do estudo, é significativa e representa o universo que se pretende estudar. Estes 

dados qualitativos são posteriormente tratados, sujeitos a uma integração analítica e a 

interpretação. Quanto à sua origem, pode ser muito diversa como questionários, 

observações ou entrevistas e dependem muito da estratégia de pesquisa a 

implementar. (Gray, 2012; Martins, 2004); 

“Pesquisar é um processo fundamental de construção do conhecimento que 

começa com a identificação de um problema relevante - teórico ou prático - para o 

qual se procura, de uma forma metódica, uma resposta convincente que se tenta 

validar e divulgar” (Ponte, 2004). 

A pesquisa-ação adequa-se à prática do professor na sala de aula por se tratar 

de uma estratégia onde o investigador se envolve agindo como um elemento de 

transformação. A pesquisa das suas práticas é uma forma de reforçar a competência 

profissional do professor, ajudando-o a lidar com os problemas com que se defronta, 

pois permite-lhe melhorar o seu desempenho profissional e o da sua organização. Se 

o objetivo é melhorar as práticas, a ação deve ser intencional, comprometida e de 

aprofundamento, identificando problemas significativos relacionados com ela (Gray, 

2012; Ponte, 2004; Tripp, 2005). 

Para uma estratégia de pesquisa-ação as técnicas de recolha de dados podem 

ser a observação, a entrevista e a análise documental. A observação pode ser apoiada 

num diário, onde o investigador regista a descrição dos acontecimentos podendo 

depois refletir sobre cada uma das sessões. As entrevistas são realizadas para obter 

uma perspetiva dos participantes sobre as suas experiências e a análise documental é 

o estudo de todos os documentos relativos ao contexto da investigação: a instituição, 
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o ambiente social, os intervenientes, as condições de trabalho associadas (Ponte, 

2004).  

 

Ilustração 10 - A investigação-ação no professor. Fonte: Tripp (2005) 

 

6.2. A Recolha de Dados 
 

A recolha de dados para a preparação da minha prática supervisionada, que 

realizei no primeiro semestre, no âmbito da disciplina de Introdução à Prática 

Pedagógica 3, baseou-se na análise da documentação da escola, da turma, do 

currículo e dos alunos. 

Procurei no Projeto Educativo de Escola e no Projeto Curricular de Escola 

compreender o contexto e as condições em que ia lecionar e no Projeto Curricular de 

Turma, no dossiê da turma e nas entrevistas com a Diretora de turma e com o 

Professor-Cooperante os alunos.  

Procurei nas orientações programáticas do programa da disciplina as 

finalidades e os objetivos que deviam orientar esta minha intervenção, bem como os 

conteúdos, as estratégias e metodologias recomendadas. 

A entrevista em grupo focal foi utilizada para a avaliação diagnóstica de 

modo a ter a certeza que todos os pré-requisitos para a lecionação dos conteúdos 

propostos estavam cumpridos. Ao longo de todo os processo a minha recolha de 

dados consistiu na observação, anotando com o detalhe que o facto de participar na 

aula me permitiu, as interações entre alunos, entre grupos, com o computador e com 

a aprendizagem dos conteúdos.  
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6.2.1. A observação das aulas. 

 

Na primeira aula tentei perceber qual o grau de interesse que os alunos de 

uma forma geral tinham pela programação informática. Já tinha recolhido dados no 

Dossiê da Turma, nas conversas com o Professor-Cooperante e na observação da 

aula e pude confirmar que alguns alunos são muito participativos e interessados e 

todos são atentos. O aluno número 7 que tinha sido muito participativo na aula que 

assisti, nesta aula esteve muito ausente, embora por diversas vezes eu o tivesse 

convidado à participação. Na entrevista final foi o primeiro aluno a afirmar que esta 

tinha sido a pior aula. 

Pude também perceber nesta aula que os alunos já conheciam os arrays e já 

tinham feito alguns exercícios envolvendo cálculo matemático, incluindo o cálculo 

do determinante de uma matriz que só aprenderão em disciplinas de matemática no 

Ensino Superior. A sua atitude perante os erros mostrou-se adequada, aceitando-o e 

reconhecendo a solução.  

Confirmei, assim, a existência de todos os pré-requisitos que havia definido 

como essenciais para a lecionação dos conteúdos específicos da minha intervenção. 

Apenas encontrei algumas dificuldades no desenvolvimento e utilização de funções a 

que estive atento nas aulas seguintes.  

A atitude dos alunos perante este conjunto de aulas lecionadas por um 

professor diferente, onde estiveram sujeitos a observação detalhada e onde a sua 

opinião era importante, foi muito boa e colaborativa. Faltou a esta aula o Aluno 2.  

Na segunda aula constatei a colaboração dos alunos em relação à minha 

intenção de os dividir em pares pedagógicos, aceitando que alunos mais fracos 

pudessem ser ajudados por alunos com mais competências. Pude observar que 

conseguiram facilmente criar funções para desenvolver o seu código embora, nalguns 

casos, não funcionasse porque não as invocaram no interior da função 

manipularMatriz criada para o efeito. Alguns alunos ainda não tinham percebido 

porque era necessária a utilização dos dois ciclos for para manipular a matriz mas, 

quando expliquei, não sentiram dificuldade em perceber. Nesta aula os alunos 

mostraram-se sempre interessados. Faltaram a esta aula os alunos número 1 e número 

2. 
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Na terceira aula já não detetei dúvidas acerca da utilização das variáveis de 

controlo das estruturas de repetição for. Houve maior interação entre grupos nas 

tentativas para produzir o filtro cinza. Quando quis que os alunos abandonassem os 

computadores para a parte da aula que dedicámos à inserção ordenada de elementos 

num vetor e se sentassem junto às secretárias do centro da sala para a discussão, 

houve muita demora e pouco entusiasmo. Quando conseguimos iniciar a discussão 

houve destaque dos alunos habituais na participação com proposta de soluções. O 

aluno número 10 que costumava participar esteve muito pouco interventivo. Nesta 

aula manteve-se o entusiasmo inicial com o estudo das matrizes utilizando os filtros 

de imagem. Faltou à aula o aluno número 1. O aluno número 6, por sua iniciativa, foi 

ajudar o aluno número 2 que tinha faltado na aula anterior (a primeira com a 

utilização deste recurso educativo) e por isso sentiu algumas dificuldades. 

Na quarta aula quando realizaram o efeito da ilustração 7 os alunos ficaram 

muito divertidos e deslocaram-se pela sala, partilhando com os restantes grupos, os 

efeitos conseguidos com tal filtro. O Professor-Cooperante tirou algumas fotos. Na 

parte em que tinham de estabelecer uma fórmula que lhes permitisse rodar as 

imagens, não consideraram muito interessante e eu tive de ajudar todos os grupos até 

eles descobrirem a primeira fórmula que rodasse a imagem 90º. Notei menos 

entusiasmo nesta aula pela realização das tarefas. Mesmo com alguns momentos 

divertidos e que os alunos gostaram, houve maior abandono da tarefa para realizarem 

outras atividades utilizando a internet. A estratégia que lhes propus para rodar a 

imagem não se mostrou interessante e perante a dificuldade da tarefa, não 

partilharam experiências. Os noventa minutos de aula não foram suficientes para o 

planeado e como na aula anterior tinham perdido algum tempo na mudança da tarefa 

nos computadores para a discussão no centro da sala, preferi terminar os efeitos de 

rotação da imagem e discutirmos o algoritmo de ordenação no início da aula 

seguinte. Faltaram os alunos número 3 e número 9. 

Na quinta aula os alunos consideraram muito interessante o efeito de bolha 

que a imagem do progresso da ordenação pelo algoritmo bubblesort provocou. Nós já 

tínhamos discutido a inserção ordenada e eles mostraram que se recordavam bem do 

conceito de vetor ordenado e alguns alunos participaram muito ativamente no 

desenvolvimento no quadro do algoritmo. Destacou-se o aluno número 5. Na parte 

dedicada à manipulação de imagens na tarefa de espelhar imagem os alunos 
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dedicaram-se e cumpriram. Este efeito não era totalmente novo e os alunos já tinham 

obtido efeitos próximos na segunda aula. Quando lhes propus a tarefa de filtro 

fantasma que eles sempre tinham mostrado interesse em aprender o interesse deles 

pela aula já tinha diminuído. Faltou o aluno número 3. 

Na aula seis quando expliquei o algoritmo que produz o efeito fantasma os 

alunos consideraram-no muito complexo e embora gostassem do efeito que o 

algoritmo produzia não mostraram entusiasmo em desenvolvê-lo, nem no algoritmo 

detetor de movimento. 

 

6.2.2. A avaliação dos alunos. 

 

Analisando os dados recolhidos pela observação das aulas, pelo 

empenhamento nas tarefas propostas, pela qualidade da participação nas discussões, 

pelo espírito de ajuda nos pares pedagógicos e pela lista de verificação de saberes, 

permitiu-me fazer uma avaliação dos alunos. 

Uma das constatações mais preocupantes é o elevado absentismo de alguns 

alunos. A maioria dos alunos foi pouco participativa enquanto se destacaram os 

alunos números 4, 5, 6 e 7 na qualidade das intervenções. O aluno número 5 mostrou 

sempre elevada compreensão da matéria e gosto em participar. Destacaram-se no 

empenhamento nas tarefas os alunos número 2, 4, 7 e 8. Os alunos que na entrevista 

para verificação de saberes deram respostas menos corretas foram os alunos 3 e 10. 

Na tabela 6 apresento a avaliação qualitativa dos alunos. 
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Aluno Avaliação 

Aluno 1 Faltou a duas aulas. 
Participou pouco nas discussões e mostrou pouco interesse no 
desenvolvimento das atividades.  
Mostrou compreensão da matéria. 

Aluno 2 Faltou a duas aula. 
Pouco participativo.  
Sozinho desempenhou bem as atividades, em grupo com o aluno 
número 1 foram menos aplicados.  
Mostrou compreensão da matéria. 

Aluno 3 Faltou a duas aulas. 
Pouco participativo. 
Envolveu-se pouco nas atividades. 
Demonstrou alguma inconsistência nos conhecimentos. 

Aluno 4 Aluno assíduo. 
Participativo. 
Envolveu-se nas atividades.  
Mostrou compreensão da matéria. 

Aluno 5 Aluno assíduo. 
Muito participativo. 
Irregular, envolveu-se pouco nalgumas atividades e mito noutras.  
Mostrou elevada compreensão da matéria e capacidade para utilizar 
os seus conhecimentos na criação de novas soluções. 

Aluno 6 Aluno assíduo. 
Alguma participação nas discussões. 
Não mostrou muito interesse nas atividades. Ajudou o aluno número 
2 que por faltar nas primeiras aulas teve dificuldades. 
Mostrou compreensão da matéria. 

Aluno 7 Aluno assíduo. 
Participou pouco na primeira aula.  
Em grupo com aluno número 8 envolveram-se nas tarefas propostas 
e a sua interação foi proveitosa.  
Mostrou elevada compreensão da matéria. 

Aluno 8 Aluno assíduo. 
Pouco participativo.  
Em grupo com o aluno número 7 envolveram-se nas tarefas 
propostas. Mostrou compreensão da matéria. 

Aluno 9 Faltou a uma aula. 
Pouco participativo. 
Envolveu-se pouco nas atividades. 
Mostrou compreensão da matéria. 

Aluno 10 Aluno assíduo. 
Apenas participou no primeiro dia alheando-se nos restantes. 
Envolveu-se pouco nas atividades propostas. 
Mostrou compreensão da matéria.   

Tabela 5 - Avaliação dos alunos 
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6.2.3. A entrevista aos alunos. 

 

Através de entrevista em grupo focal, seguindo como guião orientador o 

anexo A, tentei perceber como os alunos avaliavam este cenário de aprendizagem à 

volta do qual lecionei as seis aulas. 

A opinião dos alunos foi positiva em relação à estratégia utilizada. Os alunos 

consideraram interessante a utilização de imagens e a sua manipulação com o 

desenvolvimento de filtros. Tornou a aprendizagem da programação informática 

mais interessante. Conseguiram ver na prática, em algo interessante, o resultado das 

suas aprendizagens e acrescentaram que foi uma forma divertida de aprender. 

Alguns destes alunos assumem gostar de programar e até costumam 

desenvolver aplicações informáticas para uso pessoal, fora do contexto das aulas, 

pelo que afirmaram que conseguiriam aprender a programar com qualquer 

abordagem. Um grupo de alunos afirmou que preferiria ter iniciado o estudo das 

estruturas de dados estáticas com este cenário de aprendizagem. O outro grupo, 

discordou do grupo anterior, considerando que a utilização das imagens se revela 

mais eficaz na consolidação da matéria do que na sua introdução. 

Afirmaram que a estratégia que utilizámos ao longo das aulas, intercalando a 

aprendizagem teórica da inserção ordenada de elementos num vetor e ordenação de 

vetores, com a consolidação de conhecimentos, recorrendo ao desenvolvimento de 

filtros de imagem, não foi confuso e até foi bom por se tornar menos maçador.  

Consideraram que a aprendizagem dos fundamentos da programação 

informática teria sido muito mais agradável se tivesse sido feita através da sua 

aplicação num projeto de jogo multimédia, semelhante aos que jogam nos seus 

tempos livres. 

Na sua opinião a primeira aula foi a menos interessante. Tratou-se de uma 

aula em que diagnostiquei todos os seus saberes, questionando-os, tornando-se 

cansativa. Nessa aula não trabalharam nos computadores que é o que esperam desta 

disciplina. 

Não sugeriram alterações que melhorassem o cenário de aprendizagem e 

consideraram que o seu ponto forte consistiu no recurso a elementos gráficos em 

contraste com o ambiente de consola a que estão habituados. 
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6.2.4. A entrevista ao Professor-Cooperante. 

 

A avaliação do Professor-Cooperante foi realizada no formato de entrevista 

escrita que constitui o Anexo B deste relatório. Foi muito importante por representar 

a opinião de um professor com experiência profissional, que supervisionou as minhas 

aulas, com conhecimento das caraterísticas dos alunos e aliando o domínio dos 

conteúdos científicos com o das estratégias pedagógicas. 

Considerou que a intervenção foi positiva, que serviu para consolidar as 

aprendizagens e foi importante na medida em que trouxe maior diversidade de 

estratégias de ensino. Destacou a entreajuda entre os pares considerando positiva a 

organização dos alunos em pares pedagógicos. Na sua perspetiva a utilização de 

elementos gráficos foi uma mais-valia, enquanto a exposição teórica nem sempre foi 

conseguida.   



APRENDIZAGEM DOS FUNDAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO COM IMAGENS 

59 

 

7. Reflexão 
 

Escolhi para a minha prática de lecionação supervisionada uma disciplina que 

já tinha tido a oportunidade de lecionar durante três anos do meu percurso 

profissional. Ao longo destes três anos tive oportunidade de repetir as estratégias de 

ensino dos meus professores, copiar as planificações propostas pelos programas e 

seguir as orientações e exercícios dos manuais. Na entrevista que realizei como 

candidato à docência, na primeira escola onde ensinei programação, foi-me 

perguntado como iria conseguir cativar os alunos para a aprendizagem, ao que 

respondi que os alunos não seriam indiferentes ao meu entusiasmo pela 

programação. Normalmente os meus alunos reconhecem esse meu entusiasmo, mas 

nunca o consegui transmitir. Em todas essas experiências não fui o seu primeiro 

professor de programação, e quando os questiono sobre o seu interesse na disciplina, 

me respondem que não gostam de programar. Proponho-me alterar isso, entusiasma-

los, mas nunca o consegui. 

Como já referi, um dos alunos desta turma da Escola Secundária D. Pedro V 

tem desenvolvido fora do âmbito da disciplina jogos para telemóvel, pedindo muitas 

vezes ajuda ao professor. Este foi o aluno que me surpreendeu sugerindo melhoria no 

algoritmo de ordenação de forma a melhorar o seu desempenho e que referi quando 

descrevi a quinta aula. Este aluno, o número 5, mostrou-se sempre muito à vontade 

com a programação.  

Em anos anteriores, ensinei um aluno que melhorou muito quando começou a 

programar, fora do âmbito das aulas, em projetos do seu interesse. Nos intervalos das 

aulas questionava-me sobre os problemas com que se deparava na realização de uma 

página que necessitava de codificação em PHP, enquanto nas aulas nunca mostrara 

grande entusiasmo. 

Consciente que o interesse dos alunos constitui a chave para uma 

aprendizagem bem-sucedida, preciso encontrar formas (mais eficazes que as minhas 

demonstrações de entusiasmo) de o estimular. Nesse sentido, pesquisei em artigos e 

publicações as diferentes experiências que têm sido bem-sucedidas na captação do 

entusiasmo dos alunos pela programação informática e consequente sucesso 

académico por eles alcançado, todas elas implementando estratégias gráficas como o 
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javascript, o scratch, o robot mindstorm da lego, o second life e o ARToolkit que 

adotei nestas aulas.  

 

7.1. Concretização dos Objetivos 
 

Penso que os objetivos da intervenção foram atingidos de forma que nunca 

tinha conseguido nas minhas anteriores experiências com estes conteúdos. Nos anos 

anteriores, a manipulação de arrays tem sido exercitada através da realização de 

fichas. Costumo criar fichas à volta de um tema, por exemplo uma biblioteca que 

envolvem os alunos na criação de um menu com opções para adicionar livros, apagar 

livros, consultar livros e listar livros. De seguida, proponho uma ficha semelhante 

mas de um parque automóvel com viaturas ou de uma escola com alunos. A primeira 

ficha é resolvida em discussão no quadro. A partir da segunda ficha os alunos 

começam a consultar a ficha anterior como apoio e ao fim das três fichas constato 

que os alunos ainda não sabem manipular corretamente os arrays e não percebem o 

que realmente acontece com o ciclo for e a sua variável de controlo. Programar 

recorrendo a esta variável para repetir o mesmo código para todo o array, confunde-

os, tal como a diferença entre utilizar o índice ou o valor dos elementos de um array, 

por exemplo, no cálculo da média dos elementos. Quando é necessário listar o array, 

alguns alunos, após a resolução de três fichas, ainda tentam passar o array como 

parâmetro para a função printf. 

Na última aula da minha intervenção tive oportunidade de entrevistar 

individualmente os alunos e pedir-lhes que declarassem diversos tipos de arrays, que 

acedessem aleatoriamente a alguns elementos, que os imprimissem no ecrã e que 

dissessem verbalmente como os deviam ordenar. 

Os dados que recolhi indicam uma maior compreensão e competência para a 

manipulação dos arrays, do que a que os meus alunos têm conseguido com a 

realização das três fichas. Devo acrescentar que estes alunos também utilizaram 

muitas vezes a técnica do copy/paste para não terem de reescrever os ciclos, ou em 

alguns casos, desenvolviam as funções a partir das anteriores, alterando apenas o 

necessário. Normalmente, atribuía ao uso destas habilidades o insucesso das 

aprendizagens, mas agora não produziram esses mesmos efeitos. 
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7.2. A Organização Social 
 

Um das minhas aprendizagens enquanto aluno deste mestrado, que me propus 

verificar nesta intervenção, foi o efeito que as interações sociais a pares podem 

produzir. A turma foi dividida em grupos de dois alunos e foi-lhes explicado que esta 

divisão tinha o objetivo de os alunos se ajudarem mutuamente. O Professor-

Cooperante ajudou na criação destes pares pedagógicos a partir das caraterísticas dos 

alunos e eu propus esta organização social na segunda aula. Os alunos pediram 

algumas alterações com as quais o Professor-Cooperante concordou. 

O impacto maior esperado das tutorias era em dois dos pares pedagógicos 

onde um dos alunos costumava apresentar mais dificuldades nas aprendizagens que o 

outro. Os restantes três pares eram mais equilibrados. 

Um dos pares foi muito útil. O aluno número 7 mostrou ser dos mais capazes 

e foi dos que mais se envolveu nas tarefas conseguindo envolver também o seu 

colega. O aluno número 7 percebeu bem o seu papel de tutor, que aliás aceitou de 

bom grado, e tentou cumpri-lo. O aluno número 8, embora tenha mais dificuldades é 

interessado e portanto aproveitou bem esta tutoria. 

O outro par pedagógico onde as diferenças de capacidades são mais 

evidentes, não foi tão beneficiado com a tutoria. O par de alunos números 9 e 10 não 

foi um par muito interessado nas tarefas. O aluno número 10 mais competente foi 

desenvolvendo as tarefas sem grande empenho e o aluno número 9 também não fez 

esforço para se envolver.  

Este sistema de tutoria precisa de alunos que a assumam integralmente. É 

importante que o professor consiga desenvolver o interesse pela aprendizagem por 

parte do aluno tutorado. Atribuir-lhe um tutor não é suficiente. Penso que se corre o 

risco do aluno tutor se sentir injustiçado e de não compreender o quanto beneficia da 

tutoria em termos de aprendizagem. É aqui que a classificação pode ter o papel de 

justiça e utilidade que Rodrigues (1993) refere. A classificação deve prever o 

contributo que o aluno dá para as aprendizagens do grupo enquanto meta individual 

dos objetivos sociais. 
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7.3. A Integração dos Recursos Gráficos 

 

A utilização de recursos gráficos nesta intervenção resumiu-se à possibilidade 

de os alunos verem o resultado da sua programação em filtros de imagem. Gostava 

de ter ido mais longe, mas precisei de integrar a minha intervenção nas aulas do 

Professor-Cooperante. No fundo o tipo de projeto era idêntico aos projetos em modo 

consola, o ambiente de trabalho era o mesmo, sem toolbox de elementos gráficos ou 

outros elementos que pudessem ser estranhos para os alunos. Apenas o resultado do 

seu trabalho era gráfico. 

Outro fator de desinteresse é não poderem ir além da manipulação de imagens 

com este novo recurso, enquanto se aprendessem a programar em modo gráfico, 

certamente muitos alunos começariam a desenvolver programas, nos momentos 

livres, que fossem de encontro aos seus interesses.  

Um dos méritos da utilização deste recurso educativo foi a introdução de 

elementos diferentes nas aulas, que as tiraram da monotonia da programação 

informática recorrendo ao cálculo matemático. Não foi por acaso que na aula do 

Professor-Cooperante que observei, os alunos mostraram pouco entusiasmo quando o 

professor introduziu as funções matemáticas. A maioria dos alunos não aprecia a 

forma como a matemática é ensinada e esperam maior estímulo da aprendizagem da 

programação informática. A informática faz parte do seu mundo e não é por acaso 

que são chamados de nativos digitais. A programação informática é para eles criar os 

jogos que jogam, criar a rede social em que sociabilizam, o programa de partilha de 

ficheiros que utilizam e sentem desilusão quando a sua aprendizagem se baseia no 

cálculo matemático e sem interface gráfica.  

Os alunos foram unânimes em afirmar que lhes foi útil a intervenção e que a 

utilização desta proposta educativa ajudou não só na compreensão das estruturas de 

dados estáticas como na utilização das funções e das estruturas de repetição for.  

Não penso que a utilização desta proposta mantivesse o interesse dos alunos 

por muitas mais aulas. À medida que fomos avançando nas aulas foi aumentando o 

número de vezes que os alunos abandonavam as tarefas para consultar o correio 

eletrónico ou as notificações do facebook. Seja como for, mesmo com a utilização de 

outros recursos e abordagens como a aprendizagem por jogos que os possam 
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interessar, alunos e Professor-Cooperante concordam que o desenvolvimento de 

filtros de imagens é adequado para o ensino e o treino da manipulação dos arrays. 

 

 

7.4. O Cumprimento do Plano 

 

Quando realizei o plano sabia que dificilmente ele seria cumprido. A minha 

experiência como professor é a de que uma aula é cheia de imprevistos. Um aluno 

que precisa de maior atenção por dificuldades numa matéria, uma exposição que não 

cumpriu o esperado, um elemento perturbador na aula, um recurso técnico que 

falhou, ou simplesmente um plano desadequado.  

Sabia que numa turma que não tinha acompanhado desde o início do ano e 

com um recurso educativo que nunca tinha utilizado, os problemas que podiam surgir 

eram maiores, embora soubesse que podia contar com o apoio dos alunos e do 

Professor-Cooperante para o sucesso desta intervenção. 

Os alunos estavam melhor preparados do que eu pensava e por isso em várias 

situações adaptei o planeado. Na terceira aula tinha planeado utilizar vários ciclos for 

para alterar várias linhas e só depois utilizar dois ciclos. Por ter insistido na 

compreensão da utilização dos dois ciclos para percorrer uma matriz na segunda 

aula, passei logo para a realização do filtro com os dois ciclos. Pude desta forma 

aproveitar o tempo para propor uma atividade não prevista que foi a criação do filtro 

cinza. Também a parte de aula, dedicada à discussão sobre a inserção ordenada e a 

ordenação de vetores foi planeada sem pensar que para os alunos passarem das 

tarefas ao computador, para a discussão teórica, provocava maior perdas de tempo do 

que ao contrário. Plano que mudei na quarta aula.  

Reconhecendo a importância de planificar bem as aulas, de acordo com os 

objetivos e no contexto de cada turma, a ação educativa não deve centrar-se nesses 

aspetos, mas deve ser suficientemente flexível centrando-se no aluno, 

individualmente e no contexto da turma, face aos objetivos imediatos e aos 

conteúdos científicos, às competências e finalidades do ensino. 
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8. Considerações Finais 
 

Ao longo de dois anos fui adquirindo conhecimentos de pedagogia e de 

didática da informática, que me preparam para a prática profissional qualificada de 

professor de informática. Este mestrado permite-me conciliar dois tipos de saberes 

importantes para essa prática: a informática e a pedagogia. Juntei ao domínio dos 

aspetos científicos que o professor de informática deve ter, o conhecimento da 

pedagogia para os ensinar.  

Numa primeira fase, durante o terceiro semestre, de preparação à intervenção 

prática supervisionada, conheci a escola, o Professor-Cooperante, analisei o estilo de 

aulas, as caraterísticas dos alunos e os recursos disponíveis. Definimos então com o 

Professor-Cooperante quais conteúdos e que estilo de aulas devia lecionar. Com o 

apoio dos Professores Orientadores elaborei um plano de aulas que culminou na 

intervenção neste relatório documentada. 

Desde o início do mestrado que as minhas expetativas sobre a preparação que 

ganharei para a minha prática profissional são grandes. Sei que vou ensinar a uma 

geração de alunos muito diferente da minha. O mundo é diferente. Eu próprio estou 

diferente. Quantas vezes tiro notas no telemóvel e não no bloco de notas como há 10 

anos fazia? Por isso não me espantei que os alunos desta turma, onde realizei a 

minha prática supervisionada, nunca tenham tirado notas, à semelhança, aliás, dos 

restantes alunos a que tenho lecionado. É que o uso do telemóvel é proibido. 

Como ensinar a estes alunos, habituados a verem a ciência a 3D nos canais 

televisivos, ou a informação imediata acedida através dos motores de busca, ou a 

recolherem informação através duma fotografia gravada no telemóvel? 

Na intervenção realizada na Escola Secundária D. Pedro V procurei encontrar 

essa resposta, integrando elementos gráficos, mais apelativos, na consolidação de 

algumas aprendizagens.  

Esta intervenção não permite concluir que houve impacto da utilização desses 

elementos gráficos na aprendizagem dos alunos, mas a triangulação dos dados 

recolhidos, o resultado das aprendizagens dos alunos, a opinião expressa pelos alunos 

e pelo Professor-Cooperante e também a comparação com as minhas experiências 

anteriores indicam que ocorreu esse impacto, que foi positivo e que é este o caminho 

que devo seguir enquanto professor. 
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Sou um professor que gosto de provocar a discussão entre os alunos para 

introduzir os temas e utilizar o quadro para ilustrar os pontos de vista, os erros e o 

caminho correto. Numa altura em que os professores são incentivados para 

integrarem as novas tecnologias nas suas práticas, sendo até um dos elementos da sua 

avaliação, mantenho o uso tradicional do quadro nas minhas aulas e tenho-o 

considerado como útil.  

Surpreendeu-me que tanto alunos como o Professor-Cooperante tivessem 

referido como sendo essa a parte menos conseguida das aulas, mas considero que 

esse aspeto também é relevante para as conclusões. Com o mesmo grupo de alunos, 

duas propostas educativas diferentes, uma utilizando elementos gráficos outra não, a 

melhor conseguida foi considerada a estratégia que utilizava elementos gráficos. 

Ao analisar esta intervenção, no âmbito da prática supervisionada, objeto 

deste relatório, posso concluir que foi muito enriquecedora, pela experiência das 

aulas que lecionei, pelos contactos que estabeleci com a direção e os professores da 

Escola Secundária D. Pedro V, muito em especial com o Professor-Cooperante.  

Os objetivos da prática supervisionada foram alcançados pois nela apliquei os 

conhecimentos adquiridos neste mestrado, onde aprendi a ser um professor reflexivo. 

A minha ação deve ser fruto da reflexão sobre as caraterísticas dos alunos e da 

diferenciação pedagógica necessária, dos recursos disponíveis, dos objetivos e 

conteúdos pedagógicos, conseguindo ser impulsionador e mediador da participação 

autónoma e da integração de todos os alunos. 
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Anexo A – Guião da entrevista aos alunos 

 

A introdução de elementos gráficos foi uma inovação nas vossas aulas de 

programação, em que medida consideram que contribuíram para as vossas 

aprendizagens? 

Se o estudo das estruturas de dados estáticas tivesse sido realizado desde o início 

com o recurso às imagens, teriam conseguido o mesmo grau de compreensão que 

obtiveram? 

Gostavam de ter aprendido programação, desde o início do curso, com a 

programação de jogos, ou simplesmente em modo gráfico em vez de modo consola? 

Ao longo destas aulas abordámos muitas matérias que já tinham estudado, 

consideram que estas aulas ajudaram a compreender melhor essas matérias, como 

por exemplo variáveis locais e globais, passagem de parâmetros, iniciação de 

vetores, utilização de funções e procedimentos? 

Ao longo destas aulas, tal como tínhamos combinado no início, intercalámos a 

manipulação de imagens recorrendo ao ARToolkit,  com a discussão sobre a 

ordenação de vetores, recorrendo ao quadro.  De alguma forma, consideraram 

confusa essa gestão das aulas e prefeririam que estas duas abordagens ocorressem em 

aulas diferentes? 

Consideraram útil e eficaz, no sentido de melhorar as aprendizagens, a divisão da 

turma em pares pedagógicos? 

Qual foi a aula que menos gostaram? 

Que aspetos consideram que deva melhorar neste cenário de aprendizagem? 
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Anexo B- Entrevista ao Professor-Cooperante 

Na sua opinião, quais são os impactos do recurso a elementos gráficos no ensino da 

programação: 

 Na atitude dos alunos relativamente à disciplina e à programação? 

 

PC- Uma abordagem diferente serve sempre como incentivo à aprendizagem, 

essencialmente quando introduzido numa altura do ano em que os alunos 

estão já um pouco cansados. 

 

 Na compreensão dos conteúdos (quer das matrizes que eram o foco, quer na 

consolidação de outros conteúdos utilizados como a programação por funções 

e as estruturas de controlo)? 

PC- Grande parte da turma achou útil a matéria ministrada, tendo consolidado 

alguns conhecimentos até então adquiridos. 

 

Na sua opinião, qual a utilidade da utilização das duas abordagens na sala de aula 

(uma com recurso a elementos visuais e outra mais expositiva e com elementos 

matemáticos ou de estruturação de dados)? 

 

PC- Como já referi, este tipo de abordagens com recurso a elementos gráficos é 

sempre útil. Em relação à exposição teórica, nem sempre foi conseguida com o êxito 

que se esperaria. 

 

 Que avaliação faz da organização dos alunos em pares pedagógicos durante as 

aulas? 

 

PC- Muito positiva. Sempre existiu entreajuda entre os pares. 

 

Considera que houve diferenças na atitude dos alunos perante as suas aprendizagens, 

pela utilização de elementos gráficos? 

 

PC- Sempre que o professor utilizava grafismo, os alunos tinham uma atitude mais 

positiva, conciliando a curiosidade à necessidade de conhecimento 
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Existiram aspetos negativos ou a melhorar nesta abordagem? 

 

PC- Negativos não acho, a melhorar existem sempre em qualquer situação. 

Em jeito de conclusão, foi uma intervenção bastante positiva, que veio trazer 

mais valia às minhas aulas.  
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 Anexo C- Grelha de caraterização da turma  
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Dimensões  Categorias Questões Fontes Questões para a interpretação 

Dados 

pessoais e 

caracterização 

do contexto 

familiar 

Idade 

Que idade têm os 

alunos? 

PCT/DOT A faixa etária dos alunos corresponde ao ano de escolaridade onde estão 

inseridos? 

Existe desfasamento etário? 

Género 
Quantos são rapazes e 

quantos são raparigas? 

PCT/DOT Como se distribuem os alunos quanto ao género? Existe equilíbrio entre 

os dois géneros? 

Naturalidade 

Qual a sua 

naturalidade? 

PCT/DOT Os alunos nasceram na zona onde está inserida a escola? Existem alunos 

estrangeiros? De que nacionalidades? Nesse caso, há quanto tempo 

vivem em Portugal? 

Outros dados 

pessoais 

Onde vivem? DOT Vivem perto da escola ou necessitam de se deslocar? Neste caso, qual o 

meio de deslocação usado para ir à escola? 

Existem alunos com problemas de saúde? Que tipos de atividades 

desenvolvem fora da escola? Como se organizam para estudar? Têm boas 

condições para estudar em casa?  

Dispõem de espaço e tempo para estudar? Usam-no? 

São saudáveis? DOT 

Como ocupam os seus 

tempos livres? 

DOT 

Onde estudam? DOT 

Quanto tempo 

estudam? 

DOT/EST 

Que condições têm 

para estudar em casa? 

DOT/EST 
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Dados 

pessoais e 

caracterização 

do contexto 

familiar 

 
Com quem vivem 

habitualmente? 

DOT  

Contexto 

familiar 

Qual o grau de 

parentesco do 

Encarregado de 

Educação? 

DOT O que podemos inferir sobre o ambiente familiar em termos de estímulo 

e apoio às aprendizagens escolares? 

Qual o grau de participação dos Encarregados de Educação na vida escolar 

dos alunos? 

Que influência os Encarregados de Educação podem ter? 

Podem os Encarregados de Educação servir de apoio? Senão que apoios 

têm fora do âmbito das aulas? 

Que formação 

académica têm os pais 

ou Encarregados de 

Educação (EE)? 

DOT 

Qual a situação 

profissional dos pais ou 

Encarregados de 

Educação (EE)? 

DOT 

Os Encarregados de 

Educação participam na 

vida escolar dos alunos? 

DT 

 

 

Resultados 

escolares 

Anteriores 

Que resultados 

escolares obtiveram no 

ano anterior?  

DOT/DT Qual o grau de sucesso escolar atingido? 

Os resultados anteriores podem influenciar a sua prestação este ano? 
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Dados sobre o 

rendimento 

escolar 

anterior e 

competências 

académicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio de 

pré-requisitos 

Que notas tiveram nos 

módulos anteriores na 

disciplina de 

intervenção 

supervisionada? 

PC Como se distribuem as notas pelas diferentes disciplinas? Que níveis 

foram atingidos? É possível identificar grupos fortes e grupos fracos? Em 

que disciplina obtiveram melhores resultados? E em que disciplina 

obtiveram piores resultados? 

Há alunos com necessidades específicas? 

Alguns deles já usufruem de apoio escolar? 
Os alunos detêm os 

conhecimentos 

necessários à 

compreensão dos 

temas que irão ser 

tratados? 

DT/PC/EST 

Os alunos adquiriram 

anteriormente as 

competências exigidas 

pelas novas 

aprendizagens? 

PC/EST Que domínio mostram os alunos sobre os conhecimentos e as 

competências necessários às novas aprendizagens? 

Se não dominam como está a ser solucionado? 

Há interesse dos alunos pelas atividades de complemento curricular? Elas 

potenciam as aprendizagens? 
Os alunos participam 

em atividades de 

complemento 

curricular? 

DT 
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Dados sobre a 

dimensão 

vocacional e a 

relação com o 

curso 

profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opção pelo 

Curso 

Profissional  

O que levou os alunos a 

escolher este curso 

profissional e não outro 

qualquer? 

PC/DT/EST Qual o nível de proficiência linguística dos alunos? Qual o seu nível de 

expressão oral e expressão escrita? Têm facilidade em comunicar? E de 

argumentar? Usam um vocabulário rico? 

Qual o nível de participação dos alunos nas atividades escolares? São 

muito ou pouco participativos? Preferem algum tipo de atividade? Têm 

mais dificuldades em algum tipo de estratégia em concreto? 

Que perspetiva futura têm para a aplicação dos saberes? 

Os seus interesses estão relacionados com esta área? 

Que experiências positivas e negativas estão relacionadas com a tomada 

de decisão relativamente à escolha do curso? 

O professor pode aproveitar os seus interesses na lecionação da 

disciplina? 

Como perspetivam o prosseguimento dos estudos? Em que medida o 

curso escolhido contribui para isso? 

Pretendem trabalhar na área? Têm planos concretos? 

Que opinião têm sobre 

o curso escolhido? 

EST 

Que interesses 

específicos referem os 

alunos? 

DOT 

Que expectativa têm 

sobre o 

prosseguimento dos 

estudos? 

DOT 

Que expectativa têm 

sobre a sua inserção no 

mundo do trabalho? 

DOT 

Os alunos têm acesso 

ao computador em 

casa? 

EST 
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Dados sobre a 

competência 

tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso e uso 

de tecnologia 

Os alunos têm ligação à 

Internet em casa? 

EST Os alunos revelam um gosto natural pela área de informática? Tiveram 

experiências anteriores? Positivas ou negativas? 

Que uso fazem em 

ambos os casos? 

 

Quanto tempo 

dispõem, em média, 

por semana, para o uso 

de tecnologia? 

EST 

Grau de 

abertura 

tecnológica 

Como se manifestam os 

alunos relativamente à 

área da informática? 

EST Como caracterizam os alunos o curso que escolheram? Consideram o 

curso difícil? Estão satisfeitos? As suas expectativas confirmaram-se? Há 

já perspectivas de desistência ou mudança de curso? 

Os alunos já programam? Fazem-no por interesse próprio? Que contactos 

anteriores tiveram com 

a informática? 

(disciplinas, cursos, …) 

EST 

 

 

 

Atitude dos 

alunos 

Qual o tipo de relação 

que prevalece entre os 

alunos? 

PC/DT/OBS De que condições dispõem para acesso às tecnologias? Com que 

regularidade costumam usar as tecnologias? Para fazer o quê? Com que 

ferramentas? 

Os alunos gostam das atividades práticas? Mantém-se concentrados 

quando estão a trabalhar nos computadores? 

Como se relacionam em 

grupo? 

PC/DT/OBS 
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Dinâmica da 

Turma e Clima 

de Sala de 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

Como são conjugadas 

as aulas teóricas e 

práticas? 

PC 

Qual o padrão de 

atitudes que se 

distingue na turma? 

PC/DT/OBS 

Quais os valores que 

caracterizam os alunos? 

DOT/PC/DT O ambiente na sala de aula é propício às aprendizagens?  

É necessária a imposição de regras? De as relembrar constantemente? 

 

Gestão da sala 

de aula 

Quem fala? Para quem 

e durante quanto 

tempo? 

OBS 

Qual é o padrão de 

interação – uma pessoa 

fala de cada vez, muitas 

pessoas ao mesmo 

tempo, ou um misto? 

Quem regula este 

padrão? Como é dada a 

palavra às pessoas? 
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Dinâmica da 

Turma e Clima 

de Sala de 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

Como é que os alunos e 

o professor falam uns 

com os outros 

(interrompendo, 

partindo do que outro 

disse, etc.)? 

Sobre o que é que se 

fala na aula (atividades 

letivas, experiências 

pessoais, etc.)? 

Com que frequência 

existem silêncios e 

como é que o professor 

e os alunos lidam com 

eles? 

Como é que o professor 

e os alunos lidam com 

opiniões diferentes das 

suas? 
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Dinâmica da 

Turma e Clima 

de Sala de 

Aula 

 

 

 

 

 

 

Com que frequência 

existem desacordos? 

São sobre o quê? 

 

Organização 

do trabalho 

Que tipo de trabalho 

desenvolvem os alunos: 

individual, em pares, 

em grupo? 

PC Os alunos demonstram interesses homogéneos ou diferenciados? Podem 

identificar-se grupos de interesse particulares?  

Que tipos de atividades preferem? Preferem trabalhar com máquinas, 

pessoas, números, ao ar livre?  

Quanto tempo conseguem manter-se concentrados numa exposição? Na 

resolução de exercícios?  

Qual o número ideal de alunos por grupo, nos trabalhos de grupo? 

Existem diferenças nas referências por tipos de atividades? 

 

 

 

 

 

O que privilegia o 

professor? 

OBS 

Qual a sua atitude 

perante a turma? 

OBS 

A duração das 

atividades é adequada 

ao tempo de 

concentração dos 

alunos? 

Existe diferenciação de 

atividades de acordo 

com as necessidades 

dos alunos? 
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Dinâmica da 

Turma e Clima 

de Sala de 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades estimulam 

a participação e o 

entusiasmo de todos os 

alunos? 

Que estratégias de ensino/aprendizagem são mais adequadas? Que 

organização social? Porquê?
OBS/EST/PC 

O professor evidencia a 

relevância das 

aprendizagens 

ocorridas nessa aula 

para a vida quotidiana 

dos alunos? 

Como funciona a turma 

em trabalhos de grupo, 

pares ou individual? 

OBS 

Clima na sala 

de aula 

Os alunos e o professor 

estão interessados e 

entusiasmados? 

OBS É difícil manter o ritmo de interesse e aprendizagem ativa ao longo da 

aula? 

É importante para manter um ritmo adequado de aprendizagem alternar 

estratégias e tarefas? 

A promoção do debate é útil ? Os alunos envolvem-se e os debates 

conduzem a aprendizagens efetivas? 

Existe um clima de 

tranquilidade que 

favorece a 

aprendizagem? 
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Dinâmica da 

Turma e Clima 

de Sala de 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

Existe um clima de 

colaboração e de 

entreajuda? 

Nos debates todos participam naturalmente?  

É melhor dividir em pequenos grupos para que todos possam dar a sua 

opinião? 

Existe um clima de 

respeito e de 

valorização das 

diferentes opiniões? 

Estilos dos 

professores 

 

Que tipos de perguntas 

os alunos fazem? Com 

que frequência? 

OBS/PC Os alunos são participativos? Todos? Apenas alguns? 

A sua participação mostra compreensão das matérias? Os alunos 

mostram interesse em aprofundar as matérias? Ficam cansados quando o 

professor aprofunda um pouco mais as matérias numa só aula? Que tipos de resposta 

os alunos dão? Qual a 

extensão das suas 

respostas? 

Com que frequência os 

alunos iniciam um novo 

tema de conversa ou 

apresentam opiniões? 

Que temas e opiniões 

apresentam?  

Quem conversa e com  
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Dinâmica da 

Turma e Clima 

de Sala de 

Aula 

 

 

 

 

 

 

que frequência?  

 

 

Existem diferenças de 

tempo de conversação 

de acordo com o 

género, a origem 

cultural ou outra 

variável? 

Como é que os alunos  

reagem ao feedback do 

professor? 

Aceitam bem os reparos do professor? Estes são necessários? São 

formativos? 

Ambiente da 

sala de aula 

Quem define o que se 

vai fazer na aula (a 

agenda)? 

OBS Os alunos têm competências sociais adequadas? 

Consegue-se cumprir um plano de aula? 

O plano de aula deve ser muito flexível porque as caraterísticas dos alunos 

obrigam a alterações constantes ao plano inicial? 

O ambiente em sala de aula é propício às aprendizagens ? 

Esta agenda é flexível? 

Qual é a reação do 

professor e dos alunos 

quando alguém faz uma 

pergunta ou aborda um 

tema que não estão na 

agenda? 
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Dinâmica da 

Turma e Clima 

de Sala de 

Aula 

 

 

 

 

 

 

Qual é a rotina diária? 

Quais são as regras de 

funcionamento da sala 

de aula? Quem as 

define? Como são 

comunicadas? 

Como é que os alunos 

estão organizados para 

trabalhar – 

individualmente, em 

grande grupo, em 

pequenos grupos? 

Existe movimento 

dentro da sala de aula? 

De que tipo? 

OBS Os alunos necessitam de atenção diferenciada? Porque motivos? Pelo 

comportamento? Por dificuldades de aprendizagem? 

 

 

 

 

O professor centra a sua atuação nos alunos? Em si? Nos conteúdos? 

Todos os alunos 

recebem o mesmo 

tempo de atenção do 

professor? 

Os alunos são 

educados? 
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Dinâmica da 

Turma e Clima 

de Sala de 

Aula 

Respeitam as regras?  

Como é que os alunos 

interagem uns com os 

outros? 

Os alunos ajudam na 

tomada de decisões 

acerca das atividades e 

dos conteúdos das 

aulas? 

Como se relacionam os 

alunos na sala de aula? 

EST – Estudantes; OBS – Observação de aulas;  DOT – Dossiê de turma; DT- Diretor de Turma; PC – Professor Cooperante; 
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Anexo D - A Planificação 
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Unidade Didática/Módulo: Estruturas de Dados Estáticas 

Aula nº 1 Tempo letivo: 90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Programáticos 

 Compreender quando utilizar arrays na resolução de 

problemas 

 Diferenciar índice de valor indexado num array 

 Iniciação 

 Declaração de variáveis do tipo Array 

 

 

Estratégias (passos/sequência) Atividades (professor/alunos) Recursos e materiais Avaliação 

Discussão em grupo com 

demostração no quadro 

 

É explicado aos alunos a 

necessidade de deterem alguns 

conhecimentos prévios. 

O professor vai questionando os 

alunos sobre os vários tópicos 

cujo domínio por parte dos 

alunos é indispensável e também 

sobre os conhecimentos que os 

alunos já têm dos arrays. 

O professor convida os alunos a 

demonstrar a sua resposta no 

quadro. 

Quadro A avaliação diagnóstica a partir 

das participações dos alunos na 

discussão. 
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Exposição do conceito de 

imagem como matriz de pixéis. 

O professor interroga os alunos 

sobre o conceito de imagem. 

O professor exibe uma figura 

representando os pixéis de uma 

imagem e a composição da sua 

cor no formato RGB. 

Projetor 

Computador 

Participação 

Exposição das atividades a 

realizar com o ARTOOLKIT 

O professor explica no que 

consiste a utilização do 

ARTOOLKIT e como vai ser 

utilizado nas próximas aulas 

  

 

 

Matriz de especificação da aula 1 

                    Conteúdos 

Objetivos 

Iniciação 

 

Declaração de variáveis do tipo Array 

 

Diferenciar índice de valor indexado num array  X X 
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Unidade Didática/Módulo: Estruturas de Dados Estáticas 

Aula nº 2 Tempo letivo: 90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Programáticos 

 Diferenciar índice de valor indexado num array 

 Desenvolver algoritmos de manipulação de arrays 

 Compreender quando utilizar arrays na resolução 

de problemas 

 Aceder aleatoriamente a um elemento do array 

 Identificar as situações em que a utilização de 

ciclos for facilita a manipulação de arrays 

 Declaração e manipulação de variáveis do tipo array 

 Estudo de algoritmos de manipulação de arrays 

 

 

 

Estratégias (passos/sequência) Atividades (professor/alunos) Recursos e materiais Avaliação 

aula inicia-se com a recuperação 

da aula anterior.  

 

 

Aceder a determinados pixéis da 

imagem e alterá-los. 

 

O professor revê com os alunos 

os conceitos de Estrutura de 

Dados Estática. 

 

O professor propõem o 

exercício de alterarem a cor de 

um pixel para preto na posição 

(20,20) 

Projetor 

Portáteis com webcam 

Visual studio C++ 

 

Biblioteca ARToolkit  

 

Participação 

 

 

 

Observação do desenvolvimento 

das tarefas 

Observação das soluções que os 
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Os alunos procedem à 

alteração 

 

O professor está atento às 

dificuldades e aos erros de 

compilação orientando os 

alunos. 

 

O professor propõem aos 

alunos 

 que aumentem o tamanho da 

região a preto. 

 

Os alunos devem alterar a cor 

em mais de um pixel. Podem 

fazê-lo acedendo diretamente a 

vários pixéis ou com ciclos. 

 

Projetor 

Portáteis com webcam 

Visual studio C++ 

 

Biblioteca ARToolkit  

 

 

alunos apresentam. 

 

Empenho na experimentação 

 

 

Qualidade das propostas 
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Percorrer a imagem com um 

quadrado preto. 

 

O professor propõem aos 

alunos que desenvolvam um 

algoritmo que mova o 

quadrado preto. 

 

Os alunos devem discutir a 

solução. 

Projetor 

Portáteis com webcam 

Visual studio C++ 

 

Biblioteca ARToolkit  

 

Observação do desenvolvimento 

das tarefas 

Observação das soluções que os 

alunos apresentam. 

Empenho na experimentação 

Qualidade das propostas 
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Matriz de especificação da aula 2 

                    Conteúdos 

Objetivos 

Declaração e 

manipulação de variáveis 

do tipo array 

 

Estudo de algoritmos 

de manipulação de 

arrays 

 

Diferenciar índice de valor indexado num 

array 

 

X X 

 Desenvolver algoritmos de manipulação de 

arrays. 

 

X X 

Aceder aleatoriamente a um elemento do 

array 

 

X X 

Identificar as situações em que a utilização 

de ciclos for facilita a manipulação de 

arrays 

 

 X 
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Unidade Didática/Módulo: Estruturas de Dados Estáticas 

Aula nº 3 Tempo letivo: 90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Programáticos 

 Diferenciar índice de valor indexado num array 

 Desenvolver algoritmos de manipulação de arrays 

 Compreender quando utilizar arrays na resolução de 

problemas 

 Aceder aleatoriamente a um elemento do Array 

 Identificar as situações em que a utilização do ciclo 

for facilita a manipulação de arrays 

 Compreender a importância de um array se encontrar 

ordenado 

 Declaração e manipulação de variáveis do tipo arrays 

 Estudo de algoritmos de manipulação de arrays 

 Iniciação 

 Inserção de elementos em arrays ordenados  

 

Estratégias (passos/sequência) Atividades (professor/alunos) Recursos e materiais Avaliação 

A aula inicia-se com a 

recuperação da aula anterior. 

 

O professor, utilizando o 

projetor, mostra o código 

representando as tarefas da aula 

anterior. 

Os alunos discutem as 

Projetor 

Portáteis com webcam 

Visual studio C++ 

Participação na discussão. 

Empenho na experimentação. 

 



 

 

 

1
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2 

dificuldades. 

 

Biblioteca ARToolkit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação do 

desenvolvimento das tarefas 

 

Atitude perante as dificuldades 

 

 

Aplicar um filtro azul utilizando 

ciclos for. 1º n ciclos for para 

filtrar n linhas e depois dois 

ciclos for para filtrar a matriz. 

O professor utilizando o projetor 

exibe uma imagem com o valor 

da intensidade de azul igual a 0.  

Demonstra como o fazer 

utilizando 5 ou 6 ciclos for para 

o conseguir em 5 ou 6 linhas de 

pixéis. 

Os alunos repetem a 

experiência. 

 Recorrendo à discussão o 

professor conduz os alunos na 

tarefa de encontrar uma solução 

para não ter de repetir n ciclos 

para conseguir filtrar a imagem 

completa. 

Discussão sobre a utilidade de 

manter um array ordenado. 

O professor pergunta aos alunos 

de exemplos que funcionem 

como arrays na vida real: 

Quadro Participação na discussão 



 

 

 

1
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Exposição e discussão sobre o 

algoritmo de inserção ordenada 

num vetor 

menus, índices, listas. 

A discussão deve abranger a 

necessidade de estas listas 

estarem ordenadas. Por exemplo 

um menu ordenado por preços, 

um índice por número de 

página, etc. 

O professor pede aos alunos que 

desenvolvam um algoritmo que 

permita inserir elementos num 

vetor de forma ordenada 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1
0

4 

Matriz de especificação da aula 3 

     Conteúdos 

 

Objetivos 

Declaração e 

manipulação de 

variáveis do tipo 

array 

 

Estudo de algoritmos 

de manipulação de 

arrays 

 

Iniciação Inserção de 

elementos em arrays 

ordenados 

Ordenação dos 

elementos de um array 

Diferenciar índice de 

valor indexado num 

array 

 

X X X  

 

Desenvolver algoritmos 

de manipulação de 

arrays. 

 

X X 

   

Aceder aleatoriamente 

a um elemento do array 

 

X X 
   

Identificar as situações 

em que a utilização de 

ciclos for facilita a 

manipulação de arrays 

 

 X 

 

X X 

Compreender a 

importância de um 

array se encontrar 

ordenado 

  

 

X X 
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Unidade Didática/Módulo: Estruturas de Dados Estáticas 

Aula nº 4 Tempo letivo: 90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Programáticos 

 Compreender quando utilizar arrays na resolução de 

problemas 

 Identificar as situações em que a utilização do ciclo 

for facilita a manipulação de arrays 

 Compreender a importância de um array se encontrar 

ordenado 

 Declaração e manipulação de variáveis do tipo arrays. 

 Estudo de algoritmos de manipulação de arrays. 

 Iniciação 

 Inserção de elementos em arrays ordenados 

 Ordenação dos elementos de um array  

 

Estratégias (passos/sequência) Atividades (professor/alunos) Recursos e materiais Avaliação 

Exposição sobre a rotação de 

imagens. 

O professor conversa com os 

alunos sobre a existência de 

bibliotecas gráficas que 

permitem manipular imagens e 

também com a utilização de 

operações matemáticas sobre os 

índices. 

Projetor 

Portáteis com webcam 

Visual studio C++ 

Biblioteca ARToolkit  

Participação na discussão. 

Empenho na experimentação. 

 

 

Observação do 



 

 

 

1
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Cálculo com experimentação de 

fórmulas que permitam rodar 

uma imagem 90º, 180 º e 270º. 

O professor lança a discussão 

sobre como inverter uma 

imagem. Os alunos apresentam 

soluções. É distribuída a cada 

aluno a tarefa de rodar a imagem 

n graus.   

 desenvolvimento das tarefas 

 

Atitude perante as dificuldades  

Exposição do conceito de 

ordenação pelo algoritmo 

bubblesort 

O professor mostra graficamente 

recorrendo a aplicação própria o 

efeito que os passos do algoritmo 

bubblesort provoca. 

 

 

Discussão sobre o 

desenvolvimento do algoritmo 

bubblesort 

O professor questiona os alunos 

sobre o código necessário para 

produzir o algoritmo cujo efeito 

foi visualizado.  

Os alunos vão sugerindo código 

o professor ajuda e direciona 

quando há impasse ou erro na 

conceção do algoritmo. 

Quadro Participação na discussão. 
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 Matriz de especificação da aula 4 

     Conteúdos 

 

Objetivos 

Inserção de 

elementos em arrays 

ordenados 

Ordenação dos 

elementos de um array 

Identificar as 

situações em 

que a utilização 

de ciclos for 

facilita a 

manipulação de 

arrays 

 

X X 

Compreender a 

importância de 

um array se 

encontrar 

ordenado 

X X 
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Unidade Didática/Módulo: Estruturas de Dados Estáticas 

Aula nº 5 Tempo letivo: 90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Programáticos 

 Compreender quando utilizar arrays na resolução de 

problemas 

 

 Declaração e manipulação de variáveis do tipo arrays. 

 Estudo de algoritmos de manipulação de arrays. 

 Iniciação 

 

Estratégias (passos/sequência) Atividades (professor/alunos) Recursos e materiais Avaliação 

Exposição sobre o efeito de  

espelho numa imagem. 

 

Desenvolvimento do filtro para 

aplicação do efeito espelho na 

imagem 

. 

O professor explica mostra aos 

alunos o efeito de espelho. 

 

Os alunos devem desenvolver o 

algoritmo que espelhe a imagem 

O professor orienta-os nos erros 

e nos impasses. 

Portáteis com webcam  

Projetor  

Computador 

ARToolkit 

 

Participação na discussão. 

Empenho na experimentação. 

Observação do desenvolvimento 

das tarefas 

Atitude perante as dificuldades 
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Exposição sobre o efeito de 

fantasma numa imagem. 

 

Desenvolvimento do filtro para 

aplicação do efeito fantasma na 

imagem 

 

O professor explica mostrando 

aos alunos o efeito de fantasma. 

 

Os alunos devem desenvolver o 

algoritmo que crie o efeito 

fantasma na imagem 

O professor orienta-os nos erros 

e nos impasses 

 

 

Unidade Didática/Módulo: Estruturas de Dados Estáticas 

Aula nº 6 Tempo letivo: 90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Programáticos 

 Compreender quando utilizar arrays na resolução de 

problemas 

 

 Declaração e manipulação de variáveis do tipo arrays 

 Estudo de algoritmos de manipulação de arrays 

 Iniciação  
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Estratégias (passos/sequência) Atividades (professor/alunos) Recursos e materiais Avaliação 

Exposição do detetor de 

movimento. 

 

Discussão sobre o 

desenvolvimento do detetor de 

movimento. 

O professor exibe à turma o 

efeito do detetor de movimento 

previamente preparado. 

O professor promove a discussão 

entre os alunos dos passos 

necessários para o 

desenvolvimento do detetor de 

movimento. 

Portáteis com webcam  

Projetor  

Computador 

ARToolkit 

 

Participação 

Entrevista com os alunos. Enquanto os alunos tentam 

desenvolver a tarefa detetor de 

movimento o professor 

entrevista individualmente os 

alunos de forma a verificar os 

seus saberes. 

Lista de verificação de saberes 

 

 

 


