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Diário informal de campo (Scratch) 

http://muitomais.wordpress.com/ 

http://www.tempodeteia.blogspot.com/ 

 

PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS – TURMA PILOTO (B) 

 

Scratch… primeiros passos 

Setembro 11, 2007  
 

Acabei de carregar na página do MIT o meu primeiro projecto Scratch… 
Muito simplório, claro. Foi um pequeno exercício para me ir familiarizando com a linguagem de 

programação e, claro, embora eu seja uma rapariga perfeccionista, aqui tive de fazer 
concessões à minha exigência, pois… tempus fugit… 

Vá lá… sejam benevolentes na apreciação… foi tudo feito um bocadinho às três pancadas e, 
confesso, não consegui fazer como queria porque ainda não encontrei o caminho. Um dia lá 
chegarei! 

(O mais certo é os alunos encontrarem os caminhos antes de mim. Assim desejo e espero!) 

ADENDA: Estou muito aborrecida com o wordpress… é uma dificuldade para embeber applets! 

Este, por exemplo, que funciona na perfeição no blogger, aqui não funciona… é “só 
linkezinhos”. Não gosto nada. Pode até ser ignorância minha, mas no blogger foi à primeira… e 
o applet do slideshare que aqui deixei um dia destes funcionou apenas porque existe no 

site uma opção de código expressa para o wordpress. Se me tivesse apercebido mais cedo… 
não sei não… Há solução? E, já agora que estou numa de perguntas: não é possível aqui 
mudar estilos de letra ou tamanhos, directamente no menu? Só a corzinha e aquelas coisitas 

mínimas? Hummmm… 

 

Anexo IX 

http://muitomais.wordpress.com/
http://www.tempodeteia.blogspot.com/
http://muitomais.wordpress.com/2007/09/11/scratch-primeiros-passos/
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Scratch: a história continua 

Novembro 11, 2007  

Acabei de receber estes “apelos” em comentário a uma entrada na Teia (a entrada não é 

importante, os alunos gostam de comunicar comigo através dela e, portanto, foi o que 
aconteceu). 

 Explico-os (aos comentários) e divulgo o projecto da T a que se referem. Fui apanhada de 
surpresa… ou nem por isso. Estes “miúdos” têm o turbo ligado e com pouco da minha parte, 

uma dica aqui, uma pista acolá, uma explicação hoje, um estímulo amanhã… acontece magia. 
As relações que temos vindo a construir desde há mais de um ano ajudam, sei. Mas tenho 
muito que aprender com eles! Essa é a parte melhor… eles já vão lá mais adiante!  

T disse… 

Professora! Consegui! Já construí o projecto Scratch de ciências já o pus na minha galeria 

vou tentar enviar à professora Se não der, tento passar para uma pen e entrego à 

professora. Beijinhos. 
9:03 PM 

T disse… 
Professora já criei uma conta no Scratch. Já pus o meu trabalho na galeria. Se quiser ver 

ponha em search, telle. E depois nessa página procure corpo. Beijinhos. Espero que goste  

9:18 PM 
28 na sala disse… 

Professora,vá ao turbeturma, já lá pus o meu trabalho do Scratch. . Beijinho. T 

 
Pois… 
Desde o início do ano que partilhei com a turma do 6.º… primeiro o endereço, depois o 

programa… as potencialidades… o vídeo que traduzi com o mojiti… o meu único projecto (o 
tempo não chega para mais), fui sabendo quem instalou, quem ia avançando (ainda vamos 
apenas em 10 alunos com o programa instalado), o que iam fazendo, como… pequeninas 

conversas… sugestões… dúvidas partilhadas entre todos. Bem, na última aula de apoio de 
Matemática (onde é suposto irem dois, mas nunca vão menos de quatro) instalámos o Scratch 
e experimentámos… mais uns com vontade de experimentar, foi o que consegui. Tenho 

sugerido que usem o programa direccionando os projectos para a construção de actividades 
que vão reforçando as aprendizagens das aulas. Pequenas demonstrações, actividades 
interactivas. Fracções… sistema digestivo, mas sem cortar nunca a possibilidade de fazer 

coisas só pelo prazer de explorar e experimentar. Pelo contrário. É por aí que devem começar.  
Na aula de estudo acompanhado da semana que passou… recordar (projectando) como 
instalar, para tentar motivar os mais ausentes. Vários alunos foram até ao quadro e 

explicaram à turma os projectos que já fizeram ou em que estão a trabalhar. Curiosamente, 
nem foi mau que a internet tivesse falhado, porque tiveram de encontrar uma forma, algures 

entre as palavras e os esquemas no quadro, para comunicar as ideias e isso é competência 
que insisto em desenvolver todos os dias um bocadinho. Um projecto com um barco que vai e 
vem, falando dos descobrimentos, um de fracções já iniciado, menina em trampolim falando 

em inglês, sistema digestivo iniciado… e mais uns quantos… o interesse pareceu crescer com a 
partilha. (Era um dos objectivos). Fui colocando questões… mas porque usaste 79 graus? E 
que instrução deste para ele não sair das margens? E isto? E aquilo? E como conseguiste que 

a menina desse uma cambalhota no ar? E eles explicando… sem poder mostrar os programas 
escritos (mais tarde partilharão ao vivo nas galerias do Scratch). Foi bom. Foi muito bom. Em 
alguns casos foi mesmo surpreendente, se pensarmos no caminho que já fizeram e no imenso 

que progrediram do ano passado para este. O Scratch parece ter também esta potencialidade 
de abrir janelas, portas, oferecer confiança, desinibir pelo aumento da auto-estima, pela 
colocação em evidência de outras competências menos comuns: a capacidade de programar o 

http://muitomais.wordpress.com/2007/11/11/scratch-a-historia-continua/
http://www.blogger.com/profile/13430989961778267980
http://muitomais.wordpress.com/2007/09/14/mojiti-ferramenta-para-personalizar-videos/
http://muitomais.wordpress.com/2007/09/11/scratch-primeiros-passos/
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computador, de o fazer obedecer à nossa vontade, concretizando as nossas ideias…  
E depois do que a minha aluna T partilhou, acabei de ficar com uma certeza:  

acabaram-se as certezas…vou ter muitas surpresas este ano! 

 

Observações complementares: as actividades nesta turma não era suposto “entrarem” no 
trabalho da tese de mestrado… Mas começo a achar que, mesmo marginalmente, vão 
acontecer aqui coisas merecedoras de registo e que estabelecerão diferenças relacionadas 

com o nível etário (eventualmente) e com o facto de no 5.º, a turma envolvida,  ir trabalhar 
directamente comigo nas aulas, ao contrário do 6.º em que mantenho maior distância e dou 

orientações pontuais… Já pedi aos alunos de 6.º que iniciem o registo das notas de campo de 
cada projecto e terei de tentar perceber quais os problemas com que se depararam durante a 
construção dos “scripts” e a forma encontrada para os resolver. No 5.º… bem… no 5.º estarei 

presente nas aulas a trabalhar com eles… mas… quero que o trabalho se prolongue em casa se 
o desejarem e se sentirem motivados… aí não poderei observar directamente… notas de 
campo, sim, posso pedir… para perceber os processos… mas depois vai ser importante falar 

com os pais… 

Já está a rolar… ai o tempo a fugir!  (E, entretanto, avancei numa aula de matemática da 

turma do 5.º, com os eixos do x e do y… já antecipando, já preparando… deixei testemunho 
na Teia)… 

Teia: X e Y, negativos e positivos... Mistério...  

... neste caso veterinária, associada a mil simultâneos afazeres, fizeram deste dia um dia não 
fácil. Felizmente a situação está agora mais sob controlo, mas... é precisa muita vigilância. 

Todas as atenções estão viradas para ele. 

Ainda que com o coração apertado, the show must go on, portanto... nem vos digo o que foi 
hoje a aula de matemática com os pequenitos de manhã... Mas podem vislumbrar... 

x e y , números negativos no 5.º ano? Pois... Há que inovar o currículo. (Será que me levam 
presa um destes dias?). Foi um pequeno grande desvio depois de andarmos a descobrir como 
escrever números em semi-rectas... 

Vamo-nos preparando para a aventura com o Scratch que está quase a começar... estão 
desejando, mas não abro o jogo. O mistério faz parte. O meu M, quando nos viu a desarrumar 
a sala, exclamou feliz: vamos fazer ginástica! Não M, não é ginástica, vamos continuar com a 

matemática, mas no chão. 

http://tempodeteia.blogspot.com/2007/11/emergncia-x-e-y-negativos-e-positivos.html
http://tempodeteia.blogspot.com/2007/11/emergncia-x-e-y-negativos-e-positivos.html
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Caminhava feliz de um lado para o outro e ajudou, como se pode ver na segunda imagem, na 
marcação de um dos pontos. 

   

Entusiasmo grande. Sobretudo quando lhes preguei uma partida e os desafiei a marcar: (-
3,4). Discutiram o que seria aquele menos três... chegaram a colocá-lo a meio entre o dois e o 

três... (-3... atrás do 3... faz algum sentido) foi uma proposta que reuniu vários adeptos... mas 
quando lhes perguntei onde ficava agora o 2,5... a dúvida cresceu e... nem sei bem como, a 
discussão encaminhou-se para o local adequado e eles, olhando para as zonas dos eixos ainda 

não marcadas, começaram a marcar os negativos correctamente no x e no y... depois veio a 
lembrança do termómetro... e ouviram-se comentários muito interessantes no processo de 
discussão. 

Queriam desenhar no caderno o que desenhámos no chão. Não deu tempo. Façam em casa se 
quiserem e, já agora, podem inventar um desafio: indicam pontos para marcar, de tal forma 
que, se forem ligados, permitam descobrir figuras mistério... Turma ao rubro. verei o que 

sobra do entusiasmo depois do natural arrefecimento do fim-de-semana. 

 

Scratch: o relógio do B. 

Novembro 26, 2007  
 

Chegou entusiasmado, desejando partilhar. Oh professora pensei no desafio e construí o meu 

relógio com o Scratch. 

Boa! E então como foi? Como fizeste? 
Bem, eu fiz o relógio e o ponteiro dos segundos (eram dois sprites) e pensei que o ponteiro 
depois de rodar tinha de esperar um segundo, claro. Mas depois o ângulo é que demorou mais 

a descobrir! 
Conta lá! (Final da aula de EA, o F contando-me a história a mim e ao professor de LP) 
Então, aquilo quando começa tem sempre 15 graus na instrução de rodar, mas achei que era 

muito e mudei para 10. Experimentei mas não deu. Depois experimentei um grau por cada 
segundo. Era pouco e não dava. Fui experimentando e acabei por chegar a seis graus que é o 
valor certo para o relógio funcionar. 

Então porquê? (A minha cabeça já a mil, apercebendo-me do problema matemático que havia 
estado à sua mão de resolver… se eu estivesse perto dele tê-lo-ia colocado a pensar no 
assunto) Vamos lá pensar juntos. (O professor de LP a ficar entusiasmado com o rumo da 

conversa…) Foi ele quem perguntou: o relógio é o quê? 
É um círculo… 
Sim e então quantos graus tem uma volta completa? 

Via-se através dos olhos e das mãos a cabeça do F a trabalhar… ele ia dizendo em voz alta: 
ora assim é 90 graus, depois fica 180… 

http://muitomais.wordpress.com/2007/11/26/scratch-o-relogio-do-bagija/
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E? E? Nós quase sem resistir… 
Ao todo 360 graus… 

Pois… Então… Quantos segundos numa volta completa? 
São 60… ah!!!!!!Dividia-se 360 por 60!!  
A descoberta…  

Por isso é que me deu 6 graus. 6 x 60 dá 360! Era mais fácil! 
Pois… A Matemática tem esta forma interessante de nos ajudar nos momentos mais 
inesperados. Através dela é posssível fazer atalhos aos caminhos e não usar apenas métodos 

por tentativas. Mas, neste caso, também é bom ensaiares e depois perceberes a possibilidade 
de existência de outros caminhos! Foi óptimo o que fizeste! E, vês, acabaste por descobrir 
uma outra forma de resolver o problema. Se puderes escreves as notas do projecto - como 

fizeste as tuas descobertas para eu ficar com elas? 
 
Precisava de tempo… bastante mais tempo para inventariar estas situações, para as testar 

com os alunos, conversar mais com eles, descobrir os problemas possíveis… antecipar-me um 
pouco sem depender exclusivamente dos projectos que eles vão apresentando livremente e do 

tempo extra que ainda não desisti de oferecer mas que se está a esgotar. Mas agora tempo 
real para se ser professor/investigador com seriedade é coisa que já não há, porque alguém 
entendeu que a nossa função não é pensar, preparar, estudar, criar situações novas de 

aprendizagem adequadas às novas ferramentas disponíveis. Alguém entendeu que bastava 
apenas distribuir tarefas a metro, computadores a quilo e esperar que, por geração 
espontânea, os milagres acontecessem.  

Não vão acontecer. E sabem perfeitamente disso. Só que o dinheiro fala mais alto do que a 
educação. 
Mais. Uma certeza podem ter: vão desacontecer muitas das coisas boas que aconteciam. 

Oh professora… ainda não consegui foi fazer o ponteiro das horas… 
Vais conseguir… vais conseguir… 

Com a simplicidade de dois sprites e dois scripts o F (11 anos, 6.º ano) fez o projecto que a 
seguir se divulga. 

 

Aguardo com expectativa o que se vai seguir. 
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INÍCIO DAS ACTIVIDADES COM A TURMA X 

 

3 Dez 07 - diário de campo (offline) 

As cartas para os pais seguiram hoje e hoje também (tal como previsto, pois as cartas abriam 
o jogo e os alunos ficavam a saber do Scratch pelos pais, o que seria desadequado)  foram as 

primeiras aulas em que os alunos da turma G finalmente ouviram falar do Scratch e levaram 
para casa umas dicas sobre como o descobrir na internet e o instalar (foi propositado não 
recorrer a computador nem projecção, porque também é importante equilibrar a compreensão 

de informação que provenha de meios visuais com outros mais tradicionais e, sobretudo, não 
lhes dar tudo, não facilitar tudo, criar a necessidade, obrigá-los ao engenho de encontrar uma 
estratégia para dar resposta aos desejos de resolver problemas que lhes interessa resolver). 

Tratando-se de um tema muito motivador, é uma excelente oportunidade de trabalhar as 
questões da compreensão oral de informação. E, como previsto, a atenção era grande por 
causa da expectativa que foi sendo criada... do mistério... propositadamente. Resulta muito 

bem neste nível etário e assim todos estavam com sede de informação. Depois irão registar 
por escrito como foi essa primeira aventura em casa com os pais a ler as cartas e a querer 
também envolver-se na instalação do programa (completarei com entrevista ou questionário 

simples essas vivências mais caseiras... alguém ajudou? Quem? Como foi? Quando? De que 
forma?). Eles vão ter diários de campo que funcionarão como uma espécie de portfólios. Já 

estava combinado.  
O entusiasmo  foi grande e prosseguiu na aula de Ciências à tarde (de manhã tiveram 1:30 
MAT, à tarde 45 minutos CN). Com o Natal à porta (também propositado) os alunos chegarão 

à escola em Janeiro já com algumas aventuras vividas pessoalmente o que ajudará imenso 
(espero... coloco essa hipótese e verei depois a quantos aconteceu esse investir de tempo no 
Scratch... tenciono falar com os pais na reunião em Janeiro e poderei pensar numa entrevista 

simples de grupo... ou num pequeno questionário) pois o tempo de que dispomos em contexto 
de aula é reduzido e o Scratch precisa de maior imersão para que o entusiasmo cresça e se 
mantenha. É algo para viver entre a escola e a casa/família. Uma  estratégia deliberada de 

envolvimento da família na aprendizagem dos alunos - maior comprometimento e 
acompanhamento.................. veremos se ajuda  e como......................  
  

Recapitulando, o entusiasmo em Ciências ainda foi maior porque na aula de Matemática da 
manhã, depois das dicas sobre o Scratch, decidimos que era boa ideia construir um blogue da 
Turma para divulgar as aventuras com esta ferramenta e aproveitei a hora do almoço para o 

criar, com o nome decidido por todos e a designação em código escolhida pela turma para 
assinar as entradas. O blogue é o  GT SCRATCH e o nome de código da turma: GTurma (são a 
turma G do 5.º ano).  Informei-os de que já estava construído o blogue e que já lá havia 

colocado pistas: um vídeo Youtube sobre o Scratch  que traduzi - legendei em português, com 
a ferramenta Mojiti, e links para a página principal e página de download. A alegria foi 
enorme. Aproveitámos o momento de entusiasmo para escrever o texto (colectivo) de entrada 

(que me comprometi a passar hoje - já está - enquanto não lhes ensino como se faz). 
Também dei pistas para chegarem à minha galeria pessoal Scratch onde estão os meus 
amigos/alunos  do 6.ºB já com projectos https://scratch.mit.edu/users/teresamar (eles 

servirão como uma espécie de mentores mais velhos, e já combinei que depois irão ajudar no 
processo de motivação aos mais pequenos, comentando no blogue, comentando os 
projectos... tentarei perceber se é útil/importante essa dimensão). O Scratch tem uma forte 

componente social e de partilha em rede, os alunos podem consultar os projectos uns dos 
outros e aprender com isso, existindo uma comunidade alargada internacional e podendo 

criar-se dentro dela comunidades locais, que é o que farei, com a ajuda dos alunos da minha 
outra turma - 6.º ano - para alargar a experiência da turma G a um exterior mais securizante, 
numa primeira etapa, falado em português, mas mais tarde abrindo-os para a comunidade 

global e aprendendo a usar o inglês para se comunicar com outros "scratchers"... (motivação 
para a aprendizagem da língua????)   
(A criação prévia desta comunidade de apoio no 6.º ano  com esse objectivo, e com a intenção 

de criar um laboratório de ensaio com alunos antes de avançar na turma de estudo, superou 

http://muitomais.wordpress.com/2007/12/18/continuacao-das-aventuras-com-o-scratch/
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as minhas expectativas e pode vir a ser um polo interessante no desenvolvimento do 
trabalho.) (ver entradas da teia e do muito mais) 

  
Voltando ao fio do relato... Se o entusiasmo era grande de manhã... à tarde aumentou com a 
expectativa de encontrarem as informações na internet. 

 
O endereço do blogue GT SCRATCH é: www.gtscratch.blogspot.com 
 

Naturalmente que eles irão aprender a escrever autonomamente no blogue e a usá-lo, a criar 
contas de e-mail individuais no gmail e até a criar blogues individuais (todos querem ter um 
portfolio digital pessoal, para além do espaço comum da turma, discutimos isso na aula, o que 

me facilitará bastante o trabalho de recolha de alguns elementos)... será um percurso gradual. 
De qualquer forma pedi já que enviassem uma mensagem para o endereço da turma a partir 
do seu correio electrónico (caso não o tivessem, pedissem ajuda para criar um). Hoje foi 

assim uma enchente, um brainstorming nem sempre muito estruturado onde as perguntas são 
muitas, o entusiasmo flui e as ideias brotam muitas vezes sobrepostas, mas nestas idades 

funciona bem desde que apoiemos muito os processos iniciais e eles sintam que o retorno é 
rápido (por isso construí o blogue entre a aula da manhã e a aula da tarde... a rapidez de 
reacção do professor pode contribuir para manter mais viva a adesão aos projectos).  

Esta abordagem inicial muito globalizante tem a ver um pouco com aquela questão de não 
partir em excesso a ideia principal em bocados tão pequenos que os façam perder de vista o 
sentido global da tarefa. Dizia Brunner, dizia Papert. E conta-se naquela história dos operários 

a quem se perguntava numa obra o que estavam ali a fazer: eu estou a colocar tijolos, eu 
estou a fazer cimento, eu estou a pintar paredes... um apenas... eu estou a construir uma 
catedral. 

Podia ter feito tudo muito devagarinho... pontinho a pontinho... agora continha de correio, 
depois como se faz um blogue e etc... mas não resulta tão bem. Eles querem ver acção 
rápida, prendem-se a ela e ficam mais disponíveis para aprender depois tudo o que é preciso 

aprender, ponto a ponto, aí sim, mas sem nunca perder de vista a estrutura global, o sentido 
do todo.  
Uff? 

 
 

10 Dez 07 - Diário de campo (filme) 

Sala 16. Mat. 1:30.  Projector de vídeo. Aprender a aceder à conta de gmail da turma... 
aprender a ir ao blogue escrever mensagens. Aula muito dirigida, centrada em informação 

necessária, mas também com espaço para a intervenção dos alunos. Esclarecer algumas 
dúvidas do Scratch. Foi a primeira vez que alguns alunos viram o programa aberto. Pediram 
várias coisas. Andar 10 passos (mas só andou um! Depende do tamanho de cada passo...  

terei de averiguar se um passo é um ponto nas coordenadas). Pediram também para rodar o 
gato. Teceram considerações sobre quantos graus para dar a volta completa... 300? 400? 
350? 355? Nem todos os alunos participaram nas conjecturas. Ficou no ar... pedi que 

pensassem... disse que tinham conhecimentos para conseguir... (ver vídeo) 
 

11 Dez 07 - Diário de campo  

 No princípio o Z comunicou-me que tinha experimentado e que eram 355º certos para o gato 
do Scratch dar a volta completa. Como fizeste? Vi. Viste? Sim... ele fica direito outra vez. Na 

mesma posição? De certeza? Preciso de provas matemáticas... 
45 minutos de aula... menos ainda com as habituais lentidões na entrada... dia de 
campeonatos, também menos alunos na sala. De repente regressam: jogo adiado. Há pouco 

material na aula, mas consigo desencantar dois transferidores. Peço que se juntem à minha 
volta. Num papel branco desenho ângulos rectos. Prolongo propositadamente os “lados” de 
um mais do que os do outro. Assim dando a ilusão de que um ângulo seria mais pequeno. 

Coloquei a régua sobre a abertura em diferentes pontos. Será assim? Eles disseram que não 
(já conhecem superficialmente o conceito de ângulo)... falei do transferidor....do ponto de 
referência, uma espécie de mira para colocar onde? No bico. Que nome poderá ter este “bico”? 

Alguns chegam a vértice. Ok. “Mira” no vértice... e agora? (deixei o transferidor fora do sítio). 

http://www.gtscratch.blogspot.com/
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A C com as mãos vai rodando e falando e coloca-o na posição certa. Discutimos as duas 
escalas. Os dois zeros, dependendo do lado que se utiliza como referência. Começam aos 

poucos a perceber que a abertura se mantém a mesma, que a medida da amplitude dos dois 
ângulos rectos é 90º não importando a “ilusão” do tamanho. Os relógios podem ser maiores 
ou mais pequenos, mas um quarto de hora tem sempre a mesma abertura. Ajudo fingindo que 

sou um barco. Quando mudo de direcção... (rosa-dos-ventos...) não saio do mesmo local... a 
rotação entre Norte e Oeste, entre Norte e Sul é sempre a mesma, não importa o que está 
arodar. Desenho mais ângulos, experimentamos medir com o transferidor (ainda teremos de 

aprofundar individualmente e em pequeno grupo a utilização deste instrumento... “certos” 
projectos, espero, irão contribuir. 
Alguns começam a estabelecer uma ligação com o gato do Scratch. Não quero que falem para 

não inibir o pensamento dos colegas. Chamo a atenção para o ângulo recto e peço que 
pensem na volta completa do gato... percebe-se o entendimento do problema e a vontade de 
responder. Vá, tudo para o lugar. Numa folhinha vão colocar a vossa resposta e explicação: 

quantos graus roda o gato para dar a volta completa? O resultado foi animador (ver 
digitalização das respostas). Apenas dois alunos responderam 180 (distracção?) por pensarem 

(segundo me disseram depois) que o objectivo era colocar o gato de pernas para o ar. Dois 
alunos fazem o raciocínio correcto mas depois enganam-se nos cálculos (180+180=260 ou 
90+90+90+90=450 – esta última confessou-me depois que com muitas parcelas se baralhava 

toda). 
Foi uma abordagem ainda superficial sem pretensão de deixar o conteúdo abordado. 
Antecipou-se este conteúdo por conta da aula anterior onde os alunos pediram que colocasse 

o gato a rodar e teceram as suas conjecturas. A oportunidade pareceu boa para ajustar o 
trabalho à curiosidade e vontade de dar resposta a este problema. Assim foi. O currículo 
formal a integrar-se no trabalho com a ferramenta e não a ferramenta a ajustar-se ao 

currículo. 
 

14 Dez 07 - Diário de campo (registo em filme) 

Sala de Informática. Mat. 1:30.   
Vamos instalar o Scratch?  
Todos os grupos aprenderam a instalar o Scratch nos seus computadores... e exploraram 

galerias e jogos. Surpresa: o projecto de matemática do F. Aprendemos algo importante com 
ele – é possivel gravar directamente a voz no Scratch, tal como o F fez. Não foi possível ainda 
os outros apoderarem-se da descoberta e ainda bem (o programa demorou muito a instalar) 

porque assim foram para casa curiosos e, sabendo que foi nos comandos de som que 
encontrou essa possibilidade, espero que alguns tentem descobrir sozinhos como se faz... 
 

Noutro grupo, a pedido dos elementos, foi escrito um comentário e mensagem no blogue. 
Alguns alunos ensaiaram tentativas de criar contas na galeria Scratch. Outros (alguns) 
aproveitaram para escrever no seu diário de campo... (ver vídeo e acrescentar notas) 

 
 
 

Continuação das aventuras Scratch... 
 

Dezembro 18, 2007  

Pois… 

 
Já no contexto das actividades do mestrado (e portanto não vou entrar em muitos detalhes 
para já… ando aqui em brainstorming a tentar registar tudo, ao mesmo tempo que persisto na 

revisão da literatura e ensaio esboços de redacção relacionados com a metodologia) partilho 
os últimos eventos com a turminha GTurma, que será a minha parceira nesta aventura. 
 

Um blogue, pois então! 
 
GT Scratch 

http://scratch.mit.edu/projects/bocas/66193
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http://www.gtscratch.blogspot.com/ 
 

Alguns projectos (não esperava ter já alguns antes do Natal, pois só “abri o jogo” na turma e 
lhes falei do Scratch nos primeiros dias de Dezembro). 
 

http://scratch.mit.edu/projects/bocas/66193 
 
http://scratch.mit.edu/projects/catfilpa/68512 

Num destes projectos (o primeiro, do C) aprendi (pela “boca” do autor) como inserir no 
trabalho som gravado directamente para o Scratch. Tenho esse registo em vídeo onde se 

percebe a minha surpresa ao ver o projecto a funcionar, pois desconhecia essa potencialidade 
(ainda não tive tempo de explorar a ferramenta exaustivamente - vá-se lá saber porquê…). 

Obviamente, os vídeos (embora as carinhas não apareçam) serão para partilhar em ambiente 
mais restrito, no âmbito do estudo. 
 

Como se pode ver nesse projecto, o aluno usou a aprendizagem trabalhada na aula a que fiz 
referência aqui (muito antes de lhes dizer por que estava a antecipar este conteúdo, que nem 
integra o currículo do 5.º ano) e recorreu também a conteúdos sobre sólidos geométricos 

trabalhados no princípio do primeiro período - designação e desenho em perspectiva. 

 

 

Mais Scratch… 

Dezembro 18, 2007  

 

Estava prometida esta descrição: 

 http://turbeturma.blogspot.com/2007/12/scratch-o-meu-primeiro-trabalho.html 

Acabou de chegar. 

 

http://www.gtscratch.blogspot.com/
http://scratch.mit.edu/projects/bocas/66193
http://scratch.mit.edu/projects/catfilpa/68512
http://tempodeteia.blogspot.com/2007/11/emergncia-x-e-y-negativos-e-positivos.html
http://tempodeteia.blogspot.com/2007/11/emergncia-x-e-y-negativos-e-positivos.html
http://muitomais.wordpress.com/2007/12/18/mais-scratch/
http://turbeturma.blogspot.com/2007/12/scratch-o-meu-primeiro-trabalho.html


 10 

Conferência Scratch@MIT 2008 - EUA 

Dezembro 21, 2007  
 

http://scratch.mit.edu/conference 

 

 

O meu problema são... os problemas!(?)  

Janeiro 4, 2008 

 
De volta às actividades de matemática com os mais pequenos, continuámos a nossa aventura 
no combate ao papão que é habitualmente, para muitos, a resolução de problemas.  

 
Depois de uma introdução em que procurámos, com a ajuda de Polya, ainda no primeiro 
período, perceber o que era possível fazer para melhorar a técnica de resolução de problemas, 

hoje foi a vez de nos concentrarmos no primeiro ponto, um dos mais importantes: a 
compreensão do enunciado.  
Com uma ficha de trabalho por base, lá avançámos nós. Leitura de cada problema em silêncio, 

reconto da história por palavras suas, identificar o que é pedido. Perceber se todos os dados 
são necessários, se faltam dados, enfim... não cair na ratoeira de só lhes apresentar 
problemas arrumadinhos prontos a consumir, de enunciados assépticos e encaminhadores 

para uma operaçãozita qualquer que se faz mecanicamente, sem se olhar, sem se verificar o 
sentido das conclusões a que chegamos. A certa altura num dos problemas:  
Faz-se uma conta de mais?  

O que é isso? Vamos lá a usar a linguagem elegante e cuidada da matemática! Faz-se... usa-
se... uma... uma... multiplicação?  
(Percebem onde quero chegar? De tanto os deixar a marinar na simplicidade, ainda há alunos 

que não associam a designação de uma operação ao símbolo de que ela se serve...) 
 
Outro dos problemas era este: 

 

http://muitomais.wordpress.com/2007/12/21/conferencia-scratchmit-2008-eua/
http://scratch.mit.edu/conference
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3 - SALADA DE FRUTAS 
Num dia quente de Verão, não há lanche mais apetitoso que uma boa salada de frutas. 

As três amiguinhas, Paula, Filipa e Joana, foram à mercearia e compraram: 1 kg de bananas, 
1 kg de morangos, 1 kg de laranjas e 1 kg de pêras. 
A salada ficou uma delícia! 

Será que os 2,5 €, que o pai da Paula lhe deu para comprar a fruta, chegaram para pagar a 

despesa?  
 

Lido o enunciado... recontada a história, vai de responder às perguntas...  

que não interessava saber que estava calor e tal... que não, que os dados não estavam no 
enunciado, estavam na figura... que sabíamos tudo menos o preço dos morangos, porque a 

placa tinha caído... que sim, que podíamos levantar a placa (informei que 1 kg de morangos 
custava 1 euro)... ai que isto assim fica caro! Não deve dar (estimar, pois) E lá vamos 
pensando... mentalmente calculando... que não, que não dá... que o dinheiro não chega... 

De repente o perspicaz F, que com o entusiasmo até se levantou de ficha na mão, serve-se do 
dedo para apontar a descoberta na ficha: mas aqui diz que ficou uma delícia! Oh professora, 
assim a resposta tinha sempre de ser sim, porque quer dizer que elas fizeram a salada! Pois, 

F, mas a pergunta não era se elas tinham feito a salada, era se o dinheiro chegava... e... 
meninos, já sabemos que dois euros e meio não chegavam, mas acham que elas desistiram de 
fazer a salada de frutas só porque o dinheiro não era suficiente? Voltaram para casa de mãos 

a abanar? Era isso que vocês fariam? 
Não, não! 

Então vamos lá inventar um final feliz e saboroso. O que pode ter acontecido? Muitos dedos no 
ar e aqui vamos nós: 
- descobriram dinheiro na rua! 

- telefonaram ao pai a pedir mais dinheiro e ele veio à loja! 
- uma das meninas descobriu umas moedas no bolso! 
- resolveram levar menos quantidade de cada fruta!  

- o senhor já as conhecia achou-lhes graça, teve pena e fez um desconto! 
- o senhor ofereceu-lhes os morangos! 
- não levaram uma das frutas! 

- elas negociaram os preços com o senhor e ele baixou-os! 
- elas disseram que depois voltavam para pagar o que faltava!  

... 

Ligarmo-nos afectivamente à matemática, aos problemas, pensar, usar a criatividade, não 
formatar as mentes para a coisa pouca, a coisa sem nexo, a apatia, a pobreza intelectual, a 
uniformização. Gradualmente aumentar a exigência, não prescindir dela, praticar uma 

matemática com sentido, com sentidos, manter o entusiasmo pela vida, pelo trabalho, pelo 
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ser-se inteiro dentro e fora da aula. Também a prática de procedimentos, a instituição do 
dever de cumprir, de estudar. Tudo junto é muito mais. E o programa, sempre o programa, 

desfolhado frequentemente sem o cuidado necessário (a tutela vai dando uma boa ajuda, pois 
é isso que provoca com as suas medidas... limitando o tempo necessário à preparação de boas 
actividades e materiais, impondo a ditadura da contabilização, confundindo isso com prestação 

de contas, degradando as condições para o necessário estudo e aprofundamento do trabalho). 

Não podemos esquecer aquela que é a mais nobre missão da educação e da matemática: 
aplicar em contexto, compreender, resolver problemas... e é preciso tempo para estudar e 

para o fazer com qualidade, não me canso de insistir.  

Dar a matéria a correr garante que ela seja recebida? Duvido. 

Há algum segredo? Não.  

Há crença neles, nas capacidades deles, na inteligência deles, há respeito por eles, que é a 
maior e a melhor forma de os amar como se fossem nossos... Há o acreditar que temos de 
ajudar a construir uma geração bem mais preparada, resistente, criativa e forte do que a 

nossa (que se deixa engolir tão facilmente, sem questionar, sem reclamar...). 

Mais não sei... 

 

Fácil? Não queremos... (E mais coisas...)  

Janeiro 11, 2008  

Início da aula... as mil dúvidas sobre os projectos "Scratch" e ainda: viu a minha mensagem 
de mail? Viu o projecto que enviei? Vi vi já respondi a tudo hoje de madrugada às 5 e pouco. 
Às 5 e pouco? Sim... julgam que a minha vida é como a vossa? Rimos. Isto é muita coisa para 

fazer!...Tento ir oferecendo algum exemplo de dedicação e gosto pelo que faço. Exemplo de 
disciplina. 
 

Ponto de ordem. Meninos, vocês entusiasmam-me, eu a vocês, mas temos de passar a ser 
mais disciplinados todos nesta coisa da entrada e das dúvidas e ideias e informações e pedidos 

e tal. Daqui para a frente tragam algumas das dúvidas e pedidos por escrito para não nos 
perdermos, nem divagarmos. Depois, antes do final da aula, esclareço o possível e na próxima 
ida à sala de informática, esclarecemos as dúvidas que precisam de computador à nosssa 

frente.  
 
Entretanto, o meu M (portador de autismo) levanta-se e vem-me mostrar o desenho de um 

écran de computador com a palavra Scratch escrita. Está fascinado e aderiu bem, depois de 
conseguir convencê-lo de que precisava de me dar um bocadinho de atenção para ir 
aprendendo coisas novas, para além da exploração da galeria de projectos e jogos. Já 

desenhou. Já mostrei como se coloca um boneco a andar... A alegria de o ver mover-se foi 
grande. A professora da equipa de apoio lá vai aprendendo a trabalhar com o Scratch e faz um 
trabalho individualizado com ele numa aula, uma vez por semana. 

 
Vamos continuar a nossa viagem pelos problemas? 
 

Continuámos. Ficaram dois problemas soltos por fazer da ficha de compreensão de enunciados 
que referi antes. Escuto o que fizeram. No penúltimo problema (pagamento de um parque de 
estacionamento) dedos no ar: oh professora, não era possível calcular porque faltava no 

enunciado a hora a que o pai da menina tinha chegado ao parque! Só estava a hora de saída! 
Mas eu depois escrevi muitas possibilidades... se ele chegasse a certa hora e estivesse tanto 
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tempo, pagava tal e se chegasse... 
Vários fizeram o mesmo, com variantes. No último problema, por lapso, não constava a figura 

referida no enunciado: alguns responderam que não tinham os dados necessários, pois não 
sabiam como era a forma da casota do cão nem o preço dos vários tipos de placas de madeira 
necessários. Outros inventaram uma casota e as placas com os preços. 

 
Começo a ver progressos em alguns alunos que iniciaram o ano com muito receio dos 
problemas. Um progresso sobretudo afectivo de relação e confiança, que se vai consolidando e 

abre portas para o resto. Só assim os resultados podem surgir. Precisamos de ir conversando 
e tenho de estar sempre muito atenta aos sinais de desânimo, de medo, de falta de confiança: 
eu nunca consegui... já na primária eu não conseguia e achava difícil... Hoje ainda ouvi três 

alunas assim... 
 
Parei a certa altura: afinal o que de mais importante andamos nós aqui a aprender com tudo 

isto? Alguns: a não ter medo dos problemas... A enfrentá-los... A não fazer dos problemas um 
bicho-de-sete-cabeças! Se o problema tem sete cabeças cortam-se seis e deixa-se uma! 

Rimos mais um pouco com esta resposta e divagámos um pouco sobre ela. Pode ter sete 
cabeças e cortamos uma de cada vez com paciência e persistência. Isso acontece muitas 
vezes nos problemas e acontece muito no Scratch onde precisamos de resolver pequenos 

problemas para fazer o que queremos, no nosso grande problema que é o projecto que 
desejamos construir!  
 

Vamos lá continuar! 
 
Avanço. Gosto de saltar de assunto em assunto, inesperadamente, porque a matemática foi 

feita para misturar conteúdos e ideias, portanto... pobres deles (disse-lhes isso... pobres de 
vocês com uma professora assim!... riram-se, outra vez). Mas não podem ser apenas 
treinados para o discurso linear e arrumado. Há que os baralhar um pouco, pôr os neurónios a 

fazer ligações novas. Às vezes estico a corda, puxo muito por eles, mas a nossa relação 
pedagógica/afectiva suporta a dificuldade que é para qualquer pessoa (e sobretudo alunos tão 
pequenos) lidar com a minha natural aceleração e com a grande exigência que decorre dela. 

Até para mim às vezes não é fácil! (Agora estou a rir para mim e de mim...) 
Gostamos de rir na nossa sala fria e molhada pela manhã. Aquecemos um pouco. Rir é uma 
coisa séria que não pode ser esquecida. Rir não é brincar. Rir não é sinónimo de falta de 

exigência. Rir fortalece.  
 
Quem é que se lembra do que é o perímetro? 

Alguns dedos no ar. 
Quem é que não se lembra do que é o perímetro? 
Alguns dedos no ar e outros dedos envergonhados que custam a subir e o fazem timidamente. 

Meninos, estamos com vergonha? Não há que ter vergonha de ainda ter dúvidas ou de não 
lembrarmos um assunto! A ideia é ir aprendendo o que não sabemos, recordar o que não 
lembramos! 

 
Digo isto muitas vezes aos meninos do 5.º, mas sei que demora o seu tempo a acreditar que 

não rotularei, não penalizarei, que ninguém troçará... Quando olho para os meninos do 6.º, 
sempre de dedo no ar, com os seus não entendi, não percebi, não compreendi, tenho dúvidas 
aqui, tenho dúvidas ali, como é que se faz? e se fosse assim? e porque se põe ali um um 

debaixo? e porque não é antes assim? e pode fazer-se desta maneira?... sei que a principal 
missão foi cumprida: a de ganhar a sua confiança pelos actos coerentes que reforçam a 
verdade das palavras. E depois o caminho é cada vez mais fácil... 

 
Mas dizia eu... o perímetro... (estão a imaginar-me numa aula?) 
Em poucos minutos, recordar a ideia, o conceito, o significado. Aqueles que se lembram 

partilham. Um exemplo ou dois, mais um rodapé e tal e... a área (chão) já a despontar... 
compara-se... voltaremos aqui... e de novo o perímetro. 
Bem... acho que agora o melhor é pedir-vos já para resolver um problema assim... hummm, 

deixem-me cá ver... querem um assim dum triângulozinho equilátero em que dou o 
comprimento de um dos lados? (Desenho no quadro para exemplificar) Não!!!! Isso é muito 
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fácil! Hummmmm... e se for um quadradinho com 5 m de lado? Não!!! Isso é muito fácil! (Vão 
respondendo entusiasmados à espera do problema mais difícil que prometi no início da aula, 

como quem não quer a coisa). Hummm... podia ser... um problema parecido com o de uma 
prova de aferição do 6.º ano? Siiiiimmm!!!!! 
(Já trago tudo na manga. Parece um bocadito caótico, mas é um caos muito razoavelmente 

organizado :) 
 
Então aqui vamos! Desenho a figura, deixo as pistas (comprimentos) em alguns dos lados da 

dita, outros terão de ser descobertos a partir delas (pistas). Aguardo, atenta às solicitações. 
Vou acompanhando. 
Mais de metade (11) faz o problema rapidamente - calcular o perímetro (não usei ainda a 

versão exacta do problema da prova de aferição onde me inspirei, mas um dia vou usar... 
provavelmente como trabalho individual para identificar dificuldades... depois deixá-lo-ei aqui. 
Por enquanto não posso... que eles são marotos e despachados, nunca se sabe! :).  

Explicam-me o caminho que fizeram, um a um, ao meu ouvido (adoram trocar segredos 
comigo e eu com eles, para não interferir no pensamento dos colegas). Outros precisam 

apenas de um sopro de nada, ou umas provocações e chamadas de atenção para a figura, 
quatro ficam no intervalo comigo porque as dúvidas não foram ainda ultrapassadas, e acabam 
um pouco mais esclarecidos... o medo ainda os bloqueia... sente-se. Muito já caminharam 

todos eles! Na primeira ficha que fiz, em jeito de diagnóstico, com dois pequenos problemas, a 
maioria bloqueou. Em 19, apenas quatro alunos os conseguiram fazer. Confesso que me 
assustei. Mas pouco. Já sei que preciso sempre de investir muito nesta questão. Não é 

novidade. 
 
Saldo muito positivo hoje, mas gostava de ter mais tempo. Hora e meia passa a correr... Esta 

coisa da escola a tempo inteiro em retalhinhos, sem espaço para pensar, aprofundar... sempre 
a interromper e a mudar de lugar...  
Quando é que um dia percebemos que o mundo quer da escola algo verdadeiramente 

diferente e não estas coisas estranhas e absurdas que fingem que mudam tudo, retalham 
tudo, fragmentam cada vez mais, mas não mudam nada do que é essencial? Quando é que 
percebemos que para se ser mais exigente, conseguir muito mais, chegar muito mais longe, é 

preciso mudar cenários? 
 
Ora eu hoje vinha aqui falar exactamente de quê? 

 
Pois... 

 

Recursos SCRATCH em língua portuguesa 

Janeiro 13, 2008  

 

 

Scratch em português… da ferramenta aos documentos de apoio! 
  

No contexto da tese de mestrado, que naturalmente tem implicado a tradução de documentos 
diversos, decidi contactar a equipa do Scratch no MIT para sugerir a criação, na página web, 
da secção com recursos em língua portuguesa e ligação para locais relacionados, na altura 

inexistente (muitas línguas representadas, mas a portuguesa não, nos documentos de apoio, 
já que na ferramenta a conversão para várias línguas, incluindo a nossa, sempre foi possível 

nesse espírito universal que os inspira…). Gostaram da sugestão e dos materiais que lhes 

http://muitomais.wordpress.com/2008/01/13/recursos-scratch-em-lingua-portuguesa/
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enviei para o arranque desse espaço, recebendo de braços abertos a ideia. Foi, portanto, 
aberta a porta a este trabalho ( AQUI )onde podem ser consultados os recursos já existentes. 

Propus, ainda, um envolvimento institucional nesta tarefa para garantir qualidade, 
continuidade e alargamento da comunidade Scratch em Portugal. A FPCE e a FCUL (cujo CC 
CRIE tem uma página dedicada ao assunto, já divulgada aqui na teia, com um grupo de 

trabalho que integrei e onde lancei este desafio) já manifestaram disponibilidade para o 
trabalho conjunto de continuação do enriquecimento destes recursos. Sugeri à FCUL que 
colocássemos nessa secção portuguesa o guião de apoio por eles elaborado há tempos para 

um encontro de matemática. Foi enviado por mim com indicação para ser colocado no topo da 
lista dos recursos, uma vez que é um excelente instrumento de iniciação à ferramenta. Sugeri 
também a melhoria da tradução dos comandos, pois a versão portuguesa necessita de mais 

rigor e correcção. Desafios que deixei no ar… 

Deixo-vos aqui os recursos que já estão divulgados na página Scratch do MIT: 

(…) 

Português / Portuguese 
Guia de Exploração do Scratch 

Criando com o Scratch 
Aprendendo com o Scratch 
Programando com o Scratch 

Scratch: competências de aprendizagem para o séc. XXI 
Scratch e fluência tecnológica (.ppt 2.5MB) 
Scratch no site do CC CRIE da FCUL 

GT Scratch 

ADENDA: Já existem mais materiais (alguns mais recentes são provenientes do Brasil). 

 

Um entusiasmado “scratcher” (programador e analista) português… 

Janeiro 18, 2008  
 

Encontrei hoje este comentário lá na minha galeria pessoal do Scratch 

http://scratch.mit.edu/users/teresamar (onde tenho como amigos os meus alunos e mais uns 
quantos).  

O autor é ffred.  

Jan08: Até que enfim, “areias de Portugal”! Ando no Scratch desde Jun07 com a sensação de 

que nenhum compatriota avaliara ainda devidamente o valor pedagógico desta linguagem 
despretenciosa, própria para principiantes e preguiçosos, (é o meu caso). Iludido por 

„nicknames‟ mais ou menos latinos que fui encontrando no universo de mais de 60.000 
„scratchers‟, já encontrei espanhóis, brasileiros, mexicanos e até uma dinamarquesa; mas 
agora encontrei portugueses, (uma turma deles), que a denunciam como sua “sôtora”. Já 

posso escrever em português. Bem haja por isso, “teresamar”. A questão que lhe coloco é a 
de descobrir como (e se) posso ajudar os seus miúdos a melhorarem a fluência dos seus 
estilos de programação, (sempre a partir de minha casa), usando os anos de experiência que 

acumulei como programador/analista, (de outras linguagens, claro). PS: R é a melhor dos 
„scratchers‟ da turma que eu visitei. Acabo de partilhar “Distritos”, um jogo sobre a geografia 
de Portugal, em http://scratch.mit.edu/users/ffred  

… 
Descobri mais um talento n‟A TURMA: F. 
  

http://info.scratch.mit.edu/Translation/Portugu%C3%AAs_%2F%2F_Portuguese
http://nonio.fc.ul.pt/recursos/scratch/index.htm
http://scratch.mit.edu/files/guiao_scratch.pdf
http://scratch.mit.edu/files/Criando%20com%20o%20Scratch.pdf
http://scratch.mit.edu/files/Aprendendo%20com%20o%20Scratch.pdf
http://scratch.mit.edu/files/Programando%20com%20o%20Scratch.pdf
http://scratch.mit.edu/files/CompetenciasdeaprendizagemSec21.pdf
http://scratch.mit.edu/files/Scratch-Overview-Slidein%20portuguese.ppt
http://nonio.fc.ul.pt/recursos/scratch/index.htm
http://www.gtscratch.blogspot.com/
http://muitomais.wordpress.com/2008/01/18/um-entusiasmado-scratcher-programador-e-analista-portugues/
http://scratch.mit.edu/users/teresamar
http://scratch.mit.edu/users/ffred
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Deixo-vos aqui o projecto do ffred. Bem interessante! 
Sugeri que fosse provocando os alunos, motivando, desafiando, sem excesso, mas 

enriquecendo a sua viagem com a partilha e a visão de alguém experiente. Algo que nunca me 
tinha ocorrido que pudesse vir a acontecer! Esta coisa das comunidades de aprendizagem é 
poderosa…  

  

 

Diálogos quase nocturnos (correio electrónico) 

Janeiro 26, 2008    
 

Um desafio de improviso na aula de ontem (6.º ano, até às 15 horas) - desenhar um triângulo 

no Scratch e outros polígonos… (não, não estava em nenhum plano de lição… reproduzi um 
desafio que havia feito na turma de 5.º, pois a turma de 6.º renovou o seu entusiasmo pelo 

Scratch e senti que o momento era o adequado) deu origem a esta troca de mimos ao fim do 
dia… 
 

Professora professora, já experimentei pôr os valores para fazer um triângulo e fiz uma 
estrela. Vou tentar dar a volta ao problema. Não sei como mas vou descobrir. Beijinhos 
Respondi: …eu sabia… o mais divertido é que, enquanto se procura, surgem formas muito 

giras… conta a história da pesquisa! BeijinhosProfessora DESCOBRIIII . Comecei por pôr 

100 passos porque achei que era uma distância aceitável. Depois vi que a minha tentativa dos 
135 graus não dava então lembrei-me do que a professora disse, que os ângulos de um 
triângulo somados tinha de dar 180 graus. Então eu parei para pensar e comecei por dividir 

180 por 3 porque o triângulo tinha de ter todos os lados iguais. Deu-me 60. Achei que já tinha 
descoberto tudo, mas não, quando fui pôr em prática deu-me um hexágno. Pensei que fosse 
mais uma tentativa falhada. Já em desespero de causa fui contar o sucedido ao meu pai. 

Então ele muito simpático propôs que pensasse naquilo que fiz, e disse para eu pensar no 
ânglo raso, porque na verdade o gato ao andar em frente, a linha faz um ângulo raso. Vim de 
novo para o meu quarto e raciocinei, se ao mandar virar 60 graus ele fez um hexágono com 

um ânglo obtuso num sentido e agudo noutro, eu queria totalmente o contrário então aos 180 

tirei 60 e deu-me 120 e foi o que coloquei nos graus. E juro que descobri sozinha.  

Mais abaixo está um desenho a explicar. 
 

Respondi: Em que formato está o desenho que me envias? Não consigo abrir! Tens um office 
muito para a frente? É que eu tenho o 2003… se é isso, tens de gravar como sendo uma 
versão anterior ou tentar fazer de outra forma. Se não conseguires, pedia o favor de 

imprimires e levares! Adorei a história! Eu sabia que chegavas lá… Muitos beijinhos(Ela 
descobriu, sem saber, o que é um ângulo complementar… falaremos depois disso na aula… 
sem plano de lição.) 

http://muitomais.wordpress.com/2008/01/26/dialogos-quase-nocturnos/
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As relações pedagógicas, a motivação, os resultados, constroem-se com tempo. 

 

 

 

Novidades Scratch 

Janeiro 31, 2008  
 

Na nova configuração do espaço support da página web do Scratch, no MIT, as várias línguas 
têm um destaque diferente e estão separadas, possuindo uma página própria. São ainda 

disponibilizados materiais e instruções para poder traduzir a própria página scratch.mit.edu e 
documentos de apoio (preservando o aspecto gráfico apelativo com facilidade). 

 
A nossa casinha portuguesa por lá é esta: 
Português / Portuguese - Scratch materials and websites in Portuguese  

 
Enviei recentemente para lá mais um documento:  
Aprender concebendo  

 

http://muitomais.wordpress.com/2008/01/31/novidades-scratch/
http://scratch.wik.is/Support/In_many_languages/Portugu%c3%aas_%2f%2f_Portuguese
http://scratch.wik.is/@api/deki/files/52/=Aprender_concebendo.pdf


 18 

 

Um beijinho… 

Janeiro 31, 2008    
 

A minha turminha GTScratch. Ontem ficha de avaliação de Ciências - 5.º ano. Chamo-lhes os 
(meus) gatos - em homenagem ao símbolo do Scratch (quando precisamos da atenção de 

todos concentrada na minha voz, na sala de informática, chamo: Gatos!!!) 

Alguns acabaram um bocadinho mais cedo.  

Enquanto uns liam o manual, avançando na unidade que se segue e outros escreviam no 
diário de campo, a F, de transferidor na mão, triângulo equilátero esboçado sem muito rigor 
no diário de campo do Scratch, vem pedir-me baixinho (havia colegas a fazer ficha) que a 

ajude a perceber o porquê do ângulo de viragem (externo) ser 120º e a razão pela qual no 
transferidor aparecia também ao pé do 120º um 60º, que era a medida do “ângulo de dentro” 
(interno).  

Ajudei. Expliquei. Ela sabe já mover o transferidor e usou-o com perícia no projecto de 
construção do pentágono no Scratch. Ao invés de outros que lá chegaram por tentativas, ou 
por conta de erros que levaram a descobertas novas, ela esboçou um pentágono no caderno, 

usou o transferidor e disse-me que eram mais ou menos 70º… experimentando, ela e a M, 
parceira de grupo, rapidamente perceberam que o valor correcto era 72º. Falámos nessa 
altura de estimativa, da qualidade daquela que tinha feito e que lhe tinha permitido fazer a 

descoberta da rotina de programação que constrói um pentágono regular.  
 

                

 

Sentadinha ao meu lado, lá utilizámos o transferidor tentando clarificar os mistério, escrevi, 
risquei, expliquei, falámos de ângulos suplementares… ficaram no caderno estes rabiscos. 
 

Não satisfeita, ainda pediu:  
E se eu quisesse desenhar um triângulo mesmo certinho que eu soubesse que os ângulos de 

dentro eram mesmo 60º.  
Tens compasso?  

http://muitomais.wordpress.com/2008/01/31/um-beijinho/
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Sim.  
Vai buscar.  

Cumpri o desejo. Mais um rabisco no seu caderno diário. A alegria mal contida dela. 

 

Antes de se levantar, lançou-me os braços ao pescoço e deu-me um beijinho doce na face. 
Obrigada professora. 

(A F é uma aluna que no início do ano confessou não gostar de resolver problemas… “tenho 
receio” dizia.) . 

Depois de em Estudo Acompanhado, também ontem, ter ensinado dois alunos a colocar o 

sitemeter nos seus blogues pessoais criados há dias (estão entusiasmados) e de ter os alunos 
em volta com dúvidas e vontade de aprender mais coisas (entre elas como fazer um blogue 
para divulgar os projectos e o diário de campo), decidi transformar um tempo meu pouco útil 

e rentabilizado na escola, noutro tempo que, embora menos favorável pela localização no 
horário, se cola a um tempo livre desta turma depois da última aula de segunda-feira. Podem 
assim vir ter comigo depois das 15h para fazermos exactamente isto e muito mais: blogues, 

Scratch, matemática, correio electrónico, sitemeter, eu sei lá! Se lá tenho de estar, que seja a 
fazer algo por eles, algo que queiram, de que precisem, mesmo que isso implique sair mais 
tarde e ficar com mais furos pelo meio (nesse dia entro às 8:15 e passarei a sair às 16).  

Expliquei-lhes a ideia: não é obrigatório, mas pensei nisto hoje, se vocês quiserem estarei 
sempre aqui… Alguém pode e pensa que de vez em quando vai aparecer, para eu poder falar 
no Conselho Executivo? 

Todos os dedos no ar. 

 

Scratch, blogues, aulas e… 

Fevereiro 4, 2008  
 

Ontem a caixa de correio da turma e a minha cheias de novidades… 
Um quarto dos alunos do quinto ano entusiasmou-se e vai de fazer blogues individuais (Ui! Eu 

este ano não dou conta do recado… . Uns ainda vazios, outros a começar. Ler textos, 
apontar erros, aproveitar o entusiasmo para trabalhar as questões da escrita a desenvolver 

depois com a professora de Língua Portuguesa em Estudo Acompanhado. Ao mesmo tempo, 

http://muitomais.wordpress.com/2008/02/04/scratch-blogues-aulas-e/
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vai de programar com o Scratch até mais não poder e escrever-me cartinhas a avisar da 
existência de novos projectos… 

Depois o sexto ano: um talento que tardiamente despontou, mas vai a uma velocidade 
estonteante - o meu superJ! Está ali algo a nascer… 

E não acaba… há uns alunos que se descolaram do pelotão e lá andam a programar jogos 
sofisticados à minha frente (os meus dois K)… para eu ficar bem esclarecida sobre as suas 
capacidades de programadores… Um desses momentos ficou registado em vídeo. 

E o entusiasmo com a potencialidade de gravação de voz directa de forma simples dando 
origem a um renovado interesse pela leitura, pela dramatização, transformadas depois em 
animações no Scratch programadas a contento… 

(Há vídeos em http://3za.imeem.com/ … demoram algum tempo a carregar até estarem 
disponíveis para visualização… quem estiver mesmo interessado tem de ser paciente.) 

E eu… a tratar vídeo, a comentar, a mimar, a responder às mensagens, a divulgar projectos… 
gastando bastante tempo em casa nessa tarefa tão importante para os manter motivados, 

acesos, sentindo que o seu trabalho e empenho são apreciados. 
Acabei agora de fazer a divulgação de alguns dos projectos mais interessantes nos blogues 
TurBêturma e GTscratch ( aqui e aqui - conteúdos ainda não abordados, pedi apenas que 

fossem lendo… e começaram a aparecer projectos sobre o tema das plantas…). Entre ontem e 
hoje já gastei várias horas em trabalho para as turmas em projectos com as TIC… E ainda 
tenho os testes para ver, claro. 

É a fácil vida de professor. Fácil nunca foi. Agora está apenas a ficar impossível por não se ter 
em conta o que realmente são as suas actividades na componente não lectiva, caso se deseje 

fazer um trabalho aprofundado com as tecnologias.  

Enfim… 

Já não dos alunos, mas sim de “gente crescida” mais experiente), deixo dois projectos bem 
interessantes (exemplo do que é possível com esta ferramenta). O primeiro é do ffred (o 

nosso programador português, que chegou até nós via comentários no Scratch e que 
descobrimos depois ser o pai de uma colega minha e avô de uma aluna da escola… 

coincidências!), o outro projecto (informação e jogo) é de um programador da Hungria - 
bmarcell.  
É só seguir os fiozinhos… 

Bandeira (uma lição sobre a origem dos símbolos da bandeira de Portugal, com o Hino em 
fundo) 

Do you know Europe?  
 

(Qual tem sido o meu disfarce de Carnaval? Não adivinham?………) 

 

Programação: a nova literacia 

Fevereiro 11, 2008  
 

Através desta entrada ( Programação: a nova literacia ) no blogue do Luís Pedro da 
Universidade de Aveiro, cheguei a: Programming: the new literacy no Edutopia. Um artigo de 

Marc Prensky, que também tem um blogue AQUI. 

http://3za.imeem.com/
http://turbeturma.blogspot.com/2008/02/rise-of-superjonnyb.html
http://www.gtscratch.blogspot.com/
http://gtscratch.blogspot.com/2008/02/mais-um-projecto-do-bocas.html
http://gtscratch.blogspot.com/2008/02/catfilpa-ao-ataque.html
http://scratch.mit.edu/users/ffred
http://scratch.mit.edu/users/bmarcell
http://scratch.mit.edu/projects/ffred/55338
http://scratch.mit.edu/projects/ffred/55338
http://scratch.mit.edu/projects/bmarcell/1693
http://muitomais.wordpress.com/2008/02/11/programacao-a-nova-literacia/
http://nitratodocaos.blogs.ca.ua.pt/programacao-a-nova-literacia/
http://www.edutopia.org/literacy-computer-programming#comment-25141
http://www.marcprensky.com/
http://www.marcprensky.com/blog/
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Nesse texto, como não podia deixar de ser, é referido o Scratch e Mitchel Resnick (um dos 

responsáveis por ele no MIT) vem até ao site Edutopia e comenta o artigo, falando um pouco 
deste ambiente de programação tão recente. 

Como imaginam, ouro sobre azul para mim. O reforço da fundamentação de que é importante, 
talvez mais até do que se pensa, estimular o domínio da arte/técnica de programar. Eu 
acredito que é importante e atrevo-me mesmo a pensar, como Marc, como Papert sempre 

afirmou, que o futuro não pode ser visto com os olhos de hoje, à imagem deste hoje. Conciliar 
o melhor do passado com uma visão futurista criativa, que se estenda muito para além do que 
a mente consegue imaginar com os actuais recursos, é o caminho. Um caminho desconhecido, 

mas bom de fazer, lado a lado com os nossos alunos, sem receio. 

Enquanto continuarmos a entender o uso das tecnologias como o uso de um powerpoint feito 

por nós para “dar” uma aula em vez de “a falar”, sem mudar uma linha na postura tradicional 
de muitas aulas (a maioria?)… estaremos a recuar. A domesticar tecnologias, a amordaçá-las 

e formatá-las às estratégias que sempre se usaram… Avançar é reinventar a estrada ao sabor 
dos novos recursos e das novas possibilidades. É lutar por e reinvindicar uma outra forma de 
organizar o tempo e o espaço nas escolas. Falta muito caminho, pois falta. Estou a tentar 

levar uma gotinha de água… Foi com essa intenção que decidi avançar com o mestrado e 
optar por uma investigação-acção. Não tem sido fácil, mas ainda não me arrependi. 

 

Exemplos… 

Fevereiro 20, 2008  

A T foi ao Tempo de teia informar que o trabalho sobre simetria estava pronto. Optou por 

concebê-lo em Scratch (a escolha do suporte era facultativa…) 

Também partilho o trabalho de um outro aluno - J - para Ciências da Natureza.  

 

http://scratch.mit.edu/
http://web.media.mit.edu/~mres/
http://muitomais.wordpress.com/2008/02/20/exemplos/
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Um projecto Scratch: Não tens escolha… 

Março 4, 2008  
 

Aula de EA - 6.º ano (durante um trabalho de reforço relacionado com a resolução de 

problemas em que alunos autonomamente, em grupo, procuraram identificar as dificuldades 

sentidas na ficha de avaliação e corrigir os erros, entreajudando-se, com o nosso apoio). 
Professora, acabei de perceber que consegui resolver todos os problemas que errei na ficha. 
Vês? Vocês têm de confiar que quando eu digo que o que vos proponho, sem ser demasiado 

fácil, está ao vosso alcance. E importante não é uma nota aqui e ali, é a atitude, é o que 
depois conseguem fazer, é perceberem se a dificuldade se relaciona com nervoso miudinho, 
falta de conhecimentos, insegurança… Também tenho de treinar os vossos “nervos”… Um dia 

em vez de um teste como este, é um exame de que depende a vossa vida e precisam de 
aprender a ficar calmos nessas alturas, para a cabeça poder estar concentrada e focada no 
que importa. Claro que o estudo é fundamental, a preparação dá segurança, mas depois é 

preciso treino para não nos irmos abaixo nos momentos de avaliação escrita. Por isso vos 
exijo tanto e vos ajudo depois a lidar com os resultados. 
Conversamos muito. De mesa em mesa lá se orienta, se ajuda, se conforta, se faz pensar, se 

anima… 
Os que têm tudo certo, ou quase tudo, acabam depressa a primeira tarefa e vão buscar um 
portátil para avançar nos trabalhos com recurso ao Scratch. Reparo que a M faz um projecto 

sobre classificação de triângulos… hei-de usar com os mais pequeninos do 5.º… A T (que 
também está a trabalhar nesse projecto com ela) diz: 
Professora, já fiz um projecto sobre a SIDA para a campanha. 

Sim? Está publicado? 
Está. 
Fomos ver. 

Começa de forma perfeita e depois… A solução que encontraste é pobre T. Pouco criativa e 
sem força. Temos de reflectir um pouco. 
Pois é professora. Eu também não gostei muito do fim… 

(Sou muito franca com eles e eles estão habituados a sinceridade, a verdade e não a falinhas 

mansas, mão sobre a cabeça, coitadinho que é pequenino e não pode fazer melhor… Também 
sei como o fazer, a quem, em que momentos, em que dose… Perrenoud tem um livro cujo 
título e conteúdo me fascinam: Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. O meu 

instinto de acção e reacção na hora é feito de experiência, sim. Mas uma experiência 
enriquecida pelo amor genuíno, pelo cuidado e amizade que nutro pelas pessoas a meu cargo 
que são os alunos. Aprendo… não acumulo apenas experiência estéril ao longo dos anos. E 

http://muitomais.wordpress.com/2008/03/04/nao-tens-escolha/
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leio. Quer dizer, lia muito. Estudei sempre muito enquanto tive tempo para isso. Era, como é 
hoje, uma exigência na componente não lectiva. Antes podia cumpri-la. Agora é difícil.) 

 
Tu começas com uma imagem fortíssima em fundo negro e uma pergunta que marca a acção. 
O primeiro écran é perfeito. Depois… Dizeres apenas “não à sida”… no segundo, não só não 

responde à pergunta inicial, como não lhe dá sequência e não tem impacto. À pergunta que tu 
fazes, responderias como? A pergunta dá-nos opção? 
Não… Quer dizer… dá… mas se as pessoas não usarem preservativos sofrem a consequência… 

Sim… e então T? A mensagem do teu anúncio quer que as pessoas tenham opção ou não? 
Não, professora. Quero dizer que elas não têm escolha, pois se responderem “não” podem 
apanhar sida ou outras doenças. 

Então pensa como poderias colocar isso no segundo écran, de forma a que quem vê sinta que 
é mesmo melhor não experimentar a alternativa de não usar preservativo. 
Oh professora, eu podia dar a resposta por eles e dizer primeiro “Sim!” e depois “Não tens 

escolha”. E nem falava da SIDA. 
(Ela ultrapassou-me. Na minha cabeça eu ainda estava a ver a palavra sida no segundo écran 

como uma necessidade, mas nem falei do assunto. A T tinha encontrado a solução perfeita. Há 
mais força na ameaça implícita do “não tens escolha” sem dizer porquê… do que explicar que 
é por causa da sida… um pouco como o medo do desconhecido…) . Disse apenas: 

Encontraste! Agora vê como queres fazer isso graficamente. 
A T e o F trabalharam juntos… passado algum tempo a T chamou-me. 
Professora, não consigo alterar o tamanho da letra só para a palavra “Sim”.  

Tentámos e nada… Ao construir um sprite, o Scratch assume o texto integral como sendo o 
elemento a mexer e não permite separação (apercebi-me disso hoje pela primeira vez). Antes 
mesmo de eu pensar numa solução, a T diz: 

Só se eu fizer dois sprites diferentes… e até ficava giro! Primeiro aparecia o Sim! E só depois o 
“Não tens escolha” a deslizar no écran até encostar ao lado direito… 
Boa! Vá… avancem… 

Regressei mais tarde depois de mais umas voltas pela sala a ajudar quem pedia. Ainda o 
problema de resolver como parar as letras para que parecesse que o écran era o limite da 
escolha. As letras caminhavam e desapareciam. Rapidamente o F ajudou dizendo que havia 

uma instrução que servia para evitar que isso acontecesse. 
Oh F, pediu a T, explica-me que essa eu nunca usei. 
Ainda a escolha de sons… Meninos, todos em silêncio para ouvirmos aqui uma coisa! 

Antes do final da aula o projecto estava concluído (as palavras ainda podem andar um pouco 
mais) e colocado na galeria da T. 
Pode ser visto aqui e quem tiver tempo, veja mesmo. (Repito que são alunos do 6.º ano… 

estão comigo há um ano e dois períodos… chegaram-me tão pequeninos e cresceram tanto!): 
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Sons do futuro que desejo… 

Março 4, 2008  
 

Porque o wordpress é muito selectivo e não me permite colocar aqui os segmentos de vídeo 

de alguns momentos do Scratch time de ontem… deixei  na Teia a entrada que queria colocar 
aqui…. 

Podem escutar os meus pardais lá para aqueles lados… 

The classroom is like perishable art. It has an evanescence that makes it, for me at last, 
energizing and joyful, but also bittersweet, because the events are impossible to hold in time 
as a complete entity. Being a teacher-researcher, however, has given me some capacity to 

grab onto fragments of life that is streaming by me. 

Karen Gallas 

----------------------------- 

http://tempodeteia.blogspot.com/2008/03/sons-de-ontem-sons-do-futuro-que-desejo.html 

 

Ontem no Scratch time... 

Um tempo de liberdade sem o espartilho do currículo, mas onde ele está sempre presente. Um 
tempo voluntário, mas onde os alunos escolhem fazer matemática, a par com outros projectos 
de natureza diversa (ontem: uma receita explicada pelo Ra-ta-tui - Scratch, uma brincadeira 

com a Betty Boop - Scratch, correcção de erros em projectos Scratch antigos, correcção de 
erros em blogues, partilha de aprendizagens sobre blogues, criação de projecto Scratch para 
construir polígonos, criação de uma história em Scratch, exploração livre, desenvolvimento de 

projecto Scratch sobre a SIDA...)  
 
... some moments in time (sons prometidos de ontem): 

Porque, desocultando, talvez se perceba a necessidade do tempo que nos foi subtraído e que 
eu sempre usei para fazer o mais importante... Tudo isto são processos lentos, que requerem 

muita atenção individualizada... Ou acham que tudo se continua a passar com os alunos numa 
extremidade e o professor na outra? 
 

A descoberta... 
(É tão bom provocá-los... ouvi-los...) 
Momento delicioso que felizmente foi captado na hora certa. Não, não estamos em nenhuma 

aula de matemática... e eles escolhem o que que querem fazer neste espaço de encontro e 
liberdade a que só vem quem quer. 
(Tive de captar a partir do écran com o Camtasia studio... para preservar identidades... mas, 

ou cometi um erro, ou acabaram-se os dias de teste a que tinha direito e fiquei sem imagem. 
Paciência. Eu só prometi sons...) 

 
 

Fazemos contas porque é preciso.  
Dei com elas fazendo contas freneticamente. Uma das alunas frequenta formalmente o apoio e 
revela dificuldade no cálculo mental. Aqui não mando fazer contas, mas eles fazem. 

Resolveram contar uma história em Scratch e, para tal, precisam de articular o tempo das 
intervenções... o que requer cálculo. São como realizadoras a montar o seu filme, calculando o 
momento preciso de intervenção nos diálogos das personagens. Foi uma alegria vê-las a 

ambas "calcular" com este entusiasmo... porque precisam... porque a iniciativa foi sua. Porque 
sentiram necessidade. 

http://muitomais.wordpress.com/2008/03/04/sons-do-futuro-que-desejo/
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/03/sons-de-ontem-sons-do-futuro-que-desejo.html
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-4106401-7388845?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Karen%20Gallas
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/03/sons-de-ontem-sons-do-futuro-que-desejo.html
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Ai a vírgula!  
(No título do filme tive de escrever vírgula sem acento no í... o imeem "come" as palavas com 
acentos e cedilhas...) 

Também fazem divisões porque resolveram construir um heptágono e descobriram que 
dividindo 360 por 7 chegavam ao ângulo "de viragem" (que já sabem chamar-se externo). 
Mas a vírgula... ai a vírgula! 

 
 
Projecto Scratch - Polígonos. 

Isto de usar filipinos...  
Oh professora! Não é! É um zero! 
 

 
Aprender com o erro 

Ser exigente com o seu próprio trabalho. Insisto muito. 
Tão importante... 
 

 
Referencial cartesiano - aprender a partir da experiência... 
Embora seja "matéria" de 7.º ano, e as alunas frequentem o apoio de Matemática no 6.º, não 

perco a oportunidade de ir mais longe, quando o interesse surge e os recursos do Scratch são 
usados sem que compreendam bem o que estão a fazer. Dou-lhes muito mais porque sei que 
não as ajudo a ultrapassar dificuldades optando por uma postura de muito menos... 

 

Semana da leitura, Ciências, António Gedeão, Scratch… 

Março 10, 2008  
 
Oh professora! Está tanto frio! Estamos molhados! Podia ir já para a sala?  

13 horas… eu a chegar… entrada prevista às 13:30.  
Está bem, vou só buscar o livro de ponto. 
Fomos. 

Passado algum tempo mais uns quantos. 
Aproveito para trabalhar um pouco. Podemos fazer os trabalhos de Inglês? Podem… E quem 
quiser pode avançar no preenchimento da ficha de auto-avaliação de Ciências. Eu quero! 

Outros conversam baixinho. 
Dali, sem intervalo, às 14:15 para o apoio de Matemática - 6.º ano. 
Professora, professora, podemos trabalhar com o Scratch? Só hoje… please! É a última aula de 

apoio. E podemos ficar depois para o Scratch time do quinto ano? Podem… mas eles têm 
prioridade na utilização dos portáteis. 
Acabada a hora de apoio… professora, podemos ficar aqui no intervalo? Podem… pronto, 

fiquem lá. Batem à porta (virou ritual) alguns de quinto querem já entrar… nada de intervalo 
para ninguém, tal como na segunda que passou. São 15 horas. A net está a dar problemas e 
não são poucos (ai o choque tecnológico!). Está para vir o dia em que não gaste imenso 

tempo sem jeito e em que eles não acabem desapontados - estamos sempre a tentar ajustar-
nos, mas confesso o meu cansaço provocado pela falta de qualidade do trabalho com os 
portáteis, por conta de uma rede sem fios frágil e insuficiente. Peço a duas alunas que desçam 

e solicitem ajuda aos professores responsáveis pelos computadores. Azar. Não estão. A 
funcionária diz que o CE está em reunião e ninguém pode ajudar. Boa! Já sei que vai ser uma 
sessão a meia nau (só recursos humanos é bonito, mas não chega. A minha boa vontade e o 

desejo deles não faz a net chegar aos computadores e tento disfarçar a impotência e 
irritação… um dia sei o que escreverei na parte da auto-avaliação sobre TIC… de que me serve 

http://muitomais.wordpress.com/2008/03/10/semana-da-leitura-ciencias-antonio-gedeao-scratch/
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ter projectos e conhecimentos se não consigo maximizar a eficácia da intervenção, por conta 
do equipamento deficiente que é colocado à minha disposição?). 

Avançamos como podemos. É a nossa Finlândiazita em jeito nacional, com adaptações… 
Professora! Vamos fazer o projecto de Ciências e do António Gedeão! Eles têm de se calar 
para nós gravarmos! Já fizemos as folhas… 

Na Semana da Leitura que passou, ofereci-lhes (quinto ano) o poema Pastoral, pois 
encontramo-nos a acabar a unidade das plantas e estávamos exactamente a trabalhar a folha! 
Li. Ofereci para colarem no caderno e depois me mostrarem como o liam… gravarei o que ler 

melhor, para divulgar no blogue da turma! 
 

 

 
A semana já ficou para trás, a leitura ainda rende. Hoje foram a N e a B, neste caso a usar o 
Scratch para perpetuar o poema e partilhá-lo na internet através da página do 

Scratch…aguardarei os restantes. (Deixo testemunho do último take no final da entrada… há 
outros bem engraçados e cheios de risos e sorrisos… ficam comigo.) 

Crítica como sou… disse no fim: está bonito mas (este meu mas…) podem melhorar o projecto 
usando exemplares de folhas em movimento mas com várias formas, para que a mensagem 
esteja mais de acordo com a imagem… 

Acabámos mesmo a tempo de colocar o projecto na sua galeria comum. Prometeram depois 
melhorar e fazer evoluir o dito… 
E mais coisas aconteceram. F e M constroem projecto com objectos escondidos (lembrei-me 

de onde está o Wally?), alunas cantam para o computador uma das canções da Ópera dos 
castelos que estão a preparar em AP e EM, a M reproduz em Scratch o reconto feito por si da 
História do bolo-rei que apresentaram ao António Torrado, a C trabalha num projecto sobre a 

Betty Boop… será o seu primeiro projecto, a C e o V continuam de volta dos polígonos… Oh 
professora, que nome tem o de 11 lados? Undecágono… O F explora apenas (ainda não 
consegui fixá-lo a um projecto seu que o absorvesse), descobri aque a I ainda não sabia o 

básico, embora falasse como se dominasse tudo bem (começámos devagarinho), a R e o J, 
trabalharam juntos, a M apoiou os mais pequenos. Alguns meninos de 6.º ajudaram-me nas 
questões técnicas e no apoio logístico (ai que ainda não passou a folha de presenças! J, podes 

tomar conta?)…  
Este momento é sempre mágico e nele bebo muita energia. 
Como se depreende, entrei às 13 e estive a trabalhar ininterruptamente sem intervalo até às 

17. Quando o trabalho tem significado e é útil para os alunos, não me queixo… queixo-me 
quando me ocupam inutilmente o tempo e o mais importante fica por fazer… 
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Iniciação ao Scratch - alunos ensinam professores 

Março 11, 2008  
 

http://scratch.mit.edu/ 
 

Materiais de apoio em língua portuguesa 

 

Os meus alunos, sem qualquer preparação prévia (apenas os seus conhecimentos, adquiridos 
ao longo do desenvolvimento do trabalho com o Scratch), fizeram esta tarde a formação 
“Iniciação ao Scratch” dirigida a 15 professores (1.º Ciclo - a coordenadora das BE-CRE do 

Agrupamento, ESE Setúbal - Professor João Torres, 13 professores de Matemática de 2.º e 3.º 
ciclos). Digo fizeram, porque eu pouco fiz, para além de orientar genericamente a sessão. 
Sentaram-se ao lado dos professores e foram seus tutores durante quase duas horas… (dois 

alunos do 6.ºB - TurBêturma e seis alunos do 5.ºG ano - GTurma). Alguns tiveram de apoiar 
mais do que um professor - circularam… 
Os professores gostaram…  

Eles, alunos, estavam felizes. Foi um momento importante e especial no seu percurso escolar. 
Foram excelentes nas explicações e apoio dado às dúvidas dos docentes. Ficou o apetite 

aberto! 
Há momentos que nos colocam mil sorrisos na boca. Fosse o tempo mais, melhores as 
condições e… viajaríamos até à Lua!  

Obrigada às meninas e aos meninos que nos ajudaram nesta tarefa! 

 

http://muitomais.wordpress.com/2008/03/11/iniciacao-ao-scratch-alunos-ensinam-professores/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.wik.is/Support/In_many_languages/Portugu%c3%aas_%2f%2f_Portuguese
http://www.turbeturma.blogspot.com/
http://gtscratch.blogspot.com/
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Fluência Tecnológica 

Março 19, 2008  
 

Enviei mais uma tradução para o MIT - página “support” do Scratch. 

Desta vez trata-se da reprodução de um documento do MIT Media Lab - Technological Fluency 

Pode ser encontrado aqui: 
Fluência Tecnológica  

 

 

Programando em Scratch - Relato da génese de um projecto 

Março 23, 2008  
 

Lembram-se de vos falar do ffred? 
Um programador excelente que encontrei por via das galerias do Scratch e que era afinal o pai 

de uma colega minha e avô de uma aluna do 5.º ano da escola? 
 
Pois… o ffred não pára… 

 
Acabou de elaborar um excelente documento relatando a génese do seu projecto Fracções-4, 
que enviei para o MIT (página do Scratch) e pode ser encontrado aqui: 

Programando em Scratch - Relato da génese de um projecto  
 

Ora o Fracções-4 segue-se, naturalmente, aos três projectos anteriores em torno das 
fracções (Fracções-1, Fracções-2 e Fracções-3) que podem ser encontrados nas galerias 
do Scratch e são um óptimo instrumento de apoio ao ensino/trabalho com fracções… 

Se quiserem experimentar… é só clicar! 
 
Obrigada ffred! 

http://muitomais.wordpress.com/2008/03/19/fluencia-tecnologica/
http://llk.media.mit.edu/projects/clubhouse/research/handouts/fluency-v3.pdf
http://scratch.wik.is/@api/deki/files/153/=FluenciaTecnologica.pdf
http://muitomais.wordpress.com/2008/03/23/programando-em-scratch-relato-da-genese-de-um-projecto/
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/01/um-entusiasmado-scratcher-programador-e.html
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/01/net-tem-destas-coisas.html
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/01/net-tem-destas-coisas.html
http://scratch.wik.is/@api/deki/files/155/=ProgramandoemScratch-geneseProjecto.pdf
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Scratch…? 

Março 25, 2008  

Foi publicado o artigo de divulgação Scratch…?, que escrevi para a secção de Tecnologias na 

Educação Matemática (da responsabilidade de José Duarte) da revista Educação e Matemática 
nº 96 de Janeiro/Fevereiro 2008 - Associação de Professores de Matemática. 
 

(Provavelmente não devia divulgar já… mas eles vão desculpar-me a partilha…) 

 

Ufff… (de como o cansaço pode ter sabor a gelado de morango) 

Março 31, 2008  

 

Tal como previsto… novidades. E tantas! 

No arranque da manhã, pelas 8 e pouco, enquanto aguardávamos pelos mais atrasados, fiz a 
ronda das férias, cada um na sua vez (eles gostam de contar e esvai-se assim alguma da 
energia em excesso com que nos chegam, depois da interrupção)… eu estive doente e eu fiz 

isto… e eu fui ali… e eu fui acolá… 
Pelo meio, a B, cheia de vontade de partilhar o que fez com o Scratch e o seu blogue nas 
férias diz: 

Oh professora, adorei corrigir os erros do meu blogue com o vídeo que a professora fez para 
mim! Até falei disso lá!  

http://muitomais.wordpress.com/2008/03/25/scratch/
http://teresamar.googlepages.com/artigoEMScratch0001.pdf
http://www.apm.pt/portal/index.php?id=19480
http://www.apm.pt/portal/index.php?id=19480
http://www.apm.pt/
http://muitomais.wordpress.com/2008/03/31/ufff-de-quando-o-cansaco-pode-ter-sabor-a-gelado-de-morango/
http://gtscratch.blogspot.com/2008/03/algumas-correces-ao-blogue-black-rose.html
http://black-blackrose.blogspot.com/2008/03/nas-frias-minha-professora-de-matemtica.html
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(mais tarde no Scratch time… vi que há novos erros para ela corrigir… mas a motivação é 
grande para manter um blogue limpinho e bem escrito, portanto, estamos no caminho certo. 

Há que persistir. Eles têm tantas dificuldades na escrita que este tem sido, para alguns, uma 
forma de os fazer reflectir sobre o seu trabalho, de escrever e de melhorar a qualidade da sua 
escrita, tal como tem acontecido com o meu K das borboletas que já está no 6.º e fez imensos 

progressos desde o ano passado… Como devem imaginar, este tipo de atendimento tão 
personalizado tem muitos custos de tempo… coisa que a legislação não leva em conta. Eu é 
que não tenho culpa e como acredito que é neste cuidar próximo que reside alguma hipótese 

de sucesso, hei-de continuar a gritar enquanto puder para chamar a atenção.) 
 
Pois é… tenho uma surpresa para aula de hoje. 

Lembram-se do referencial cartesiano? Eu preciso de saber se compreenderam… se já sabem 
como o utilizar… e… fiz uma fichinha de propósito para aplicar hoje, apanhando-vos distraídos, 
esquecidos (a professora Dalila será testemunha de que não vos ajudarei a não ser com a 

leitura do enunciado, para ter a certeza de que os erros se devem às dúvidas matemáticas e 
não a outras). Vamos começar? 

Preparei esta actividade na Páscoa. Queria saber quais eram as sobras de um segundo período 
às voltas com o Scratch e onde o referencial foi introduzido, depois de 15 dias de amêndoas. 
Mas queria que tal acontecesse sem revisão, sem estudo, sem preparação. É a melhor forma 

de saber o que guardaram, o alcance da compreensão e da aprendizagem, a dimensão das 
dúvidas. Depois, sim, depois trabalharei com os que sentiram mais dificuldade, tentando 
encontrar outros caminhos para todos chegarem onde é preciso. 

Na essência a maioria percebeu o conceito. Alguns apenas trocam, em certos pontos, o x com 
o y, sobretudo no processo de colocação do ponto nas coordenadas indicadas e não no 
processo de identificar coordenadas de pontos já marcados. Alguns alunos completaram o 

trabalho praticamente sem erros, alguns não acabaram, embora estivessem no caminho 
adequado, outros revelaram maior dificuldade. Tenho presente que é um conteúdo do 7.º ano 
e que estes meninos estão no 5.º. Mais tarde farei o tratamento dos dados de forma 

pormenorizada para perceber algumas coisas e relacioná-las com outras… o mestrado sempre 
presente.  
Guardarei estes exemplares, levarei novos para que cada um possa observar o que fez, 

analisar os erros (serão eles a corrigi-los) e depois voltarmos ao exercício novamente. 
Avaliação formativa… avaliação entranhada na acção. Avaliação formadora que ajuda a 
crescer, a aprender a persistir, a ser exigente, a evoluir. 

E querem saber uma coisa, meninos? 
Siiiim! 

Para além disto serem conteúdos do 7.º ano e vocês estarem no 5.º… usei mesmo exercícios 
de um manual do 7.º sem os alterar. Não preparei uma coisa mais simples… 
Verdade? 

Verdade! 

Ensino-os a gostar de desafios que os arrastem para a frente… Nem todos avançam com a 
mesma segurança, mas cada um vai avançando como pode, porque eu não quero ninguém 
para trás e não páro de puxar! 

Não lhes facilito o caminho… mas tento colocar obstáculos à medida. Procuro encontrar a 
medida certa, o que não é simples de equacionar com tantos meninos diferentes, com 
aquisições de base e medos diferentes. Mas isso é o trabalho do professor que não devia 

deixar nunca de ser uma espécie de investigador permanente, minuto a minuto, na análise 
dos problemas, para ensaiar hipóteses e procurar soluções. 
 

Depois à tarde… aula de Ciências com eles. Umas revisões? 
Lembram-se do Fado Hiphop da Bicharada que partilhei convosco no blogue da turma, feito há 
uns anos pelos alunos de outra turma com a minha ajuda? Tem de ser continuado… agora 

podia ser feito o das plantas… 
Oh professora cante um bocadinho da música… 
Aula de poucos minutos, só um tempo… pensei… O meu menino autista instável e a precisar 

de atenção, o meu outro menino que veio tardiamente pisa insistentemente a linha do 
abandono e da resistência às tarefas…  

http://gtscratch.blogspot.com/2008/03/fado-hip-hop-da-bibharada.html
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Por que não cantar? 
Avancei… 

Nem cinco minutos e já tinha o meu menino diferente a cantar feliz o fado, com uma afinação 
que os colegas elogiaram e que me apanhou de surpresa.  
 

Animais da biosfera 
tão diferentes que eles são 
no revestimento do corpo 

na forma e na dimensão. Na forma como andam 
ou seja locomoção 
e nos alimentos que escolhem 

para a sua alimentação(…)  
 
o hiphop pelo meio, o outro menino a prender-se à ideia de apresentarmos a canção no final 

do ano e de tomarem em mãos a escrita do que falta, em AP, por exemplo, já com vontade de 
cantar mas ainda envergonhado… a turma ao rubro a esmerar-se. E, não, isto não é um 

rebuçado que disfarce seja o que for. Trabalhámos estes conteúdos seriamente com 
estratégias variadas no 1.º e 2.º período… isto é um complemento de síntese… educação pela 
arte. Acredito no poder da música e vejo os efeitos dela nestas idades. Se vissem, ouvissem a 

felicidade empenhada, atenta e afinada do meu menino diferente cantando ora fado, ora 
hiphop, eu corrigindo as suas dificuldades de pronúncia, ele fazendo um esforço supremo para 
dizer as palavras como elas são, percebiam que há milagres que se fazem assim, de forma 

simples. Só com uma canção. Integra-se quando se encontra uma actividade exigente e 
partilhável no máximo da sua extensão.  
 

Dali para a aula de apoio com o 6.º. Tão bom revê-los e resolver problemas de todas as 
formas… Depois, sem intervalo, na mesma sala, mergulhei directamente no Scratch time, 
facultativo, vem quem quer e quer sempre tanta gente… hoje 17 alunos e tantos projectos, 

tantos entusiasmos! Aproveitei para pedir mais, exigir mais, sugerir que fizessem um esforço 
para evoluir na programação e não ficarem eternamente presos a projectos simplistas e pouco 
interactivos, só porque era mais fácil. E insistir cada vez mais na escrita das notas de campo 

dos projectos, mais completas, mais explícitas, mais reflectindo a verdadeira essência de cada 
caminho… e na correcção dos erros…  
 

Depois de uma manhã cheia, andei em completa roda-viva entre as 13 e as 17 sem intervalo 
nem interrupção. 

 

 

Agora aqui, ainda sem interrupção - são 20 horas, aproveito a teia para fixar no tempo os 

momentos do dia, recolher as impressões que mais tarde poderei vir a usar no mestrado. 
Trato os vídeos feitos, as fotos, as minhas próprias notas de campo. 

Doem-me as costas, tenho fome, preciso de parar um bocadinho mas, antes de parar (um 
parar que não é bem parar, porque tenho de continuar as leituras de férias) deixo aqui um dos 
vídeos do dia e um dos projectos que ficou concluído (se tiverem oportunidade, experimentem 

o delicioso e simples desafio proposto pelo B)… 

http://3za.imeem.com/video/XCvz4aGU/3za_como_colocar_um_projecto_scratch_no_blogue_shortfilm_vi/
http://3za.imeem.com/video/XCvz4aGU/3za_como_colocar_um_projecto_scratch_no_blogue_shortfilm_vi/
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Não, no vídeo não disputo um telemóvel com ninguém. Não é um vídeo triste. 

Ajudo, acompanho, alegro-me com as conquistas de uma menina pequenina que, tal como 
todos os outros nestas turmas, passo a passo se vai dirigindo ao futuro que será o seu e que 
ninguém consegue imaginar. Será um futuro com a tecnologia ainda mais entranhada na vida 

do que já está hoje, a única certeza. 
Tentar prevenir o inevitável, enterrando a cabeça na areia, é próprio de quem parou no tempo 
e se consome em inútil lamúria.Prefiro ajudá-los a dominar utilmente, serenamente, a 

tecnologia que os rodeia. Vou crescendo com eles e sirvo-me dela para os fazer crescer 
comigo em todos os sentidos possíveis. 

 

 

Dia das mentiras: confiar em mim não significa sempre 
deixar de confiar do outro...  

1 Abril 2008 

Continuação da história de uma manhã cheia de histórias. 
 

Um estudo inspirador de um conhecido investigador em torno dos efeitos dos contextos na 
compreensão e resolução de problemas, nomeadamente dos contextos "de autoridade" (não 
posso citar para não interferir mais tarde na recolha de dados, caso alguém a ser envolvido 

possa passar aqui) colocou uma semente na minha cabeça (será usado no mestrado mas, 
para já, ensaio apenas testes e verificações simples dos indicadores que podem ser recolhidos 
junto de alunos que não serão os visados). 

 
Com o exemplo desse estudo, lá fiz uma pequena experiência matemática na aula de apoio: 

problema impossível e absurdo. Em cinco, dois dizem-me que é impossível, três fazem a 
conta. Ao entrevistá-los sobre as razões, vou chegando às mesmas conclusões do 
investigador. Eles confiam em mim, reconhecem uma autoridade, habituaram-se a que todos 

os problemas devem ter uma resposta não importa a falta de lógica do enunciado ou a falta 
dos dados relacionados com a questão. Recriam a sua própria lógica estruturada na falta de 
confiança em si, gerada pela confiança na autoridade representada pelo professor em quem 

confiam - se ele me pede para resolver este problema, tem de haver uma solução (mesmo 
alunos que começam por fazer um ar de quem acha a coisa estranha, ou comentam mas o 
que é que uma coisa tem a ver com a outra?, instigados a escrever algo (não lhes digo 

resolvam, digo escrevam o que entenderem) acabam a fazer contas com os dados passando 
da intuição inicial libertadora à sujeição À lógica do sistema. Um deles depois, explicando as 
razões, dizia: a professora pergunta porque sabe a idade da pessoa e deixou aqueles números 

para a gente fazer as contas com eles. Outro: a professora pôs lá aqueles números para nos 
ajudar a descobrir com eles a idade do Capitão mesmo que não tenha nada a ver com o 
assunto.Já os dois restantes foram firmes na convicção de que tinham razão e não era 

possível fazer o problema com queles dados. Menos confiança na autoridade, em mim? Não 
me parece... já desenvolveram, isso sim, maior confiança em si próprios, nos seus 



 33 

julgamentos e intuições lógicas no processo de resolução de problemas matemáticos. É aí que 
quero que cheguem todos. 

 
Os cinco pediram para eu fazer o mesmo com a turma e lá combinámos ontem o segredo para 
o dia de hoje. 

 
Assim foi. 
Novamente o misterioso problema (não posso colocar aqui o enunciado para não comprometer 

a aplicação posterior). E os resultados foram estes: no total da turma - 26 (incluídos os alunos 
do apoio), 14 fazem contas sem sentido e oferecem uma resposta (alguns fazem o esperado: 
ensaiam uma conta e como o resultado lhes parece absurdo face à questão, experimentam 

outras contas até dar algo plausível), 6 deixam a folha em branco, 6 explicam por que 
consideram impossível a resolução do problema:  
não dá para saber a solução porque não temos dados para isso,  

não dá para resolver o problema por falta de dados,  
com o texto não se consegue descobrir a solução e acho que não é possível assim resolver o 

problema,  
não se pode fazer,  
o problema é impossível de fazer. 

 
Depois de recolher as folhas, e já muitos começando a desconfiar das suas respostas revendo 
a sua primeira intuição, digo a rir: pronto, só alguns de vocês é que vão ser contratados para 

trabalhar na Microsoft! (Alguém me disse que faziam algo semelhante no recrutamento de 
pessoal.) Explodem de imediato da contenção e aflição por que passaram e exclamam quase 
em uníssono: oh professora! Era uma rasteira do primeiro de Abril! Não dava para fazer o 

problema, pois não? 
 
Vamos a contas. Realmente nem se sairam mal. No estudo, a percentagem de quem faz 

contas é cerca de 78%... aqui os meus meninos conseguem um honroso 54%. Depois os 
restantes distribuem-se igualmente pela não resposta ou pela resposta assumida de que é 
impossível. 

 
Sem interpretações apressadas (porque não comparadas com diferentes turmas, isto tudo de 
pouco vale) gostaria de acreditar que a actividade permanente de resolução de problemas, de 

avaliação da razoabilidade de resultados, de um trabalho continuado desde o 5.º ano sobre 
enunciados - análise dos dados necessários/desnecessários, ainda as actividades de 
programação com o Scratch - tão importantes para desenvolver a lógica no pensamento 

(ainda que nesta turma, que não é a de estudo, decorra de forma menos permanente e mais 
informal) podem ir contribuindo para o aumento da confiança e auto-estima do aluno, no 
processo de resolução de problemas, até ao ponto em que a autoridade reconhecida do 

professor já não interfere com o discernimento nem com a compreensão de 
enunciados/situações, sejam eles quais forem.  
 

O mais bonito? 
A conversa que se seguiu... e que intencionalmente faço no caminho para o final do 6.º ano...  

Eles explicaram as suas razões para resolver o problema eu falei de como agradecia o carinho 
deles e a confiança em mim e, com jeitinho, ao mesmo tempo, procurei ajudar a perceber que 
não precisavam de a perder, ao ganhar confiança em si próprios. Que a vida lhes ensinará 

que, aos poucos, é preciso acreditar em nós, sem deixar de acreditar nos outros. Que crescer 
é aprender também a usar a lógica para fazer os nossos próprios juízos e depois agir 
confiando neles, como já alguns faziam (sem deixarem de confiar em mim, pelo contrário). 

Que era um problema de "mentirinha" sim, o dia era apropriado... mas feito com carinho para 
que pudessemos juntos retirar dele uma lição de vida:  
confiar em mim não significa sempre deixar de confiar no outro... 

 
Oh, professora, ainda dá tempo... vamos fazer outro? 
E aí apresentei um problema que, ontem, uma aluna do 5.º ano me colocou a mim, sua 

professora, mal se sentou na aula de Matemática, vinda das férias - professora, adivinhe lá 
este: se eu tenho de comer três bolos, mas tenho de esperar sempre uma hora entre cada um 

http://matteia.blogspot.com/2008/01/o-meu-problema-so-os-problemas.html
http://matteia.blogspot.com/2008/01/o-meu-problema-so-os-problemas.html
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que como, quantas horas levo para os comer aos três? 
Felizmente para mim a mente ainda está ágil e vi imediatamente a solução (confesso que 

pensei nuns pastéis de Belém, porque modelar é um bom caminho... e se for só com a mente 
nem engorda...) e não passei vergonha nenhuma. Respondi correctamente. 
No sexto ano o problema ainda deu que pensar. A discussão foi rica e acabámos a desenhar 

bolos no quadro. Foi já depois do toque que saímos, que o entusiasmo tem destas coisas e 
puxar pela mente pode ser apetitoso. 
 

Julgam que deixo aqui a solução? 
Nem pensem! Toca lá a ginasticar os neurónios! 
 

ADENDA: na aula do quinto ano, matemática, continuámos o trabalho de ontem do referencial 
cartesiano... foi especial. Pela primeira vez o meu menino diferente iniciou de imediato o 
trabalho pré-pronto no caderno e eu fui ter com ele e mimá-lo... recebendo em resposta: 

professora, dá-me o hiphop da bicharada (havia visto as fotocópias na minha mão). Claro que 
dou! Ficou enlevado olhando, mas pedi: depois, depois M agora vais acabar o exercício, sim? 

Sim. Acabou. E depois ouvi-o cantar baixinho com a folha à frente. 
Já o outro menino, depois de cinco minutos em recusa para retirar o estojo, para levantar a 
cabeça deitada ostensivamente na mesa, perante a minha insistência firme com timbre de 

zanga e impaciência, finalmente decidiu preparar o material e acabou no quadro comigo a 
fazer exercícios de marcação de pontos no referencial enquanto eu ia conversando com ele, 
aproveitando para, mais uma vez, tentar ganhá-lo com carinho para esta turma para onde 

veio transferido, no final do período anterior, por razões disciplinares e ameaça de abandono... 
Não tem sido fácil (que a sua história não é mesmo nada simples), mas durante 20 anos este 
foi o meu público na escola de Setúbal, antes desta, e a estratégia do pobrezito nunca surtiu 

bom efeito. Tenho o maior carinho e respeito por situações complicadas, mas a pena atropela 
a eficácia da acção, inferioriza aquele a quem a dirigimos, não o dignifica enquanto ser 
humano... sou rígida, exigente, carinhosa, zango-me agora, depois estendo a mão, faço de 

conta que nada sei e tento que se sinta igual entre iguais. A turma é carinhosa, acolhedora e 
tem ajudado muito no processo de integração. 
 

Os restantes felizes: oh professora agora é que eu percebi bem. Posso ir ao quadro? Posso eu? 
E eu posso? Podem sim... ora vamos lá!  
Na próxima aula serão eles a corrigir os erros do primeiro exercício de ontem... queriam hoje, 

mas o tempo acabou depressa. 
 
Nas Ciências de 6.º (ai a minha cabeça já perdida com esta misturada toda!) programámos 

em conjunto as actividades até ao final do ano. Trabalhos em grupo sobre temas importantes, 
micróbios, higiene e problemas sociais, poluição..., formas de trabalhar, possíveis produtos - 
pistas, como ligar tudo isto à Área de Projecto, cuidados a ter, critérios de avaliação e sei lá 

mais o quê. As ideias a brotar. São criativos estes meus meninos...Toca e nem damos por 
nada. 
Tropas moralizadas neste arranque de 3.º período, que me cheira já a flores, que me cheira a 

Sol e a Primavera... 
 

Conseguem ver o meu sorriso? 

 

A Escola dos meus sonhos 

Abril 3, 2008  
 

A escola dos meus/nossos sonhos não pode ficar só nos meus/nossos sonhos. 

A qualidade da matéria sonhada é apenas a de manter o nosso olhar no alto. Nada mais. Para 

alcançar os desejos são precisos muitos gestos. A quantidade/complexidade dos gestos é 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/03/a-escola-dos-meus-sonhos/
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directamente proporcional à grandeza e elevação dos sonhos… 
 

(É que embora morem lá no alto, os sonhos não caem do céu como frutos maduros, só porque 
passou o tempo justo…) 
 

E ainda há que ter em conta os lobos, papões e bruxas que se vão interpondo entre nós e os 
sonhos, a escola dos meus sonhos. Eu cá mantenho a espada afiada, feitiços e encantamentos 
nas mangas e outras ferramentas de combate, para ir tentando afastar quem deseja uma 

escola das trevas, uma escola adormecida e afogada em papéis por cem anos, engolida por 
eles, uma escola onde o mal persista e se agrave pela ignorância dos que, alheando-se da sua 
essência, julgam conhecê-la. 

Feita a introdução, aqui fica a história: 

 
Desde o período passado que estava combinada uma sessão/aula apresentada por alunos da 
Turbêturma às suas professoras de Área de Projecto (Isabel, também Directora de Turma e 

professora de História e Paula, professora de EVT) e aos colegas menos experientes. 
 
O pedido foi feito pelas próprias professoras por causa do entusiasmo dos alunos que levaram 

o Scratch para dentro daquela aula. Queriam aderir à ideia, ajudá-los, mas não sabiam como. 
Logo ali delineámos a estratégia de propor aos alunos mais experientes que assumissem uma 
sessão formal em data a combinar. Foi hoje. 

Embora sem aulas de manhã, lá fui para a escola mais umas horas ajudá-los e filmar a 
actividade. 
Depois de um primeiro percalço que atrasou imenso o trabalho (a „net, como sempre, foi 

abaixo nos portáteis por deficiência da rede sem fios) lá conseguimos começar. Colegas 
ajudando os “professores” escolhidos pela turma, foram completando as explicações e 
partilhando os seus truques pessoais… 

 
Eu acho que foi excelente, mas sou suspeita.  
Desta vez, para além do encantamento que os alunos sempre me provocam, foi a reacção das 

professoras que me deixou entrever mais um pedacinho da escola dos meus sonhos a juntar a 
esta onde os alunos também são agentes de conhecimento e de progresso/formação dos 
adultos seus professores, desmultiplicando os fios destas teias tão do meu agrado (aranha por 

vício e convicção). 
 
As duas professoras foram fazendo perguntas aos pequenos grandes “professores” e 

pareciam, elas próprias, crianças a entusiasmar-se minuto a minuto com os projectos 
apresentados, com o potencial revelado pela ferramenta e, depois, com os primeiros passos 
de aprendizagem de domínio da programação com o Scratch… 

 
Saímos para a rua as três. Elas cheias de sorrisos e ideias, antecipando com prazer a 

continuação deste trabalho nas aulas de Área de Projecto, onde irão voltar a estar nas mãos 
dos alunos para continuar a progredir… Ficou decidido que até ao final do ano o Scratch seria 
a ferramenta para a produção dos mais variados projectos integrando saberes de várias 

disciplinas. Adorei! Eu nem sabia que havia programas capazes de fazer isto tudo! Já estou 
cheia de ideias! E onde é que isto começou?  
Nós na rua a rir… eu a falar de Papert, do Logo, do MIT… de construcionismo… adiando o 

almoço. 
E embaladas pelo entusiasmo perguntaram: seria possível eles darem uma aula a outras 
turmas? É que eu tenho uma turminha que precisava mesmo de desenvolver uma actividade 

assim. E eu também gostava que eles fizessem isso no meu 5.º ano que é a minha Direcção 
de Turma… 
Só pude responder: Isso era excelente! A S da Turbêturma, depois de dar aquela aula aos 

professores, sugeriu que se fizesse o mesmo com alunos. Eles vão ficar felizes por poder ir a 
outras turmas e ajudar outros colegas!  
 

http://turbeturma.blogspot.com/
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/03/outro-olhar-sobre-tarde-de-ontem.html
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É por esta escola dos meus sonhos, esta escola de exigência e responsabilidade, de 
preparação sólida dos alunos para um futuro inimaginável, esta escola de partilha com tempo 

para preparar e reflectir sobre as experiências, sem ser na rua à hora do almoço, que me 
bato. E, qual cavaleiro andante, estarei sempre ao lado da minha dama: a escola dos meus 
sonhos que hoje me deixou espreitar à sua janela e me fez sentir recompendada por todo este 

trabalho que tenho desenvolvido desde o início do ano lectivo (no mestrado e nas aulas com 
os alunos) em torno da utilização do Scratch em ambiente formal de aprendizagem. Mais 
importante do que o grau académico é o facto de poder, pelo caminho, oferecer alguns gestos 

que nos aproximem deste sonho cheio de urgência. 

http://www.youtube.com/watch?v=fzb4mXU_wPc&eurl=http://muitomais.wordpress.com/pag

e/9/?s=scratch  

 

Matemática a várias mãos...  

Abril 07, 2008  

 

Ainda não havia deixado registo do trabalho desenvolvido na aula de matemática de sexta que 
passou (5.º ano). Finalmente concluímos o trabalho iniciado antes sobre uma ficha com 
exercícios de 7.º ano - referencial cartesiano. 

Depois do trabalho de esclarecimento de dúvidas, fizeram novamente os exercícios e numa 
corrente deliciosa foram verificando a pares, a trios, a quartetos a correcção das novas 
respostas, enquanto eu ia ajudando quem ainda sentia dificuldade. Posto isso, cada um 

assinalou "os certos e os errados" da ficha original. Oh professora! Eu tive quase tudo mal! 
Mas agora já sei fazer... Gostaram, foi útil, avançaram bastante no conhecimento. Percebia-se 

a alegria pelas conquistas (quem lê a entrada anterior... mas, enfim, a vida de professor é 
feita destes altos e baixos, já devia estar habituada). 
Achei tanta gracinha às mãos deles em todos estes processos, que andei pela sala a fotografá-

las... e só conseguia pensar num piano e numa sinfonia tocada a muitas mãos. 
 

       
 
Detesto modas, detesto teorias, abomino nomes para as coisas... mas não sei porquê cheira-

me que isto são aulas "centradas nos alunos"... e não me parece que os levem pouco longe. 
Ensinei o necessário (para mim a palavra ensino inclui aprendizagem), reflectiram sobre os 
erros, colocaram dúvidas, auto-corrigiram os seus trabalhos, ajudaram-se entre si, dominam 

agora um conteúdo de sétimo ano... Claro que nunca estive sentada a assistir ao milagre... 
Esta do mito de que centrar no aluno é descentrar do professor, é esperar que façam e 
descubram tudo sem ajuda, faz de quem fala em eduquês pessoas bem mais eduquesas do 

que eu. Porque falar do que não se sabe na prática, do que não se vê... enfim... mesmo sendo 
um desporto muito nacional... é próprio de quem , sabendo pouco (descobriu umas coisas, 
interpretou duas e não estudou sequer três) se acha licenciado em qualquer tema... Eduquês 

não será exactamente isto? 
Sinceramente não é coisa que me preocupe... 

http://www.youtube.com/watch?v=fzb4mXU_wPc&eurl=http://muitomais.wordpress.com/page/9/?s=scratch
http://www.youtube.com/watch?v=fzb4mXU_wPc&eurl=http://muitomais.wordpress.com/page/9/?s=scratch
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/03/ufff-de-quando-o-cansao-nos-sabe-gelado.html


 37 

      

 

Urgências...  

Abril 07, 2008  

Entro na escola... ainda falta tempo para nos encontrarmos na aula mas... pelo caminho... 
 
Professora, professora, professora! 

 
Sim B? 
 

Eu coloquei no meu blogue o vídeo do M a ler e também gostei muito daquela menina a cantar 
que a professora tinha no blogue da teia e coloquei também no meu, mas deixei um link para 
o blogue da professora a dizer que foi lá que encontrei o vídeo... (tudo sem respirar) 

 
Boa! Vou lá ver... E os errinhos... ???? 

 
Riu, meio envergonhada... imagino que temos de aproveitar a muita escrita para avançar nas 
correcções, mais logo no Scratch time... 

(Fui ler depois... temos ali muito que fazer, mas delicio-me sempre muito com este blogue 
em franca expansão, que vai revelando uma blogger - blogueira (bloguista?), apesar de muito 
jovem, com intuição para usar a ferramenta, excepção feita à ferramenta língua portuguesa... 

que continuarei a ajudá-la a aperfeiçoar, aproveitando a sua motivação.) 
Ah! E sou marota... a B vem aqui ler a teia (até já deixa comentários espalhados pelo que 
mais gosta)... sei que chegará aqui (não é?) e vai ficar contente e mais motivada ainda para 

corrigir os erros (já viste a responsabilidade? Deixei aqui uma ligação para o teu black rose e 
agora tens de rapidamente corrigir tudo para as pessoas perceberem o que vão ler, gostarem 
do que dizes e da forma como o dizes...). 

 
Professora, professora, agora tenho a net estragada! 
 

Professora, professora, ainda tenho a net estragada! 
 
Professora, professora, comecei a fazer um projecto novo! 

 
Professora, professora, o professor de português diz que eu não brinco ao ar livre e não ando 
de bicicleta, mas eu ando! Não tenho é muito jeito!!! (Arregaça a manga e mostra-me o 

cotovelo completamente esfolado...) 
 
Professora, professora, o TPC de Ciências era para hoje? 

 
Vários, professora, professora, hoje a aula é de scratch na sala de informática? 
 

http://www.black-blackrose.blogspot.com/
http://www.black-blackrose.blogspot.com/
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Gosto destas urgências matinais. 
Foi um fim-de-semana de saudade... ainda correm muito para mim (o quinto ano... se bem 

que a do cotovelo era de sexto) o que vai acontecendo progressivamente menos à medida que 
vão crescendo. Ciclo natural das coisas... 
De encontro em encontro pelo caminho, acabo por chegar à sala de professores à hora de 

pegar no livro de ponto e partir. Felizmente não preciso de tomar café.  
O tempo não chegaria... 
(Tanto fogo para apagar...) 

 

Depois de uma volta às galerias...  

Abril 08, 2008  

...lá encontrei o projecto da M... depois de ontem explorar intensivamente as variáveis como 
se viu no vídeo, de ter perdido o que fez e de ter repetido depois em casa, com melhoria na 

apresentação. Este foi o resultado. Tem um problemazito com a espessura e a cor... que será 
resolvido mais tarde. Mas representa um progresso claro na programação... o conceito de 
variável pode ser apreendido mais facilmente com o recurso ao Scratch... não nos 

esqueçamos de que se trata de uma aluna de 5.º ano... 
 

 

 

Momentos...  

Abril 08, 2008  

Manhã cedo... a frescura de alguns trabalhos. Sacos cheios. Querem mostrar, partilhar. 
Aponto os erros, explico os porquês das falhas, sugiro que completem aqui e ali, que os 
objectivos não foram atingidos porque eu pedia isto e aquilo, está bonito sim, mas incompleto. 

É sempre hora de pedir mais. Mas... como resistir a estes pequenos grandes pormenores que 
me encantam? Logo eu que tenho a mania dos bonequitos, dos peluches e das canetinhas 
perfumadas. 
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Hoje dia de áreas e de volumes (gosto de misturar tudo, gosto de visões globais que 

acentuam as diferenças, que oferecem uma melhor compreensão das partes pela visão do 
todo... depois vou pormenorizando)... 
E, pelo meio, as minhas costumeiras fantasias... 

Uma piscina redonda com chão de prata... relva de diamantes (isso existe? claro que existe... 
é assim uma relva muito verde que na ponta tem diamantes...) As raparigas na fase muito 
princesa cor-de-rosa deliram... os rapazes já deliram com as raparigas sorridentes e embora 

achando uma coisa tonta, riem-se e envolvem-se como elas. Sabem o que a casa gasta e 
puxam por mim. No fim quero saber a área ocupada pela relva de diamantes (sim, que eu sou 
milionária, mas não sou perdulária... esta relva é caríssima! digo-lhes... só quero mesmo 

comprar a relva de que preciso e, certamente não tenciono colocar relva na piscina...). E, já 
agora, o volume de água da piscina eu agradecia. Dedos no ar. Respondem: então acha-se a 
área do jardim rectangular e depois a área da piscina circular e subtrai-se a da piscina à do 

rectângulo. Também lhes recordo o célebre problema do exame do 9.º ano e muitos já 
conseguem enunciar o raciocínio para calcular o volume de ar não ocupado por três bolas de 

ténis aconchegadas numa caixa cilíndrica à medida... sendo apenas dado o diâmetro de uma 
bola... Então, é a mesma coisa... achava-se o volume da caixa e subtraía-se o volume das três 
bolas... com o diâmetro de uma bola dava para saber o diâmetro da caixa e a altura dela. 

Diferenciar para o desenvolvimento... porque mesmo quem ainda vem um bocadito lá atrás se 
interessa e quer perceber... e não temos o direito de fechar a janela a quem está a querer já 
voar céu acima. 

Sempre um passo à frente. Temos de conseguir estar sempre um passo à frente. Pedindo 
mais, temos mais. 
 

Depois Ciências... os trabalhos de grupo em bom ritmo. Conflitos, gestão, mediação apenas 
quando necessário. Hoje alguns choros, questões que ainda terão de ser resolvidas, mas já a 
caminho de solução. Não é fácil trabalhar em equipa. Mas temos de experimentar um 

pouquinho de tudo. E treinar essas competências de relação... Aos poucos... Eu rodando pela 
sala... aconselhando, escutando as ideias, procurando saber o que está feito, o que falta fazer, 
reorientando, desbloqueando... 

 
E a seguir outra vez matemática, desta vez com os pequeninos. Áreas também... 
E o caderno que não veio novamente... Não passa da próxima aula, sim? Depois da leitura dos 

poemas, nova conquista: registos, realização autónoma de dois exercícios, resposta em voz 
alta, olhos mais vivos, participação atenta. Porque entendeu o que se disse, o que se estava a 
pedir. E sorriu imenso. 

Mas não perdoo. Sempre em cima! Quero os cadernos na próxima aula, ouviste? Não pode 
ser! Gosto de ti, já sabes, tenho de ralhar e muito! 
 

Quando percebeu que fotografei as suas mãos fazendo o exercício, contando quantas unidades 
daquelas cabiam dentro daquela área, sorriu outra vez. A minha mensagem é clara e 
coerente: dou-lhe atenção quando as coisas que faz o ajudam a ser melhor e a crescer.  

Ser o centro por bons motivos cria uma rotina positiva de envolvimento. 
Chegou cedinho à aula. 

Todas as estratégias são boas... se funcionam... repito! 
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Inseguranças… mas… 

Abril 8, 2008  

Sou muito exigente, comigo, com os outros… 

Sei que não posso nem devo colocar a fasquia excessivamente alto, que tenho de dar tempo 
ao tempo, que se vai aprendendo muito pelo caminho, para além dos conteúdos, que é natural 

haver retrocessos, desmotivações, que formar e educar não acontece de repente, de uma vez 
só (não basta um comprimido para curar a falta de competências), que muitos alunos ainda 
não aprenderam a lidar com a frustração causada pelas dificuldades, que frequentemente 

optam por projectos mais fáceis por sentirem que não dão conta de algo entre mãos, que 
gostam (estão habituados?) a um sucesso fácil, fast food, aprende conta, resolve conta, que 
lindo menino, palminhas e tal, esquece conta, aprende outra coisa qualquer fácil e por aí 

adiante… sei… e em cada dia que passa tento encarar isso também como o meu desafio 
pessoal, o meu projecto em cada ano, não desanimar, não desistir, continuar sempre a 
acreditar. Embora não me vá dando mal, há momentos em que a insegurança se instala e é 

necessário pensar, repensar, alterar estratégias, empurrá-los para avançar… 

Hoje fizemos um balanço. Percebi os esquecimentos, as falhas…  

(Nesses momento esqueço as coisas boas, que também há, e só consigo trazer à memória o 
que ainda não consegui com alguns deles). 

Vamos elevar a fasquia. Sabem o que é isso? Dois alunos sabem, dedo no ar: Aumentar a 
dificuldade? Fazer coisas mais difíceis? 

Sim. É isso mesmo. Temos de largar a segurança do que conhecemos e aventurarmo-nos… 
Alguns já lá estão a chegar e terão de a elevar ainda mais, outros precisam de introduzir mais 
animação e interactividade nos projectos. Nem todos fizeram o projecto dos polígonos que eu 

pedi… foram adiando e fazendo umas coisas mais simples pelo meio. Querem ver a diferença?  
Fiz meia dúzia de perguntas sobre os ângulos, os polígonos e apenas respondiam os que se 
haviam empenhado em ultrapassar as dificuldades construindo projectos e concluindo-os.  

Há projectos com erros que assim continuam, por mais que eu e o ffred digamos o que precisa 
de ser corrigido… há pessoas que começaram com imenso entusiasmo e depois pararam, há 
pessoas que não passam de projectos quase só com imagem e informação. 

Vamos fazer um esforço para avançar? 
É que isto de aprender 2+2 igual a 4 e depois ficarmos muito satisfeitos com o nosso umbigo 
sem andar para a frente, não nos leva a lado nenhum… 

Azar hoje de manhã. Página do Scratch em baixo desde ontem, não deu para ir aos manuais 
(queria que os consultassem e procurassem aprender novas competências/instruções)… 

mudança de grupos para que alguns alunos possam desabrochar ao lado de parceiros que não 
os abafem pelo facto de já estarem noutro patamar… propostas de novas ideias genéricas 
para linhas de desenvolvimento de projectos “mais à frente”… e aí vamos nós. 

O meu menino mais recente (carta) ao fim da segunda aula com Scratch mexe já com alguma 

desenvoltura no programa e parece bem entusiasmado… juntei-o com outro que pouco tem 
avançado, que se dispersa, que é inseguro e reaje mal aos desafios e ao insucesso e pedi-lhe, 
a este, que fosse o professor do M… o projecto era interessante e estava a avançar… 

problema: quando queriam voltar ao princípio colocando o carro na posição inicial para tudo 
acontecer de novo, faziam-no à mão… sugeri que criassem um comando que o fizesse… com 
recurso ao x e y (em que temos estado a trabalhar)… ainda avançaram um bocado e estavam 

no bom caminho… mas depois dei conta de que um bug qualquer colocava o carro em 
acrobacias… fui dando também atenção a outros alunos (é um sufoco não conseguir dar a 
atenção necessária aos 21 em hora e meia de aula) e quando regressei… nem sinal do 

projecto ou do carro… estava outro carro no écran a ser decorado com letras… do outro nada: 
haviam apagado aquele que continha a dificuldade… fiquei zangada e disse-lhes que na vida 
não era assim que os problemas se resolviam.. desistir e apagar (na vida não se apagam)… 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/08/insegurancas-mas/
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que tinha imensa pena porque o projecto era interessantíssimo e agora estava apagado para 
dar lugar a outra coisa sem sequer terem chegado ao fim da primeira… A aula estava prestes 

a terminar. Saldo: nada. Não duvido que no processo tenham aprendido algo, mas não 
consigo evitar mostrar desapontamento quando isto acontece. Acho que acabam por captar a 
mensagem…  

Entretanto, comecei a perceber que alguns, motivados pela ideia de levantar a fasquia 
estavam a tentar avançar em direcções relacionadas com a matemática e as ciências 

(referencial cartesiano, classificação de seres vivos, estatística… eles lá vão escutando… não 
posso conseguir tudo ao mesmo tempo… nem desanimar porque a velocidade é sempre 
inferior à que desejo).  

Hábitos de colocar a fasquia sempre alto… 
 

No Scratch time, à tarde, aconteceram coisas interessantes e, realmente, alguns alunos 
provaram ter escutado. Aproveitei para projectar um dos manuais traduzidos para português 
no site do Scratch (já operacional - estiveram em manutenção) e depois de passarmos pelas 

dicas sobre o uso de variáveis, alguns alunos aventuraram-se, indo ainda mais longe. Mas tive 
de partilhar os portáteis com outra turma (verdadeiramente a turma que teria direito a todos 
eles) e fiquei com menos seis . Apenas 7 para 16 alunos. Outros alunos de 6.º com vontade 

de ficar, acabaram por se ir embora. Também não ajuda nada esta falta de equipamentos em 
quantidade… 
 

Registei vários momentos. Deixo dois: num deles, uma aluna do 6.º ano entrevista alunas de 
5.º (fez vários registos interessantes pela sala, a meu pedido, enquanto eu ia ajudando os 
colegas), noutro a M descobre as variáveis… trabalho que continuou e evoluiu… até a 

espessura da linha acabou por se transformar em variável. 
Deixo ainda um projecto do meu cisnedourado (optou por estudar e fazer o TPC sobre 
classificação de seres vivos recorrendo ao Scratch… enviou-me mensagem ontem, mas só hoje 

consegui aceder.) 
 
Se todos caminham ao mesmo ritmo? Não. Sei que não é possível… depois de encaminhar 

uns, regresso novamente à carga junto dos outros, porque quero, quero, quero muito, que 
cada um consiga chegar, sem preguiça, o mais longe que puder. 

 
Não é fácil inverter esta tendência instalada em muitas crianças de evitar as dificuldades, 
reagir mal a desafios que impliquem trabalho mais demorado e persistente, mas tem de ser 

combatida com todas as armas. E com convicção. Abaixo as minhas inseguranças! Devagar se 
vai ao longe… 

http://www.youtube.com/watch?v=g8OzrQRJybM&eurl=http://muitomais.wordpress.com/pag
e/8/?s=scratch 

http://www.youtube.com/watch?v=qcRUCLzV8W0&eurl=http://muitomais.wordpress.com/pag
e/8/?s=scratch 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g8OzrQRJybM&eurl=http://muitomais.wordpress.com/page/8/?s=scratch
http://www.youtube.com/watch?v=g8OzrQRJybM&eurl=http://muitomais.wordpress.com/page/8/?s=scratch
http://www.youtube.com/watch?v=qcRUCLzV8W0&eurl=http://muitomais.wordpress.com/page/8/?s=scratch
http://www.youtube.com/watch?v=qcRUCLzV8W0&eurl=http://muitomais.wordpress.com/page/8/?s=scratch
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Scratch (variáveis) 

Abril 8, 2008  
 

…lá encontrei o projecto da M… depois de ontem explorar intensivamente as variáveis como se 

viu no vídeo, de ter perdido o que fez e de ter repetido depois em casa, com melhoria na 
apresentação. Este foi o resultado. Tem um problemazito com a espessura e a cor… que será 

resolvido mais tarde. Mas representa um progresso claro na programação… o conceito de 
variável pode ser apreendido mais facilmente com o recurso ao Scratch… não nos esqueçamos 
de que se trata de uma aluna de 5.º ano… 

 

 

 

Neurónios queimados… 

Abril 9, 2008  
 

5.º ano - Ciências: 

Ai estou aqui a ter uma ideia mesmo mesmo boa! 

Diga, professora, diga!!! 
É que estava a olhar para as chaves dicotómicas e pensei num projecto magnífico para o 
Scratch! 

Diga! Diga! (Gosto de os suspender no tempo…) 
Estão a ver a chave? Construía-se um projecto que era a própria chave ao vivo a funcionar 
automaticamente à medida que fazíamos as escolhas! 

Como? Como? Como? 
Então… escreviam-se as duas primeiras opções, por exemplo: raiz pouco espessa, ou raiz 
muito espessa e a pessoa, consoante a raiz que queria classificar, optava e clicava… e aquilo 

levava-nos para o segundo passo de acordo com a escolha… depois continuava-se e escolhia-
se a segunda característica e … puff… finalmente aparecia a classificação daquela raiz! Era 
mesmo uma grande ideia! Não é fácil… mas, alguém acha que pode pensar no assunto e 

tentar? 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/08/scratch-variaveis/
http://muitomais.wordpress.com/2008/04/09/neuronios-queimados/
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Ai professora, de cada vez que estou consigo fico com os neurónios todos queimados! (M, a 
aluna das grandes aventuras Scratch, de que ontem divulguei o “Macacadas”) 

Ri-me. E isso é bom ou mau? 
Ela: É bom… 
E o que fazes com os neurónios que eu te queimo? 

Então… arrumo-os muito bem aqui num cantinho e quando chego a casa descarrego tudo para 
o computador… 

 

Espalhando a palavra… 

Abril 9, 2008  

 

A professora de EVT da turma do 6.º ano (muito) entusiasmada com aquela ideia que tivemos 

de levar os alunos de 6.º à turma de 5.º dela para os ensinar a trabalhar com o Scratch. Ai 
eles estão desejosos! Já lhes falei… 
Combinámos. Sim, falo com os do 6.º para perguntar quem quer e pode. 

Falei. Tudo combinado. Já tenho muitos voluntários! 
Uma das voluntárias informou-me que a mãe, professora de informática numa escola 

secundária, a quer levar lá para ela ensinar aos crescidos como se trabalha com o Scratch… 
Brinquei:  
nós somos os missionários do scratch e estamos a espalhar a palavra… 

Sorriram. 

(Aqui entre nós, isto dava uma comunicação gira na Conferência Scratch do MIT onde irei em 
Julho: Scratch:Spreading the Word… Tivesse eu mais tempo e “mais ousadia”… É que 
realmente está a acontecer um certo fenómeno de criação de uma cultura Scratch… e poderia 

ser curioso falar sobre os mecanismos que tenho usado, muitos intuitivamente, outros que 
escapam ao meu controlo e sem planeamento ou previsão - umas coisas arrastam as outras… 
enfim… pára menina! Como se não tivesses mais nada em que pensar!) 

Saio da última aula com o 6.º ano e sou abalroada por três meninos pequeninos (que conheço 
de vista, mas não são meus alunos): 

Professora, professora!!!! 
Como é que a gente trabalha com o Scratch? É que acho que já descarregámos! 
Vocês são…. os alunos da professora P.? (Eles conhecem-me de vista pois, no âmbito do 

mestrado, fui a todas as turmas do 5.º aplicar um questionário e tive ocasião de estar uma 
hora com cada turma.) 
Sim! 

Ah!!!!! Isso é que é entusiasmo! Os meus meninos do 6.º um dia destes vão à vossa aula! 
Olhem… quando descarregaram, apareceu um gatinho no ambiente de trabalho? 
Hummmm não sei…. 

É que tem de aparecer! Depois clica-se e abre-se o programa! 
Oh!!! Um virou-se para os outros…Deve ser aquela coisa em que aparecem as três coisas ao 
alto! 

Isso mesmo! Então já sabem entrar… Agora, se quiserem ir começando, à esquerda têm as 
instruções, no meio a panelinha onde cozinham os programas e à direita o resultado do que 

vão fazendo…  
Sorrisos… 
Então vá… vão experimentando e depois terão ajuda dos meus alunos do 6.º ano! 

 

 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/09/espalhando-a-palavra/
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Pôr em causa… questionar… argumentar… 

Abril 15, 2008  
 

Bons sinais. 

(Turma de 5.º ano.) 

Duas alunas apresentando um trabalho, feito em grupo, sobre estatística (esta unidade tem 
estado a ser trabalhada autonomamente, depois de algumas indicações, orientações e 
esclarecimento de dúvidas sempre que o solicitam)… Terão ainda de fazer trabalho individual 

analisando a frequência de visitas, downloads e registo como favoritos dos seus projectos 
Scratch e comentando os resultados do estudo… Um desafio não fácil que já começa a dar 
frutos com a apresentação do primeiro trabalho e de parte do segundo (com características 

diferentes do primeiro). Uma nota de muito louvor para a paciência dos pais na introdução ao 
excel feita aos seus rebentos (não serei eu a fazê-lo à maioria por conta do erro de não ser 
sua professora de AP, do facto destas crianças não terem acesso à sala de informática nem 

aos portáteis às horas em que têm AP e EA - há TIC de 9.º, há TIC em AP de 8.º…. esta última 
uma invenção posterior ao nosso projecto dos portáteis que fez com que, contrariamente ao 
estabelecido nas regras, esta minha turma que integra o dito projecto não tenha acesso a eles 

quando necessita… maravilhoso! Gosto imenso destes planos tecnológicos que prometem que 
um dia é que vai ser e esquecem o agora… desculpem o azedume… mas é mesmo azedo o 
desabafo.) 

Voltando às alunas. 

Professora, perguntámos aos colegas os gostos deles sobre cantores e também sobre 
animais… 
Cartaz, explicações, tabelas de frequência e gráficos… 

Um dedo no ar… 
Oh professora! Se cada aluno respondeu uma vez, como é que elas podem ter aqueles valores 
todos? Só podia dar 22 no máximo, juntando tudo! 

Viro-me para as meninas… pois… não pode ser, pois não? 
Mas nós arredondámos! 
Arredondaram? Acho que não estão a entender o conceito de arredondamento… esclareci. 

Voltam à carga. 
Mas, professora, eles não disseram só um cantor ou um animal, disseram vários! 
Viro-me para quem levantou a questão: Que me dizes do argumento delas? Assim já pode 

surgir um valor maior do que 22, verdade? 
Sim, mas não está certo na mesma! 
Então porquê? 

Porque mesmo que cada um desse 4 respostas cada (quatro cantores e quatro animais 
possíveis) o máximo seria 88! Nunca podiam ser esses valores tão grandes que elas têm aí! 
Outros que acompanharam a discussão confirmaram: pois… quatro vezes vinte e dois… 

Meninas? 
Pois… eles têm razão… temos de fazer o trabalho outra vez. 

Ainda fiz um pequeno balanço, valorizando a intervenção de F (que ousou colocar em causa o 

trabalho das colegas porque estava atento, relacionou o que sabia e confiou suficientemente 
em si para o fazer), a resposta das meninas, que perceberam o facto de poderem ter um valor 
acima de 22 por não exigirem apenas uma resposta a cada colega, a contra-argumentação… 

Demora tempo, pois demora. E tenho de estar atenta às oportunidades que permitem 
exploração. Mais tempo do que o que disponho para tudo… 

Mas… 
Só desejo que volte a acontecer e pela boca de mais meninos. 
Seria sinal de que estava realmente a conseguir chegar onde desejo… 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/15/por-em-causa-questionar-argumentar/
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(Com a habitual angústia da falta de tempo para fazer tudo o que é necessário, com a revolta 
de não ter as condições necessárias para fazer mais e mais correctamente, embora tenha o 

savoir-faire, a vontade e as ideias… lá vou convivendo como posso! Nem sempre muito bem, 
confesso. São muitos anos nesta luta sempre igual, mais de vinte, algum cansaço pois e um 
secreto desejo de poder trabalhar com as condições certas oferecendo tudo aos meninos que 

merecem tanto e têm sempre tão pouco…) 

 

Um dia (em) cheio 

Abril 15, 2008  
 

Aula de Matemática de 6.º ano intensa. Muitos problemas para resolver. Dia de maratona. 
Aula de Matemática de 5.º começada na rua - no jardim (algum menino deu conta da 
fechadura da nossa sala… teve de ser arrombada). Curta mas interessante. 

Lembrar: logo à tarde não se esqueçam! Vamos novamente dar aula de Scratch a 
professores… mas desta vez são coordenadores de Departamentos de Matemática de várias 
escolas e a sua supervisora (grupo da região, do Plano de Matemática). 

… 

Foi muito bom. Eles começam a sentir-se verdadeiros profissionais e, agora, sabem mais… 
variáveis, referencial cartesiano, o entusiasmo é grande. Marcação cerrada. Um aluno por 
cada professor, um professor ficou com duas alunas. Ninguém parado, atmosfera de trabalho. 

Claro, para não variar muito, „net sem funcionar. Os alunos tristes: oh professora assim não 
dá para mostrar projectos nossos, nem ensiná-los a fazer uma galeria deles, nem ensinar 

como se coloca um projecto nas galerias… 

       

Pois, meninos, também eu tenho pena, não pude mostrar o site do Scratch, os documentos de 

apoio em língua portuguesa… Por mais que me esforce a desilusão tem sempre de se 
entranhar pelos meandros da alegria. Nada a fazer… apenas esta irritaçãozinha surda que 
anda por aqui instalada. Nunca se consegue fazer o melhor… planeia-se tudo com cuidado 

para não ser possível fazer tudo o que se preparou… vezes demais, vezes demais… 

Partilhamos essa revoltazinha em conjunto mas o essencial do dia salvou-se. Deixo-os contar 

felizes e entusiasmados o que se passou. Querem falar, explicar, ficaram comigo na sala para 
arrumarmos tudo e… acabámos assim, em amena cavaqueira… 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3XFeLmW3Y2o&eurl=http://muitomais.wordpress.com/pa
ge/8/?s=scratch 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3LkFXkWPedk&eurl=http://muitomais.wordpress.com/pag
e/8/?s=scratch 
 

… 
 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/15/um-dia-em-cheio/
http://www.youtube.com/watch?v=3XFeLmW3Y2o&eurl=http://muitomais.wordpress.com/page/8/?s=scratch
http://www.youtube.com/watch?v=3XFeLmW3Y2o&eurl=http://muitomais.wordpress.com/page/8/?s=scratch
http://www.youtube.com/watch?v=3LkFXkWPedk&eurl=http://muitomais.wordpress.com/page/8/?s=scratch
http://www.youtube.com/watch?v=3LkFXkWPedk&eurl=http://muitomais.wordpress.com/page/8/?s=scratch
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Desfiando fios… 

Abril 17, 2008  
 

Ontem… 

Professora, professora! 
Uma amiga sua veio ao meu blogue fazer um comentário e dizia bem do blogue e de eu gostar 
de escrever e para eu corrigir os erros como a professora também me diz e eu ainda fiquei 

com mais vontade de escrever mais ainda e muito melhor ai fiquei tão contente! Professora, 
ontem já fiz como disse, estou a começar a escrever primeiro no Word para o corrector me 
ajudar e só depois copiar para o blogue!  

Sem respirar pelo meio… como eu faço. Apanham-me todos os tiques. Não sei se este modelo 
agitado que ofereço de alegria pela vida e entusiasmo acelerado será dos melhores… mas 
pronto… é o que é e eles que aproveitem de mim o que quiserem! Ai Emília! Esse teu Amor 

que se estende dos teus para tantos outros meninos. Essa tua missão de vida… esse teu 
exemplo… Só posso agradecer-te o bem que lhes fazes… 
Imagino os professores da turma com um bocadinho mais de tempo para poderem ir aos 

blogues destes meninos e oferecer-lhes um bocadinho mais de feedback, tão 
(comprovadamente) importante nestes processos de crescimento. Eu tento ir aos blogues, 
projectos Scratch, estar em cima do acontecimento, mas é tão difícil acompanhar tudo, ser 

para eles tudo aquilo de que precisavam para avançar mais rapidamente… 
Para quando uma escola mais humanizada? A possibilidade de um atendimento mais 

individualizado? Estas crianças são outras. Não somos nós com a idade delas. Vivem num 
mundo que os acelera em certas direcções e lhes deixa tantas falhas de preparação pelo 
caminho noutras fundamentais.  

A minha B,muito feliz, respondeu à Emília dizendo que ia “imendar” os erros…….. 

Tal como com o meu K das borboletas (ai K, o que tens crescido na tua escrita! Quem te lia e 
quem te lê…), fica claro que o blogue será um instrumento fundamental para a fazer avançar 
no domínio da língua materna… e já começámos a tratar disso hoje em Estudo Acompanhado 

que partilho com a professora de Língua Portuguesa (também apaixonada por tecnologias ao 
serviço de algo com sentido). Apenas um computador velho e um projector, para além do 
computador pessoal dela (já sabem das misérias… e, mesmo assim, para ter isso foi preciso 

desalojar outra turma daqui para o nosso barracão do jardim sem „net wireless e sem nada). 

Emilia Miranda disse… Olá G! Mas que contente que eu fiquei ao ver e ler como gostas de 

escrever. Sabes uma coisa? Eu conheço a tua professora de Matemática e vou dizer-te um 
segredo. Não contes a ninguém pois é um segredo: “Se todos os meninos e meninas tivessem 
professores de matemática com a tua professora, TODOS e TODAS gostariam muito dessa 

disciplina e de algumas outras, como por exemplo, língua portuguesa!”Eu também sei que a 
tua professora te dirá que te esqueceste de colocar alguns acentos em certas palavras e que 

trocaste a grafia de algumas. Claro que irás corrigir todas essas falhitas, não é verdade?Um 
abraço,Emília 
7 de Abril de 2008 10:54 

G disse… Obrigado! E é certo que vou imendar 
15 de Abril de 2008 9:58 

3za disse… G!!!!! EMENDAR!!! Ai ai!  Eu sei que vais corrigir tudinho…. Beijinhos 

17 de Abril de 2008 1:12 

Missão de ontem nessa aula? 
Reflectir sobre a escrita, aproveitando os blogues. Analisámos alguns textos (a turma lê e 
identifica erros, falhas, oferece sugestões), fizeram-se algumas correcções, a pedido de 

muitos mostrou-se como inserir links na coluna lateral e no blogue do M iniciou-se já o esboço 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/17/desfiando-fios/
http://www.blogger.com/profile/13272493039860968473
http://www.blogger.com/profile/01225566134291532836
http://www.blogger.com/profile/10149750377824800122
http://www.manelcouto.blogspot.com/
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de uma coluna chamada recursos Scratch… Ele queria muito… também se corrigiram alguns 
erros. Eles estão ávidos e temos de contagiar os que vão mais devagarinho. 

Estudo Acompanhado? Sim. Alguém estuda eficazmente se não aprender a decifrar textos? Se 
não aprender a fazer uma síntese e a escrevê-la sem erros? Alguém avança no seu 
crescimento pessoal sem reflectir sobre as suas dificuldades? Sem estabelecer planos e 

estratégias para as ultrapassar? Sem aprender a utilizar recursos tecnológicos que possam ser 
úteis na busca de informação nova ou na partilha das nossas reflexões sobre o mundo? Pois… 

Já hoje, depois de uma ronda… dei com esta entrada do M feita ontem à tarde: 

Professor dos professores 
Hontem mais uma vez fui ensinar professores a trabalharem com o scratch, o professor que 
me calhou era muito curioso e perguntava tudo e mais alguma coisa, tantas coisas que ele 

perguntou que algumas nem eu sabia mas desenrascava-me.O meu aluno perguntava como 
se metia a personagem a falar, como se faziam contas, como se arredondavam números, 
como se punha a personagem a andar…No fim da aula nós os alunos professores durante 

aqueles 45 minutos, ajudá-mos a s‟tora a arrumar a sala e no fim estivémos a contar como 
tinha sido e o que tinhamos ensinado, no fim ensinei a fazer o referencial cartesiano e ainda 
aprendi a trabalhar com o «excel».Foi assim a aula que démos ontem. 

Deixei comentário com correcções… 
 

… no blogue M e no da B: 

Sem título 

 
3za disse… 
Ai B!!!!!!! Oiçam!!!!!!!!!!!! e não “oição” … Escreve sempre no Word para evitar estes 

erros!!!!! Beijinhos 
17 de Abril de 2008 1:10 
3za disse… 

Ai! Na coluna lateral “As minhas músicas parferidas” tem um erro! PREFERIDAS e não como 
escreveste. Beijinhos. 

17 de Abril de 2008 1:30 

Desabafo: transformados em funcionários que fomos… alguém acredita que estes problemas 

graves com a língua, os problemas com a matemática, se vão resolver melhor daqui para a 
frente com professores exauridos de correr de tarefinha em tarefinha na escola, gastando nela 
horas estéreis só para que se poupem uns tostões e o ATL esteja de serviço muitas horas?  

 

As teias… ai as teias… 

Abril 18, 2008  

 

Continuando então a acreditar que o mundo pode ser salvo e que temos uma palavra a dizer 

sobre o assunto, hoje tive mais uma prova de que podemos ir fazendo a diferença através 
daqueles a quem lançamos os nossos fios. 

 
Uma das minhas colegas a quem a Turbêturma lançou o feitiço do Scratch numa sessão 
preparada para o efeito em Área de Projecto (precisamente para que as suas professoras os 

pudessem acompanhar nos trabalhos), ficou tão entusiasmada que conversou comigo para 
que os fios se estendessem à sua direcção de turma de 5.º ano (turma complicada), através 
destes alunos do sexto ano. 

Essa sessão aconteceu na quarta e só hoje soube como foi. 
 

http://manelcouto.blogspot.com/2008/04/professor-dos-professores.html
http://black-blackrose.blogspot.com/2008/04/oio-esta-msica-eu-adoro-chama-se-rise.html
http://www.blogger.com/profile/10149750377824800122
http://www.blogger.com/profile/10149750377824800122
http://muitomais.wordpress.com/2008/04/18/as-teias-ai-as-teias/
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/04/escola-dos-meus-sonhos.html
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/04/coisas-boas-da-escola-3.html
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/04/coisas-boas-da-escola-3.html
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A minha colega veio ter comigo muito entusiasmada contando que os meus seis meninos do 
6.º cativaram por completo a audiência difícil de 5.º. Uma das alunas impôs mesmo que eles 

se reorganizassem de forma diferente, pois não queria ver rapazes de um lado e raparigas de 
outro e disse isso mesmo às professoras da turma.  
Nem imaginas! dizia a minha colega Eles que nunca aceitam nada e é tudo uma dificuldade, 

obedeceram aos do 6.º e estiveram sempre caladinhos e muito atentos a tudo o que estava a 
acontecer. Estavam entusiasmadíssimos! 
 

Mais uma vez soube que não havia internet nos portáteis (dá para acreditar?) e os alunos da 
Turbêturma não conseguiram ensinar os seus coleguinhas mais novos a criar uma conta no 
site, a descarregar e instalar o Scratch. Mas não se atrapalharam. Passaram logo à acção com 

o programa e na segunda hora já os mais pequeninos experimentavam comandos, colocavam 
o gato a rodar, a mexer, enquanto os meus seis circulavam pela sala ajudando, aconselhando, 
corrigindo.  

Tão importante e estruturante para os alunos que “oferecem” como para os que “recebem”… 
Uma estratégia de desmultiplicação que se foi instituindo a partir da minha ideia inicial de o 

fazer com os meus colegas de Departamento, depois com colegas das duas turmas que usam 
o Scratch, a seguir com colegas de outras escolas (coordenadores de Departamentos de 
Matemática) e agora directamente com alunos. Estratégia que parece estar a dar alguns 

curiosos frutos e merecerá um cantinho de reflexão no mestrado (mais do ponto de vista da 
importância para o crescimento dos meus alunos, do que do ponto de vista das consequências 
posteriores noutros, pois não tenho condições para acompanhar objectivamente e com rigor o 

alcance dos fios que vão sendo lançados, nomeadamente noutras escolas cujos professores 
levaram daqui a semente).  
 

Enfim. Eu na Faculdade a essa hora. Pena que ninguém tenha filmado o que aconteceu, 
porque teria sido um registo verdadeiramente interessante. 
Agora irei conversar com os alunos que fizeram a formação (e que irão voltar à turma de vez 

em quando), com as professoras que assistiram (será bom perceber as características da 
turma, descrita como “complicada”, e em que medida o trabalho agora iniciado com a 
ferramenta introduziu alguma pequena mudança digna de registo e relacionada com estas 

actividades…) e, mais tarde, também com os alunos da turma de quinto ano. 
 
Não vai parar por aqui. A Directora de Turma da Turbêturma (e professora de AP - também 

apanhada pelo feitiço) quer agora que os alunos façam o mesmo numa outra turma sua… 
 
São as teias, as teias…  

 
(E a esperança insistindo em renascer.) 

 

Área do paralelogramo 

Abril 18, 2008  

Vou divulgar um projecto que ainda não foi corrigido para reforçar o seguinte: um professor 
deve ter tempo para conseguir alinhar nos alunos o raciocínio, o rigor e a capacidade de 

expressão escrita e oral. Isso leva tempo. Requer trabalho. Muitas vezes o disse. Quanto mais 
alunos em mãos, mais complicado se torna fazê-lo, no contexto actual de funcionamento da 
escola. 

No caso deste aluno, o raciocínio matemático já lá está… tenho de trabalhar o que falta…  

 Reparem então no projecto Área do Paralelogramo nesta Galeria 
http://scratch.mit.edu/users/superjonnyb  (feito por um aluno meu de sexto ano, depois de 

termos explorado as áreas. Sugeri que, quem quisesse, tentasse criar a animação em Scratch 
correspondente ao que trabalhámos na aula… Ele agarrou na ideia e depois fez a explicação à 

http://www.turbeturma.blogspot.com/
http://muitomais.wordpress.com/2008/04/18/area-do-paralelogramo/
http://scratch.mit.edu/users/superjonnyb
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sua maneira (ui!)… 
Já lá lhe deixei um comentário e já tenho aqui a folhinha pronta para o ajudar a corrigir o 

texto deste projecto magnífico alterando tudo o que não está correcto… (Depois, mais 
tarde, alterou parte, mas muitos erros continuaram… deixei mais comentários e, finalmente, 
ficou prontinho! 

 

Finalmente o referencial pronto! 

Abril 19, 2008  

Depois da aula dada a um professor de outra escola sobre o Scratch, que o M (5.º ano) tem 

andado às voltas com o seu projecto sobre o referencial cartesiano. 
Ontem (lembram-se?), no meu não intervalo, falou longamente disso e à tarde enviou-me o 
projecto para que eu o corrigisse. Alterei muito pouco, pois estava lá tudo. Subtis correcções, 

nada mais. 
 
Hoje fiz a ronda, encontrei-o já publicado na versão anterior e deixei comentário perguntando 

se não havia visto o correio com as correcções. 
Acabou de vir à teia (aproveitou a entrada do paralelogramo) dizer que substituíu já o antigo 
pelo correcto e perguntando se pode colocá-lo no blogue da turma. Respondi, claro). 

 
Divulgo aqui o projecto, porque a qualidade o justifica e fico contente quando os vejo a dar 
passos importantes. 

http://scratch.mit.edu/projects/couto/144848 

O M detestava matemática. Não tinha resultados fracos, simplesmente não gostava. Repete-o 
muitas vezes com uma careta expressiva a acompanhar esse sentimento já passado, um 

pouco espantado até por ter mudado a sua relação com a disciplina. Hoje é fã. Uma espécie 
de convertido à causa. Descobriu-lhe, talvez, um sentido. É exigente, curioso, confiante e 
empenhado.  

Que mais pode desejar um professor? 
Nada. 

(Ao menos não estou aqui sozinha a trabalhar num sábado… há alguns meninos do outro lado 
dos fios… contágios?) 

 

Professora! 

Abril 20, 2008  
 

… tenho um projecto novo na galeria! 

 
Com tanto endereço de correio para verificar… escapou-me esta mensagem de dia 18… Mas 

ainda vou a tempo! Trata-se de uma pequena animação da metamorfose do bicho-da-seda… 

deixei comentário referindo a ausência de um macho antes do aparecimento dos ovinhos…  

http://scratch.mit.edu/projects/bocas/144359 

 

 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/19/finalmente-o-referencial-pronto/
http://scratch.mit.edu/projects/couto/144848
http://muitomais.wordpress.com/2008/04/20/professora/
http://scratch.mit.edu/projects/bocas/144359
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Scratch Time! 

Abril 21, 2008  
 

Começo já pelas coisas más para as exorcisar de mim para fora… 

Sempre a „net a funcionar mal, depois a não funcionar, depois a desaparecer de uns 
computadores a meio de trabalhos, fazendo-os perder tudo, outras impedindo-nos de 

actualizar blogues, corrigir erros, publicar trabalhos… 
Confesso um cansaço imenso. O mais difícil? Lidar com a desilusão deles, tentar manter a 
moral elevada (apesar da revolta geral de todos nós), ir encontrando alternativas, conseguir 

ajustar o trabalho à pobreza dos recursos. 
E a notícia: só no final do ano a situação se tentará resolver, pois receia-se que a forte 
necessária mexida no sistema possa implicar ficarmos completamente sem internet no piso 

onde funcionamos… 
Não podiam ter-me dado melhor notícia. Pelos meninos, pelo trabalho com eles, pelo 
mestrado (este é o meu pior ano do ponto de vista do horário de trabalho, distribuição de 

serviço e, agora, condições para pôr em prática tudo o que sonhei e ainda sonho). 
Por estes dias confesso… de cada vez que me aparece um governante na televisão e eu tenho 
a pouca sorte de estar a olhar para ela, dou-me ao trabalho de procurar o comando e mudar 

de canal. Geralmente aterro no AXN de volta dos CSIs e afins. Tudo o que me afaste da 
realidade pobrezinha em que temos de sobreviver… apesar do marketing areia da distribuição 
dos milhões… 

Adiante. 

A verdade é que lá vamos andando. Que o entusiasmo deles é sem tamanho. Que o meu se 
cola ao deles e assim vamos caminhando como podemos, um pouco irritados, mas felizes. 

Podia falar das minhas alunas de sexto ano, técnicas de apoio, que me montam a sala com os 
portáteis, que passam o tempo a correr para ajudar os pequeninos, tentando restabelecer a 

net nos portáteis… sabem já todos os truques a aplicar… reparam a rede… religam a linha aos 
portáteis (está sempre a fugir dessa rede para outra que não funciona)… carregam no 
bluetooth várias vezes… reclamam quando a „net se perde em todos, soltam exclamações de 

entusiasmo quando conseguem recuperá-la nem que seja num computador… são incansáveis. 
Pelo caminho estacionam num computador, tentam também trabalhar um pouco, aprendem 
com os mais pequenos coisas, ensinam-lhes outras… É uma dança mágica… da necessidade 

nasce o engenho.(Ai este meu lado mais optimista!) 
Podia falar da B, do seu blogue, das imensas descobertas que gosta de fazer sozinha, de como 
partilha o que sabe com todos à sua volta… criar contas no youtube, conta no Slide.com, links 

nos blogues, composição de cabeçalhos lindos… da M… exigente, concentrada, sempre 
ocupada com mais um projecto difícil… da M e da F às voltas com o seu projecto sobre a Água 
para Ciências, do M que lá aprendeu hoje com a B como usar o Slide.com (já me escreveu há 

pouco a dizer que colocou no blogue uma experiência feita em casa, depois da sessão na 
escola), da I e das entradas perdidas por erros de ligação à „net (ah menina persistente e 
doce!), da C de volta da poesia e do seu blogue… do F a quem hoje apeteceu estar connosco 

(tudo guardado em filme) mas… 
… vou falar sobretudo do meu menino especial a quem um dia destes escrevi uma carta… Nem 

sempre tudo tem sido fácil. Mas já consigo sempre cadernos e manuais, assiduidade, 
pontualidade, alguma atenção, perguntas, algumas respostas… sorrisos… mesmo ralhando 
ainda muito e sentindo que o que dá está bem aquém do possível. (Realmente já caminhou 

bastante desde que deixou a anterior turma - curiosamente, aquela onde os meus meninos de 
6.º foram um destes dias ensinar Scratch - mas eu sou tão exigente que não lhe dou 
sossego… e conhecendo a sua história… poderia sentir-me tentada a afrouxar no trato… mas 

não… figura de mãe, sim, posso ser, mas mãe deve ser tão carinhosa quanto exigente…) 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/21/scratch-time/
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/04/carta-um-menino.html
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Hoje veio pela primeira vez ao Scratch time… Nas aulas contactou apenas duas/três vezes 
com o programa e pareceu-me revelar facilidade e gosto… ainda assim, nunca consegui 

convencê-lo a vir partilhar este espaço connosco. 

Filmei muita coisa hoje. Tudo directo para o DVD do dia. Mas pelo menos três grandes 

segmentos são do trabalho que desenvolveu… comigo a seu lado umas quantas vezes. 
Encantámo-nos ambos, perdemo-nos em aventuras, perguntas, mistérios… pela primeira vez 
as coordenadas em acção… e sente-se o entusiasmo. O final foi duro mas engraçado, apesar 

de tudo. Queria publicar o que fez… nada de „net… a M veio em nossa salvação com um mp3 
porque o computador não reconhecia a minha mini-pen… dali passámos a correr para outro 
portátil ainda com net… nada… fugiu a „net na hora H… prometi que o trazia para casa e o 

publicava (escreve aí num papelinho em segredo a tua password). Já lá está. E já deitei fora a 
pass… e já deixei comentário. 

Oportunidade de ouro para estreitarmos laços. 
Ajudou nas arrumações. Pedi que ficasse um pouquinho e aproveitei para, mais uma vez, 

procurar que percebesse que está nas suas mãos, no empenho, na entrega (de que deu hoje 
exemplo durante duas horas), no trabalho, a solução para avançar, para continuar connosco 
para o ano, para se integrar verdadeiramente nesta sua nova turma. Tu consegues. Viste 

hoje? Com tão pouco tempo eles ficaram a admirar-te ainda mais por perceberem que já 
dominas tão bem o programa… 
Sorriu, sorriu, sorriu. 

E depois… sorriu. 
Acho que nunca o vi sorrir tanto. 

Antes da sessão acabar, as maternais B e I perguntaram-lhe, sem eu saber (ou encomendar), 
se havia gostado do Scratch time… e uma delas veio segredar-me com sorrisos nos olhos: 
oh professora, ele gostou muito! 

 
Mas eu nem precisava dessa informação… 
Eu estava ao teu lado, M, e senti… 

Ver AQUI o segundo vídeo. 

 

Professora! Professora! Alunos! Alunos!  

21 Abril 2008 
 
Já se sabe. 

Férteis segundas, embora hoje o tempo de antena tenha sido menor, que os testes precisam 
do ritual conhecido e de calma. Logo à tarde no Scratch time tratamos do resto. 
 

Fiz o TPC de Ciências sobre a água em scratch! 
Faço beicinho e finjo que choro: sniff, sniff mas não me avisaste! 

Oh professora só coloquei ontem à noite! 
Estás desculpada... mas ainda assim vais escrever-me hoje a avisar! A minha cabeça precisa 
por já não se conseguir lembrar de tudo... 

(Já lá fui mesmo agora, na horinha de almoço, e deixei-lhe comentário...) 
 
Professora! Viu o meu projecto novo? 

Vi J ... tu é que não leste o meu comentário! Já sabem que eu sou veloz... 
Risos 
 

Professora! Eu estou a trabalhar num projecto, mas ainda não acabei! 
Boa! Tenho reparado que agora vocês fazem naturalmente projectos mais elaborados e ficam 
mais tempo de volta deles, em vez de fazerem muitos projectos simples e publicarem tudo a 

http://tempodeteia.blogspot.com/2008/04/carta-um-menino.html
http://www.youtube.com/watch?v=o-pS1ERuFag&feature=related
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correr com erros.  
 

Professora! Lembrei-me em que computador portátil deixei o meu projecto e logo no Scratch 
time vou continuar! 
 

Professora! Fiz uma entrada no meu blogue a dizer que vou escrever sempre antes no Word 
para dar menos erros e a avisar que criei uma conta no youtube! 
(Já lá fui agora ao seu Black Rose... O primeiro texto que li encantou-me... poucas "gralhas", 

ao contrário do que é costume... já começa a notar-se o efeito desta persistência de escrita e 
correcção.  
A partir de agora vou começar a escrever primeiro as minhas estradas no Word, só depois 

passar para aqui. Tomei esta decisão porque ainda escrevo com alguns erros e calculo que os 
visitantes não irão gostar de ver um blog cheio de erros. 
O segundo texto precisava de algumas pequenas correcções, mas nada comparado com o que 

encontrava habitualmente por lá... Deixei comentário em ambos.) 
 

Alunos! Alunos!  
A partir de agora são vocês a divulgar a maioria das coisas no blogue da Turma GTScratch! 
Vá... B colocas o vídeo de vocês a conversarem depois da aula aos professores (roubam na 

Teia o que precisarem), tu colocas o outro da nossa conversinha no intervalo e depois cada 
um coloca lá os projectos recentes já corrigidos e publicados. Ficámos no "Macacadas" com 
variáveis da M... Também podem colocar textos retirados dos vossos blogues individuais, por 

exemplo o teu M, sobre a aula que deram aos professores. 
Sim?  
Gravamos como rascunho? 

Não... publicam mesmo... depois avisam só para eu dar lá um saltinho e ver se não há 
gralhas... 
 

Os meus meninos estão a crescer... tanto... tanto... ouve-se, sente-se... 
Nestes meses, o que já aprendemos juntos! 
O final do 5.º ano aproxima-se... Passou depressa... 

 
(A vida passa muito muito depressa...) 

 

Desenvolvendo a autonomia… 

Abril 22, 2008  
 

Na aula de Matemática: 

Professora! 
Escrevi no blogue da turma e mostrei lá o meu projecto do referencial! E não tem erros 

porque eu descobri uma coisa na internet que pergunta se queremos fazer uma correcção 
ortográfica! 

Fui… AQUI 
E pronto. Realmente… apenas um acentozinho ou dois a mudar (mudei). 
De resto, no seu estilo pessoal dos 10 anos, já bem melhor… 

A autonomia a crescer. A confiança a afirmar-se 
A escola dos meus sonhos é assim. 

 
E eu contente, ora pois! 

 

http://www.black-blackrose.blogspot.com/
http://muitomais.wordpress.com/2008/04/22/desenvolvendo-a-autonomia/
http://gtscratch.blogspot.com/2008/04/referencial-cartesiano.html
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Dia longo 

Abril 23, 2008  
 

Hoje é o dia habitualmente mais longo… com Lisboa no horizonte até à noite. 

 
Manhã recheada de aventuras boas (claro, na companhia de quem mais gosto). A meio da 

manhã de salientar a ajuda à B para correcção de um projecto simples mas muito engraçado 
que fez ontem, de memória, a propósito de uma questão da ficha de avaliação feita na 
segunda. Correcção também do português das notas de campo… E inserção de “tags”… aos 

pouco avança-se para níveis mais elevados e completos de utilização da ferramenta. E, 
sobretudo, os alunos que mais a usam (a esta e a todas as outras que tem convocado na 
estratégia utilizada) fazem progressos velozes na escrita, na expressão oral, no raciocínio, na 

auto-confiança. Ou assim me vai parecendo…  

 

Com este apoio e atenção mais individualizados, à medida que vão surgindo projectos que o 

justificam, muitos dos outros alunos começam a ver renascer a vontade de fazer ainda mais 
projectos… de os tornar mais complexos… de os ligar às disciplinas… 
E um ciclo vicioso em que nos vamos envolvendo, porque estamos sempre a partilhar tudo o 

que vai sendo feito… E são inesquecíveis os olhos da B brilhando ao contar que ensinou à Mãe 
como usar o Word para corrigir palavras: oh professora fui lá para saber como se escrevia 
rodapé… e a Mãe nem queria acreditar! Oh filha, então o computador já ajuda a corrigir erros? 

Ela ficou tão surpreendida! 
Também se aproveitou o tempo para corrigir todos os erros do blogue da M. A professora de 
Língua Portuguesa (também sua professora de apoio - o problema justifica intervenção) 

acompanhou-a nesse processo e agora faltará fazê-lo num projecto Scratch recente muito 
bonito mas a precisar urgentemente de uma limpeza ortográfica… Querem tanto superar-se 
nos seus projectos pessoais mostrados ao mundo via internet, que a motivação para escrever 

e corrigir é mais forte do que qualquer cansaço ou falta de paciência… A necessidade… 
Já o M escreveu as suas notas de campo referentes ao anterior projecto e cobiçou em segredo 

a técnica da B: como é que ela fez para se clicar na solução e aparecer outra coisa? Respondi: 
descarrega o projecto dela e investiga… 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/23/dia-longo/
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O FCA organizando o concurso por si proposto: o projecto Scratch da semana… a divulgar 
depois no blogue da turma.  

O B dizendo que hoje em princípio vai colocar o projecto do bicho-da-seda no blogue pessoal e 
no da turma. 
 

E mais coisas… que registei por aí e tenho de ir completar para depois um dia olhar e tentar 
perceber o que se está a passar aqui… se foi útil… se merece repetição. 
 

Mesmo sem análise estatística, mesmo sem a necessária objectividade de quem trata dados 
(lá chegarei), o meu coração diz-me que valeu a pena, está a valer a pena… e o Scratch 
passará a fazer parte do meu trabalho daqui para a frente… nas mais variadas frentes… 

 

Já nem me dizem nada… 

Abril 24, 2008  
 

… vão lá e publicam. 

 
 

Curiosa esta manobra de marketing. Toda a entrada de M é escrita na terceira pessoa, embora 
esteja a falar de si próprio… 
 

AQUI  

 

arTICular 

Abril 24, 2008  
 

 

 

No dia 31 de Maio de 2008, na ESE de Setúbal, decorrerá o seminário “arTICular e Partilhar 
Perspectivas”. Para mais informações consultar a página do seminário - 
http://nonio.ese.ips.pt/articular/ 

Acedi ao convite e acabei de me inscrever na página para fazer uma brevíssima comunicação 
(10 minutos):  
Sementes de… Scratch? 

 
(Mais perto da data… recordo o evento. Até lá… se existirem mais interessados em inscrever-
se, com ou sem apresentação de comunicações, basta ir AQUI) 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/24/ja-nem-me-dizem-nada/
http://gtscratch.blogspot.com/2008/04/desenhar.html
http://muitomais.wordpress.com/2008/04/24/articular/
http://nonio.ese.ips.pt/articular/
http://nonio.ese.ips.pt/articular/index.php?option=com_facileforms&Itemid=37
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Eu aqui e eles lá na escola… 

Abril 24, 2008  
 

… a trabalhar em Área de Projecto com as duas professoras que fizeram formação sobre 

Scratch… com eles. 
 

Sim. Turbêturma em acção. 
Um dos grupos acabou de publicar o projecto sobre os problemas do alcoolismo… 
Estava nas rondas das galerias dos alunos e descobri-o…  

 

(E ontem, alguns destes meninos de 6.º ano foram novamente ajudar a formar em Scratch a 

tal turminha complicada de 5.º ano, que iniciou a formação com eles na semana que passou… 
Eu na faculdade e ninguém para filmar na escola… suspiro… terei de preparar uma entrevista, 
ou mais…) 

 
Não sou necessária… o Scratch continua sem mim. Esta é umas das coisas mais importantes, 
do meu ponto de vista, em todo este processo… 

É possível desmultiplicar (isso vou tentando fazer, com a ajuda dos meus missionários) e a 
ferramenta parece ter interesse e consistência para se aguentar sozinha com mediação de 
outros que não eu. Gosto da ideia… 

 

Dos problemas, dos encantos e da comunicação… 

Abril 24, 2008  
 

Pelo facto de ser feriado sexta, ontem troquei a aula de Matemática com a de Ciências na 
turminha de 5.º ano (vantagens de ser a mesma professora e de poder optar por uma gestão 
equilibrada dos tempos, sem prejuízo de nenhum parte… como em Ciências estamos mais 

adiantados… ). Outras vezes a troca é feita para garantir uma visita à sala de informática 
numa das disciplinas, de acordo com a necessidade. O saldo final é sempre o correcto (embora 
tenha decidido que o feriado deveria “eliminar” uma aula de Ciências e não uma de 

Matemática…) 
 
Iniciei com os desafios do costume:  

Meninos! Hoje, a professora que vocês pensam que eu sou não sou eu… E o que vai acontecer 
hoje não será aquilo que estava previsto acontecer. Quem sou eu afinal! O que vai acontecer 
hoje? 

 
Já não se deixam atrapalhar! É a gémea da professora! É aquela história que a professora 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/24/eu-aqui-e-eles-la-na-escola/
http://muitomais.wordpress.com/2008/04/24/dos-problemas-dos-encantos-e-da-comunicacao/
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contou um dia que enganou os seus alunos e disse que a professora de Ciências não era a de 
Matemática eram gémeas! 

Oh professora… hoje é Matemática em vez de Ciências? 
É cada vez mais difícil dar-lhes a volta! 
 

Iniciámos com um breve balanço dos trabalhos em curso. Continuam sempre a ter imenso que 
dizer. Chamei a atenção para os erros ortográficos de um dos projectos recentes (correcção a 
ser feita na aula de estudo acompanhado). 

A B falou dos problemas que está a ter para modelar em Scratch a solução do problema do 
caracol - Oh Professora, eu queria que ele subisse três quilómetros de caracol mas ele só sobe 
dois… - e analisámos em conjunto na turma as possibilidades de programação da animação: 

utilizar coordenadas (alguns sugeriram que colocássemos o rato onde queríamos que o caracol 
ficasse e depois copiássemos as coordenadas que aparecem no écran), ou utilizar o 
movimento com passos. 

Na sequência da reflexão que estávamos a fazer… tudo de improviso (quando penso na 
planificação de pormenor de aulas sinto uma coisa no estômago) fui para o quadro tentar 

ajudar a sistematizar a informação, porque eu própria vou sendo surpreendida com as 
possibilidades de exploração de variados conteúdos, ou até simplesmente da quantidade de 
pequenos problemas que surgem dentro de outros problemas maiores, a propósito dos 

caminhos que vamos fazendo.  
Aqui, neste caso, partimos do problema do caracol… e ao tentar encontrar a sua solução 
através do Scratch… construindo o filme da vidinha do bicharoco - modelação da situação (ele 

subia 3 km de caracol durante o dia e descaía 2 km de noite… pretendendo saber-se ao fim de 
quantos dias conseguia comer uma ervinha colocada no topo de uma parede com 10 km de 
caracol…. também usámos outra versão da história: quantos dias para sair de um poço se a 

profundidade for de 10 m e ele subir 2 m por dia e descair 1m por noite?) surgiram novos 
problemas… apercebi-me deles e, uma vez que é a necessidade que comanda o 
desenvolvimento do engenho (e que consegui abrir-lhes o apetite para a “coisa”) não perdi a 

oportunidade e vai de escala (por exemplo: 20 passos de Scratch correspondem a 1 km de 
caracol), vai de cálculo… quantos passos ao todo para programar uma parede com 10 km de 
caracol? E para ele andar 3 km de caracol como se programa a instrução em Scratch? Quantos 

passos tem que dar o caracol? Dedinhos no ar… E vai de negativos: Experimentem mandá-lo 
andar menos 40 quando quiserem que descaia… -40 põe o caracol a fazer marcha atrás sem 
mudar a posição dele nem a direcção em que se desloca, só o sentido muda! Positivo anda em 

frente, negativo para trás…  
Isso é verdade professora? Carinhas iluminadas. Experimentem… 
E podemos pôr no projecto um Sol quando ele anda de dia e uma Lua quando ele descai de 

noite? 
Excelente ideia! 
Nem todos vão fazer o projecto. Eu sei. Mas todos se envolvem na aula como se isso fosse 

acontecer… Uns acabarão por conseguir, outros desistirão e farão outro… pegando num 
desafio novo daqui a uns tempos que os motive mais. Outros, como o meu doce D, talvez nem 
tentem. (Excelente aluno… não consigo pô-lo a programar em Scratch sem ser 

presencialmente nas aulas… se bem que agora o provoquei directamente e na aula perguntei: 
vai um caracolinho? Sorriu-me. Agora… sempre que passo por ele, mesmo na rua, pergunto: e 

o nosso caracolinho, vai? Não, ainda não. Mas ontem em Estudo Acompanhado disse-me… se 
calhar este fim-de-semana vou tentar… Verbalizou a intenção! Nem queria acreditar… veremos 
o que vai acontecer na prática! 

Darei conta. 
De repente: 
Oh Professora! Posso anotar aqui no meu diário de campo isso tudo para depois me lembrar 

quando estiver a fazer o projecto! 
 
Oh M!  

(Lembram-se da entrada de ontem? correcção do blogue… erros ortográficos…Pois… ela 
mesma) 
Claro que sim! Fico mesmo contente! Vocês sabem que eu não estou sempre a pedir que 

copiem tudo, porque só interessará a quem decidir avançar com o projecto, mas fico mesmo 
contente quando vos vejo a tomar iniciativas destas, a mostrar que estão a crescer e cada vez 
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mais são capazes de tomar mais decisões. E, turma, a M (bem como outros alunos) tem 
levado muito a sério a questão do diário de campo! E já me contou que o usou um dia destes 

para se lembrar de como tinha feito uma coisa num projecto antigo… Para além disso, cada 
vez vai treinando mais a escrita e escrevendo melhor… 
 

A aula continuou… 
Quando dei conta… os apontamentos da M estavam tomados. Como se pode ver… a M não 
copiou o quadro… acompanhou a reflexão e registou tudo como sentiu que seria mais útil 

depois para si. 
Fotografei ambos os registos… e não hesito em admitir que o dela é bem melhor do que o 
meu. 

 
Sobretudo depois de ontem à noite, numa excelente sessão para o seminário do mestrado, 
partilhada pelo Professor José Lagarto da Universidade Católica (a propósito de LMS), 

ter sido tocada a questão da organização da informação no quadro… que frequentemente não 
é tão cuidada como deveria ser para optimizar a comunicação… 

 
Touchée, Professor.  
Felizmente há seminários (tenho gostado do que aprendo) e alunos como a M para nos 

ajudarem a melhorar o estilo por vezes caótico (confesso-me) resultante de uma 
excessivamente curta distância temporal e emotiva entre o funcionamento/pensamento 
acelerado do cérebro e a mão que o traduz. No caso que descrevo e ilustro, penso que o 

caracol tem(teve) algum potencial comunicativo… e pelos risos e ohs de espanto dos alunos, a 
comunicação talvez tenha sido uma razoável realidade (ou a M não teria conseguido inventar 
no caderno algo que eu não cheguei a escrever…) . 

Ah! Outra vantagem… o meu giz é bem melhor do que o de ontem da sala de aula da FPCE… 

 
Embora menos organizada, a minha informação era mais visível…  
Ficamos ela por ela… ?  

 

    

   

http://joselagarto.no.sapo.pt/
http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System
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O Plano Tecnológico… essa miragem! 

Abril 28, 2008  
 

Preciso de um muro, hoje. Sim, lamentações. Mar de rosas só mesmo o do jardim e o dos 
afectos, felizmente esses de boa saúde ao contrário de outras coisas. 

Eu sei que daqui a pouco estarei a falar das ainda (poucas) coisas boas que fazem parte deste 
caminho de silvas que é ser professor numa escola pública de um país que quer resultados a 
troco de nada e de mil promessas sempre adiadas. Mas agora, neste momento, antecipando o 

insucesso da tarde, depois do insucesso da manhã, tenho de pôr a nu as más, porque começa 
a não haver paciência para tanta hipocrisia, tanta coisa tão pouca coisa… 
 

Sim, às 8:15 entro na sala de informática.  
Supostamente para que os alunos, numa aula de matemática, importem alguns projectos 
antigos, os corrijam e voltem a carregá-los na galeria da internet do Scratch.  

Supostamente para que se inicie a modelação da resolução de um problema e que os que 
ainda não se animaram, avancem mais um bocadinho na motivação, na concretização. Claro 
que, não acabando os projectos, lá vem o pretexto para usar o mail da turma, enviando os 

projectos inacabados de forma a poder continuá-los no Scratch time (logo à tarde) ou em 
casa. 
Supostamente para trabalhar de acordo com uma agenda que não se compadece com o 

tempo: duas aulas apenas por semana, de hora e meia cada, uma delas na sala de 
informática. (E até iria computador a computador, agenda na mão - rentabilizando o tempo 

enquanto saltito e ajudo, diferencio, exploro conteúdos de acordo com as oportunidades - 
perguntar a tabuada, que exijo saibam de cor, é claro, apontando à antiga o desempenho.) 
 

Já adivinham… 
Sem internet novamente. Desta vez o problema é geral no nosso piso. O Conselho Executivo 
tem internet. A biblioteca, a sala polivalente, a rede sem fios do bloco… tudo morto. Desligo a 

ficha umas dez vezes, volto a ligar. Desço em busca de ajuda. Não há. Passado pouco tempo o 
professor que precisa dos portáteis com internet na sala ao lado vem à nossa sala: era para 
desligar e ligar a ficha. Nem te incomodes, já o fizemos várias vezes e nada. Truques baixos e 

pobres de sistemas que não consigo entender… mas não me compete entender. Eu não tenho 
de saber tudo. É suposto alguém resolver os problemas de hardware, as configurações e tal. 
Eu tenho de fazer o resto. Dar cor à ferramenta, dar-lhe expressão, torná-la cúmplice de mais 

e melhores aprendizagens, inovar, procurar caminhos novos com os meus alunos… Sim? 
Não me falta nem a experiência, nem a formação, mais auto-formação que outra coisa (ai as 
medidas do PT… a medida 3 da formação… isso! Muita formação e depois…), nem a vontade, 

nem o empenho, não me faltam sequer alunos interessados em chegar mais longe. Mas falta-
me algo importante. Um bocadinho de qualidade no equipamento ajudava (os computadores 
da Biblioteca são tão maus, que pouco se pode fazer com eles para além do trivial…) 

 
Alunos inquietos, revoltados. Como eu os entendo (já nem disfarço muito a irritação do 
momento). Mas tento pôr água na fervura. Vá… avancem com outros projectos… eu tenho 

uma pen, tentamos ver o que conseguimos fazer sem os projectos para continuar. Mas oh 
stora e aquele que eu estava a fazer, eu queria era continuar! Assim nunca acabo!  
 

Pois… 
 
É fundamental contrariar, tornando natural algo que é complicado nestas idades (nestas 

gerações - digital natives), a “coisa” de fazer as tarefas rapidamente sem cuidado e sem olhar 
mais para elas. Quero que se habituem a demorar-se numa tarefa, a desenvolver a 

autonomia, a persistência, o rigor, a exigência pessoal. Estar sempre a começar coisas.. 
passar a vida com pens atrás não é solução, até porque muito do trabalho está já publicado e 
agora é preciso aprender os processos de aperfeiçoamento, aprofundamento. E a aula dura 90 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/28/o-plano-tecnologico-essa-miragem/
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minutos, não mais. E eles são 21… E eu estou triste. 
 

Entrego os testes (tenho sempre de ter mil coisas na manga, porque raramente as coisas 
funcionam como eu desejo e espero), fazemos o balanço. Uma aluna, que ao princípio tinha 
dificuldade a Matemática, chora de emoção por conta do quase Muito Bom. Ai… Vou telefonar 

à mãe! Ela vai ficar tão feliz e a Avó vai ter de fazer uns tratamentos difíceis e vem viver 
connosco vai ficar tão contente! 
E ralho com outros que parecem ainda deter-se na divagação infantil de que, por milagre e 

sem esforço, é possível obter resultados. São poucos, mas não quero saber. Eu quero o 
melhor para todos. Não gosto de estatísticas. São pessoas o que tenho à minha frente, não 
seres abstractos de quem possa dizer: paciência… tive sucesso com todos menos com dois ou 

três…não é uma percentagem má…  
Um a um vou explicando o que é preciso fazer mais, o que falta para…, as estratégias para 
ultrapassar as dificuldades aqui e ali. 

E a „net não chega. E nada se resolve. 
Oh professora logo temos Scratch time… e se não houver internet outra vez? 

 
Ai meninos. 
Não sei o que responder. 

Só sei (e isto não lhes digo nem mostro… por isso, aqui, preciso de o fazer para repor o 
sorriso no sítio do costume) que haverá um dia um limite para isto. Que não podem colocar 
parâmetros que avaliam o meu desempenho, como professora, na utilização das TIC com os 

alunos, no desenvolvimento de projectos inovadores… e achar que sem os ovos eu sacio a 
fome seja de quem for. Aguardo ansiosamente a hora em que estabelecidos os meus 
objectivos individuais possa fazer uma auto-avaliação que denuncie a hipocrisia de tudo isto. 

 
É nestes momentos que me apetece correr por aí, tipo carochinha de janela, em busca de 
alguém que acolha o meu sonho: quem me quer para trabalhar a sério num qualquer espaço 

exigente que respeite o seu público? Apenas exijo ser bem tratada e condições de trabalho à 
altura dos meus sonhos e capacidades. À altura das expectativas das crianças que sirvo. 
Sei que conseguiria mais, muito mais, com tudo o que trago dentro de mim. Com este 

respeito imenso que nutro pelas crianças a meu cargo, esta fome de os ajudar a ser melhores, 
a ficar mais preparados,  
 

Alguém quer casar comigo? 
Tenho de inventar um sonho dentro do sonho? 
Terei ainda coragem e idade para isso? 

 
Nestas alturas é também um bocadinho do meu patriotismo que se morre. (Desculpem o 
dramatismo, é esta minha alma de poeta) País que não acarinha quem quer trabalhar, país 

que deixa ao deus dará as coisas, para depois exigir mundos e resultados, não é país que 
mereça tanta gente empenhada por aí espalhada, tanta criança com vontade de aprender a 
quem só se dá uma resposta no tempo em que eram precisos todos os sins:  

 
não.  

 
Daqui a pouco regresso à escola e, quem sabe, volto de lá com alguma história feliz. 
Mas precisava, primeiro, de soltar de mim esta mágoa por um faz de conta que faz mas não 

faz e depois contabiliza o não feito na história de vida de quem tentou fazer mas não 
conseguiu por não ter por perto tudo o que era preciso. 
Até quando? 

(Percebem por que razão à hora de almoço, em vez de comer, escrevo? Se não desabafar, 
deitar para fora o que me pára a digestão dos sonhos, não me volta o apetite…) 
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Coisas más, coisas boas… 

Abril 28, 2008  
 

… são sempre dias longos estes. Muitos dados para recolher, organizar registar da forma mais 

ordenada possível. 
A tarde? 

Bem… 
A Cabovisão, depois de avisada, reiniciou o sistema na sala de informática e sugeriu que o 
rooter não estivesse tão perto do resto (suspiro… duvidando… veremos…). Mas à tarde a sala 

já não era minha… Tive de estar com os portáteis na outra sala, portanto, não aproveitei… 
Nos portáteis a „net, como sempre, instável, fraca, ora sim ora não, ora assim assim, 
queixumes, desmotivação. Não é por acaso que depois da manhã alguns alunos tenham 

optado por ficar na rua a brincar em vez de aparecer no Scratch time. Se eu fosse aluna 
pensaria melhor antes de me enfiar em mais uma sala de aula (depois de ter estado na escola 
desde as 8…) para depois me entristecer por não ser capaz de concretizar que me apetecia. 

Insisto sempre com eles que é um espaço livre. Um espaço para aparecer se apetecer, se fizer 
sentido. Nem sei como ainda persistem tantos. Hoje eram 14, mas alguns do 6.º ano (cinco, 
que ficaram do apoio de Matemática), um outro, também de 6.º ano, amigo de aluno de 5.º 

que foi convidado por este para aparecer. Os restantes oito eram alunos do 5.º ano. Foi talvez 
o dia em que apareceram menos alunos da GTurma. 

Problemas? Claro, sempre: 

Alegrias, sucessos? Claro. Sem eles esmorece a entrega: 

 Persistência… esforço (reforço positivo)… voo…  

(provavelmente o melhor do dia - agarro-me a ele com unhas e dentes…) 

E…  

querem contadores nos blogues…  
gostam de comentários, partilham os que vão tendo…  
A M já corrige erros de colegas: professora, é perferirem ou preferirem?  

Respondo.  
Ela para a outra colega: Vês? Eu não te disse?  

Sim… coisas boas, coisas más… Sempre coladas umas às outras… 
São 20 horas… 
12 horas praticamente seguidas a trabalhar… e ainda não acabou. Faltam mais alguns registos 

e uma ou outra leitura se os olhos não se fecharem primeiro. 

Sim, eu sei, há caminhos mais fáceis… há… 
Por teimosia, amor ou não sei quê, não tenho muito o hábito de os escolher… 

  

Coisas boas… muitas… 

Abril 29, 2008  

 

Vá… 

Estou a fazer um esforço. 
Esqueçamos por um instante os disparates superiormente emanados, os atrasos de 

implementação de projectos, as falhas técnicas… e passemos às coisinhas doces que partilho 
com os meninos a quem gosto de chamar meus.  
(Como se estas aves fossem de alguém!) 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/28/coisas-mas-coisas-boas/
http://muitomais.wordpress.com/2008/04/29/coisas-boas-muitas/
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Só 45 minutos hoje… Matemática (quinto ano). 
O D (que me disse que avançaria para o projecto do caracol) apanhou-me antes da aula… oh 

professora eu ontem ia começar o projecto do caracol, mas não pude… tive lá família! 
Sem pressa D! Quando puder ser… 
Já na aula, azáfama da instalação nos lugares, a M diz que publicou mais coisas no seu blogue 

(vá ver!!!)… eu volto a lembrar que têm de me avisar, ou a minha cabeça não aguenta… o FCA 
diz que também colocou dois poemas no seu blogue… o M do referencial diz que ontem acabou 
e publicou logo o projecto dois do referencial, em que tinha estado a trabalhar no Scratch time 

(a persistência dele é notável!) e também me disse que o ffred tinha um blogue e que foi lá 
pedir para ele ir ver o seu projecto… uff  

 

O meu menino diferente, que não esteve bem toda a manhã, resolveu comigo fazer 

autonomamente os exercícios deixados pela professora do ensino especial… nem se queria 
levantar no final para ir almoçar… há dias assim… 

Eu sempre aflita. Hoje queria mesmo uma coisa mais tradicional. Rever resolução de 
expressões numéricas e pelo meio recordar técnicas de cálculo, números não inteiros, 
potências… por aí fora. Não posso descurar. Sinto que é neste equilíbrio, nesta diversidade de 

abordagens que pode residir alguma possibilidade de fazer melhor e ir mais longe. 

E continuam a chegar-me às mãos os trabalhos sobre a unidade de estatística - investigação 

pessoal sobre os seus projectos Scratch… (feitos em computador, ou à mão, fazem-me sentir 
que todo o esforço continua a valer a pena…) 

Terminei a aula apelando para a interacção entre eles, através das galerias e blogues, 
procurando ser educados, críticos mas sempre construtivos e felicitei quem já está aos poucos 

a aventurar-se nesse espaço social da comunicação, comentando os trabalhos de terceiros… É 
preciso ir formando para a utilização das redes sociais… 
Assim se vai construindo uma comunidade… 

Já os meninos do Turbêturma… cada vez menos tempo para a despedida. Ai as saudades a 
começar! 

Mais fotos hoje durante os trabalhos de grupo em Ciências… montagem de um “slideshow” 
para memória futura. Terão de realizar três trabalhos… Higiene e problemas sociais, 
micróbios, poluição… Relatório de avaliação de cada trabalho (recebi hoje o primeiro) com 

auto-avaliação de cada elemento do grupo, avaliação de cada um por todos os outros, 
descrição das tarefas realizadas, avaliação do grupo para o trabalho final. 



 62 

 
 

Quanto aos trabalhos, há previsões no no ar de… teatros, maquetas, modelos, programas 

televisivos, jogos… a azáfama é enorme (as muitas fotos levantam apenas a ponta do véu). 
No final terão de redigir uma página A4, sem consulta, sobre o que de mais importante 
aprenderam nas três unidades. Corro pela sala, vou ajudando, oferecendo opinião e conselho… 

lembrando a necessidade de dominar os conteúdos e fazer prova disso, de os incorporar nos 
trabalhos de forma clara e rigorosa, sem recorrer a banalidades e superficialidades não 
fundamentadas. 

 

 

Coisas boas, sim.  

(Hoje não me apetece falar das outras…) 

ADENDA: Depois de passar imenso tempo a descarregar no slideshow dezenas de fotos… 

verifico que só ficaram 16 … não me ocorreu que pudesse haver um limite… nem acredito! 
Suspiro… 
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Caminhos de amar… 

Abril 30, 2008  
 

Ontem à noite, depois das 21, a I - 5.º ano - descobriu-me no gmail (chat): 

 
I: tenho um novo projecto na galeria 

me: Boa! Vou ver! Beijinhos 
I: não é muito giro penço eu gostou ? 
me: Eu depois digo! Todos têm valor… depende do objectivo! Espera… 

I: ok 
me: Ainda não vi! 
I: não!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????????????????????????????????? 

me: espera! 
I: ok 
me: qual é o teu nome na galeria? N? 

I: sim o nome é Kitty do projecto 
me: Está engraçado… tem bastantes erros que corrigimos amanhã em EA, está bem? Como já 
sabes bem trabalhar a interactividade das teclas, podíamos tentar fazer algo semelhante, mas 

com conteúdos de Ciências… ou Matemática… queres experimentar? 
I: sim claro ja estou em pulgas por amanha 
me: Olha, vou ter de ir embora. Beijocas grandes! Pensa no assunto… 

I: ok durma bem 
me: tu também! Bons sonhos! 

I: igualmente 

me:  

 
Hoje em Estudo Acompanhado, o prometido foi devido… 
Sentadinhas em frente a um dos dois computadores da sala, a I apontou no caderninho os 

erros para mais tarde corrigir. Também falámos sobre a possibilidade de reproduzir um 
projecto semelhante mas com temas das disciplinas… estou a ter aqui uma ideia! Sim? Então 
força! E não te esqueças de corrigir os erros! 

… 
 
Saio da escola. Um aluno que não conheço cumprimenta-me olhando-me nos olhos, como se 

fôssemos velhos conhecidos. Pensei: deve ser um dos alunos de quinto, já que andei no início 
do ano a fazer inquéritos a todas as turmas… Mas a caminho do carro ainda consegui ouvir 
quando se virou para o colega do lado e disse qualquer coisa como: esta é a professora do 

Scratch… 
Deve ser, portanto, aluno da turma B à qual os meus meninos têm feito formação… A palavra 
vai-se espalhando. 

… 

Os trabalhos de estatística continuam a chegar. Muito surpreendidos com o facto de hoje 
apontar os erros e omissões dos já recebidos, recordando os conteúdos que deveriam constar 
no trabalho e nem sempre lá estão. Mais surpreendidos, ainda, quando pergunto se querem 

melhorá-los, completando-os, para que a avaliação não penalize a ausência de certos 
elementos que foram solicitados. Podemos? Claro… a ideia é aprenderem o mais possível com 
a realização deste trabalho. Não é aplicar um carimbo-nota e já está, não mexe mais. Poderão 

existir alguns que se contentem com o que está feito, mas quem quiser melhorar… diz! (vários 
dedos no ar… diria que… muitos). 
Mensagem captada. 

… 
 
A M tinha mais uns erros nas últimas entradas do blogue. Sentadinhas à frente de um dos dois 

computadores da sala, também estivemos em correcções virtuais: a M lia… tentava identificar 
o erro e propor soluções para o corrigir… Prometeu que depois corrigia em casa e disse: 

http://muitomais.wordpress.com/2008/04/30/caminhos-de-amar/
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também vou lá pôr que estive aqui com a professora a corrigir erros no blogue (e regressou ao 
grupo das amigas: preparam entusiasmadas uma conferênca a apresentar na turma sobre a 

Água - conceitos, problemas, procedimentos para tratamento da água imprópria para 
consumo). Aula com trabalho diferenciado. Alguns alunos trabalhavam em Língua Portuguesa 
- estudo autónomo mas com orientação. 

… 

M e FCA, com ajuda do D programam um projecto secreto que não querem que eu veja… 

pediram-me uma foto… e de vez em quando descaem-se (começaram este trabalho no 
Scratch time)… parece ser uma história do nosso trabalho com o Scratch desde o início do ano 
(oh professora, começámos quando a trabalhar?) 

… 

Estava eu aqui a escrever e… “clonc” o som típico do gmail a “meter conversa comigo”. 
Novamente a I… Interrompi aqui a escrita e lá fui eu. Tenho autorização para divulgar os 
diálogos… Dizem mais do que muitas palavras. E eu que a conheço… estou muito, mas mesmo 

muito contente com este “salto” no terceiro período. É preciso persistir… Acreditar… 

I: pode ir ver o meu blog? tive a remodelalo 

me: estive a remodelá-lo (atenção aos erros!) 
I: ha!!!!!!!!!desculpe gosta ???não gosta??? esta intereçante?gosta 

me: Já estou a ver! Uau! Isso é que foi avançar! Parabéns… agora temos mais uns erros 

para corrigir… E chamas a atenção para um problema bem grave! Assim é que é! Um 

blogue rico e cheio de conteúdo! Continua assim! 
I: ok mas ainda bem que gostou e estou agora a corrigir o projecto da Kitty e logo a seguir 

vou fazer o da ciencias 
me: Beem!!! Estou a gostar desta tua renovada energia! Força! Depois dá-me notícias! Sim? 
I: agora veio-me o interece do Scratch e do blog 

me: Agora vou acabar a entrada no meu blogue, que era o que eu estava a fazer. Olha… vou 
usar as nossas conversas… e falar da aula de hoje. Dás-me autorização? (e é INTERESSE com 
dois SS) 

I: é sempre a trabalhar e estive até agora a estudar matemática e estatistica para o teste 
esta bem pode por as nossas converssas 
me: Vais ver como vais avançar depressa! Às vezes um sacrificiozinho compensa depois pela 

alegria das conquistas… Mas não te deites tarde! Descansa! Muitos beijinhos 
I: eu sei estou a fazer um besfoço mas sempre compença 
me: compensa com S 

I: esforço desculpe-me 
me: não peças desculpa… Corrijo para ires evoluindo na escrita! 
I: e até estou a gostar de estudar É DIVERTIDO!!!!!!! 

me: Fico mesmo contente! Boa noite! Força aí nas aventuras do blogue e do Scratch! 
Beijinhos 
I: OBRIGADO E IGUALMENTE. BEIJINHOS 

me: Bjocas  

I: ja sei muitas…….coisas sobre a estatistica desce graficos de barras a niveis mais e mais a 
frente 
me: Boa! Vá! Agora vou acabar eu o meu trabalho! Beijinhos  

Excerto do blogue: 

30 de Abril de 2008 
 
Hoje tive com a minha professora, em estudo acompanhado, a corrigir os erros, do projecto 

que fiz. Esse tal projecto, a professora disse-me para não o fazer com a Kitty, como o fiz, 
para-o fazer com as matérias de matemática , de ciencias ou outra disciplina qualquer, e eu 

ja tenho uma ideia para o fazer… Mas é surpresa…A professora deu-me montes de ideias para 
fazer. 
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… 

e, passado um bocadinho (hoje nunca mais acabo esta entrada na teia… 

I: Já corrigi o projecto  

me: Vou ver… Bjinhos  
me: parabéns! Tudo certinho! Vês… Agora vai lá pensar nas ideias para Ciências e 
Matemática!  

I: obrigado pela ajuda  
me: Não é preciso agradeceres, sabe bem ajudar quando vocês estão interessados e 

empenhados a trabalhar. É quando aprendem mais com as ajudas! Bjs 

Não posso baixar os braços. A vida tem de ser agarrada de abraço em abraço.  

Mesmo em dias tristes, a tristeza deve ser usada sempre como motor para sermos mais, 
sermos melhores… 
Sim? (pergunto-me para me dar alento)  

Sim… (respondo-me reconfortando-me) 

 

Fragmentos do dia - 2 

Maio 2, 2008  
 

Continuando a caminhar para trás… 
Estudo Acompanhado. É preciso consolidar, estudar, perceber como se podem preparar 

melhor para as provas a chegar. 
Quem menos precisa desse complemento, tem missão social: agradecer comentários, 
agradecer nomeações, iniciar entrada de divulgação do facto com a nomeação de mais sete. 

Desses, alguns publicam projectos atrasados, outros ensinam a colegas o domínio de mais 
uma ferramenta tecnológica (a seguir partilharam esse conhecimento com o professor de 
Língua Portuguesa). A T conta-me que ela e os pais estiveram a ver o seu blogue, o blogue da 

turma, os projectos Scratch (penso que percebi terem-se socorrido de projecção ou écran 
grande, num momento em família que deve ter sido bem especial). 
Conversámos ainda sobre o prazer que os pais dela sentem por poder ir acompanhando o 

trabalho da escola (também uma função das tecnologias) numa perspectiva positiva. É tão 
importante esta ligação feita pelas melhores razões! 
 

Dando visibilidade ao que de melhor se faz, recolhem-se os apoios para a defesa da escola? 
Será que chega? Não me parece… mas temos de fazer o que nos parece certo e oferecer o 
nosso contributo da forma possível. 

 
E, professora, corrigi os erros todinhos!!! Não vai encontrar nem um! (Eu a olhar para o único 
e a apontar… matematicamente… não tem acento!). Rimos. Afinal havia um… 

…e acho que tem lá mais umas marotas gralhas… mas fica para depois!  

 

Fragmentos do dia - 3 

Maio 2, 2008  

 

Manhã cedinho. Matemática com os mais pequenitos… 

Aquecer os motores com os habituais balanços e novidades. 

http://muitomais.wordpress.com/2008/05/02/fragmentos-do-dia-2/
http://conversaseconversetas.blogspot.com/
http://muitomais.wordpress.com/2008/05/02/fragmentos-do-dia-3/
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Receber trabalhos, comentar outros já feitos. 
A I (sim, das conversas no gmail) disse-me que a Mãe esteve a ver o seu blogue, os seus 

projectos e decidiu fazer um blogue para os seus alunos e mostrar o da sua filhota para ver se 
os entusiasma a seguir o exemplo. A tua Mãe é professora? Sim, de Ciências. E esteve a ver o 
Scratch e achou engraçado.  

Mas então só agora mesmo no finalzinho do terceiro período é que lhe mostraste? Oh 
professora, é que nos dias da semana não dá muito tempo, mas assim ontem no feriado 
estivemos juntas a ver essas coisas. 

Então depois conta no teu blogue essa história bonita (tal como a C fez com a Mãe, que 
também aprendeu com ela a fazer um blogue e fez um para os seus meninos…) 
A minha mãe também me parece que quer experimentar o Scratch, diz o M. 

O meu pai também anda de volta de mim e depois pergunta coisas, como se faz isto e aquilo… 
agora a SM. 
E eu deliciada com estas histórias familiares… mais uma vez a família no centro, pelas 

melhores razões: exemplos de acompanhamento, interesse, carinho. Se os pais não podem vir 
muitas vezes ter com a escola, a escola pode procurar formas de se aproximar deles… 

 
Depois mergulhámos profundamente na nossa Matemática, hoje um pouco mais tradicional… 
múltiplos, propriedades das operações (para aplicação imediata)… e até umas “chamadas” de 

tabuada! (A F teve Muito Bom - tabuada na ponta da língua!) 
Pelo meio mais uns devaneios por conta da propriedade que não ficava bem que fosse 
“trocativa” porque não é lá coisa muito fina de se dizer… bem melhor ir ao verbo comutar 

(sabem o que são comutadores?) muito mais sofisticado (ai tantos sorrisos)… e… a leitura da 
síntese “O produto não se altera se se trocar a posição dos factores”…e o meu ar de espanto e 
aflição: desculpem, agora é que não entendi nada! Eu até sou muito sofisticada e tal, aprendi 

a palavra comutativa, mas não percebi essa frase. Alguém explica?  
A B, com o seu ar doce e maternal, começou a explicação para me sossegar a aflição, ajudada 
pelos colegas…  

Delicioso. 
 
Já a garganta começava a doer, mas ainda me ia esquecendo dela… 

 

Da importância da sede e da rega das rosas...  

Maio 04, 2008  

Sábado: 
 

olá professora eu posso pôr só os meus projectos como exemplos para o gráfico de barras? 
beijinhos 
 

Olá!  
Sim! (Mas podes usar outros exemplos de outros temas... das ciências, por exemplo...).Mas 
têm de lá estar os teus projectos.  

Bjoquinhas 
 
obrigada professora! desculpe lá estar-lhe a ocupar, mas também é preciso a construção de 

gráficos de barras, os pictogramas... e explicar para que serve? 
 
Usa o Manual e as informações sobre tabelas... gráficos etc... Convém, sim, dar uma 

explicaçãozinha sobre a estatística... o que é e as suas ferramentas. E não peças desculpa... 
estou doentinha e de cama... não posso fugir daqui :) 
Beijinhos 

 
muito obrigada professora! beijinhos 
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beijinhos 

 
Domingo: 
 

Olá professora! já fiz o meu trabalho da estatística. Está muito bonito!!  
muitos beijinhos! 
 

Estou desejosa de ver! 
Até amanhã!  
Muitas beijocas 

 
(Foi a primeira vez que esta rosa se entrelaçou comigo assim via correio electrónico... Uma 
das razões pelas quais gosto de estar contactável mesmo ao fim-de-semana - através dos 

meus gadgets como o Nokia - é que, ao partilhar a importância do uso das tecnologias com 
eles para gestos de crescer, ao exigir trabalho sério e aprofundado, sei que muitas vezes têm 

de se socorrer, tal como eu, de algumas horas de um tempo de descanso - esta mania da 
escola a tempo inteiro que lhes rouba horas exageradas dos dias - por isso considero justo e 
necessário responder aos apelos que possam surgir. Se for algo ao qual possa dar resposta, 

óptimo, se não... digo que estou afastada de um PC e que depois logo corrijo, vejo... enfim... 
pelo menos respondo e mostro que me importo com o seu esforço, que estou atenta. Eles 
precisam tanto... Pode fazer toda a diferença cada um destes gestos na hora certa.) 

 

Conversas… 

Maio 5, 2008  

 

Mensagem (mail) perto das 19: 

Olá professora! estou a fazer um projecto muito giro da Kitty, com um problema de 

matemática, e tem música! Mas não o consigo enviar ! a password, está certa … mas não 
consigo enviar. o que é que eu faço? beijinhos 

me: C, consegues comunicar comigo assim? (chat do gmail – ela nunca havia usado) 
Tenta anexar o teu projecto a uma mensagem para mim 
7:19 PM Sim??? 

Estás a ver-me falar contigo? 
Alô??? 
É só escreveres nessa janelinha do canto……. 

7:20 PM C!!!!!  
Vês-me????  

7:25 PM C: sim professora! eu vou mandar-lhe o projecto, está bem? 

me: Sim! Aguardo! 
Sabes fazer? 

7:26 PM C: sim! acho que sim vou tentar! 
me: Attach a file…. procuras nos teus documentos onde gravaste… 

Boa! 
7:30 PM C: não encontro professora… 
me: Faz assim: abre o projecto no Scratch 

7:31 PM depois grava-o de novo: gravar como… escolhes os meus documentos… para saberes 
onde está… 
Faz sentido? 

C: já está! 
7:32 PM obrigada professora! 

http://tempodeteia.blogspot.com/2008/04/da-poesia-da-ternura-e-do-amor.html
http://muitomais.wordpress.com/2008/05/05/conversas/
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me: Uau! És rápida! Agora envia… 

la la la (estou a cantar para passar o tempo) ainda não chegou! 

7:33 PM Não estou nada a cantar… estou a escrever no meu blogue e a tratar dos filmes… 
Olha, ainda não me disseste o endereço do teu blogue! 

Envia! 
7:37 PM Então? 

Estás a ter dificuldade? 
C: professora isto não está a enviar… 
7:38 PM me: olha… 

vamos fazer assim 
7:39 PM grava numa pen… sim? 
Tens? 

7:41 PM C: aqui ao pé da mensagem diz: você está usando 94 MB de 6692 MB no momento. 
7:42 PM me: Isso é normal…. diz a toda a gente 
informa-te da memória que já gastaste 

é pouquinho 
Mas conseguiste anexar o ficheiro? 
7:43 PM C: sim 

me: será que ele é pesado? Como disseste que tem música…. 
pode ser isso… 
7:44 PM C: sim, tem música… 

me: Mas não devia ser razão para não chegar aqui… o gmail admite ficheiros bem pesadinhos 
C: professora!já enviou! 
7:45 PM me: uau! Chegou! É pesadinho… Não dá para colocar na galeria a não ser que eu 

tente fazer uma “coisa” (comprimir os ficheiros de som)… vou tentar e já te digo. 
7:46 PM Até já…. Parabéns pela proeza! 
Assim é que é! Nunca desistir! 

C: obrigada! 
gostou do projecto? 

7:47 PM me: Estou a começar a ver… dá-me tempo…  

C: está bem. 

7:51 PM já viu? 
7:52 PM me: Está amoroso! Estou a tentar comprimir os sons (faz-se usando o EXTRAS no 
topo… e pode escolher-se som de vários tipos de qualidade… diminui logo o peso… estou a ver 

qual é melhor…) 

comprimir e não coprimir …  

espera…. 
7:53 PM C: fixe! obrigada 
me: Já consegui que passasse de 10 mega para 2 mega… 

7:54 PM acho que o som está aceitável e já vai dar para o colocares na galeria… 
Espera um bocadinho… já reenvio… 

7:58 PM Estou a enviar… já foi!!! 
Vê lá… 
7:59 PM C: professora, mandou para a galeria? 

me: Não… para o mail… 
Já está aí de certeza 
8:00 PM C: já recebi! vou mandar para a galeria… 

me: Depois avisa! Beijinhos 
8:02 PM C: ok! 
ok! 

8:03 PM não está a dar… 
8:04 PM me: queres que te envie a versão ainda mais pequena? Tem pior som, mas podemos 
tentar… 

8:05 PM C: Não. Pode mandar para a minha galeria? 
me: Preciso da password e do username… 
8:06 PM queres que envie? 

8:07 PM C: o username é: ………. A password é : ……. mande a versão que me mandou. 
me: Vou tentar e já digo coisas… 
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sim, essa versão 
8:10 PM Está a demorar muito……… vamos ver… 

C: pois, a mim também demora muito… 

8:11 PM me: Mas…….. surpresa!!!!! Já está!!!!  

Missão cumprida! 

Vê lá… 
8:12 PM C: boa!!!! como conseguiu? 
me: Não sei… fiz tudo normal… share… a versão de 2 mega… ele resolveu ser simpático! 

Agora vou fugir!!!!!! 
Contente? 
Beijiiinhos 

8:13 PM C: estou muito contente! obrigada! é a melhor professora do mundo! vou ver o 
projecto! 
8:14 PM me: Não sou não querida, mas fico feliz por ficares feliz! Beijocas e até amanhã! 

 
8:16 PM C: é sim! para mim é! beijocas!! 

me:  

 

Por eles… para eles… 

Maio 5, 2008  
 

Seria muito sensato dar mais tempo ao corpo para recuperar. O cansaço maior do que a conta 

de final de dia é a prova. Uma coisa é estar em casa com a cama à disposição. Outra é estar 

das 8:15 às 17 em actividade intensa com meninos, apenas com paragem para almoço, 
quando tudo em nós ainda grita por uma horizontal mais prolongada. Ora agora por aqui, 
ainda a tratar os filmes do dia, parece-me que a horizontal será adiada por mais umas horas. 

Não posso dar-me ao luxo de atrasar a recolha e organização das notas de campo…. deste dia 
(segunda-feira) em que oscilo sempre entre a desilusão costumeira da falta de condições e o 
encanto de os ver crescer à minha frente. Em síntese? Não sou uma pessoa sensata…  

(Entretanto… uma das minhas princesas precisou de mim, como se viu… e o tempo, bem 
empregue, claro, encurtou) 

É que a segunda-feira é uma das poucas oportunidades em que posso aceder a equipamento 
informático com eles, ainda que de fraca qualidade (hoje, depois de uma manhã que até 
correu bem, porque a „net se aguentou na sala com os PCs fixos, a tarde foi o desespero do 

costume… a desilusão dos alunos cada vez maior, porque a situação se tem agravado com os 
portáteis, a fuga de alguns alunos que precisavam mesmo de estar comigo um bocadinho de 
volta de questões onde a internet é indispensável). Não podem actualizar o blogue da turma, 

corrigir os erros dos seus blogues, não podem publicar projectos ou importá-los para melhoria, 
não podem tão somente procurar imagens para os seus projectos… não podem tirar dúvidas e 
aprender novas técnicas que envolvem o uso da „net… Acabo por ter de, em casa, os ajudar. O 

tal projecto da Kitty foi iniciado no Scratch time e é visível o entusiasmo deles… se eu não 
tivesse podido ajudar ainda hoje a partir de casa (coisa que se teria resolvido lá com 
condições) a desmotivação instalar-se-ia. Às vezes irreversivelmente em alunos menos 

confiantes, mais frágeis, muito inseguros, que pouco têm produzido e que começam 
finalmente a interessar-se e a fazer progressos (como é o caso). 

Portanto, para não falar do que podia ter feito e não fiz com os meus meninos… para tentar 
acalmar uma certa tristeza, deixo flutuar à tona da teia apenas alguns dos grandes momentos 

do dia. Com som, com imagem… Os primeiros: da aula de matemática da manhã, os 
segundos: de um Scratch time que embora me alegre por boas razões, me entristeça 
profundamente por outras más. (A qualidade dos vídeos originais é sempre boa… mas a 

http://muitomais.wordpress.com/2008/05/05/por-eles-para-eles/
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conversão para mp4 para que fiquem com uma dimensão aceitável pelo youtube, arruina-a 
por completo.) 

Eu sei, eu sei que já devem estar fartos, cansados desta doença bipolar das minhas segundas-
feiras… mas não me quero esquecer. Cada uma das dificuldades, cada um dos obstáculos irá 

ser descrito na tese. O trabalho de investigação também deve possuir essa vertente 
desmistificadora da perfeição, essa vertente de exposição, até de denúncia… Defendo uma 
intervenção crítica na investigação, sempre que possível e oportuno. Sim, podia ter ido muito 

mais longe, podia. Deixarei escrito as razões pelas quais não consegui chegar onde sonhei 
chegar. 

Adiante. 
Por que razão lhes chamo grandes momentos? 

Porque lentamente, gradualmente, estão a fazer a transição de projectos simples, curtos e aos 
quais a maioria não regressava para correcções ou melhorias - muito próprio da idade e de 

uma certa cultura de “fast doing” dos “digital natives” - para projectos progressivamente mais 
complexos, que lhes consomem vários dias até verem a luz. Menos projectos e maior 
qualidade. Na literatura encontro referência a esse fenómeno. Curioso conseguir observá-lo. 

Agora faltará ir também percebendo que gestos do professor ajudam a fazer esse caminho de 
transição… ler, ler, informar-me… e escutar-me a trabalhar com eles, quando os ajudo, 
quando lhes dou a mão, para procurar padrões, algumas regras simples… se forem 

detectáveis… 
Partilho, então, algumas das estrelas que conseguiram iluminar o difícil dia. 
(Não foi nada fácil a selecção) 

Ver AQUI 

 

Alegrias e perguntas… 

Maio 6, 2008  

 

Ontem não falei de como o meu menino da carta depois de, novamente, ter passado por um 

período complexo, parece finalmente ter escutado e acreditado no carinho que lhe queremos 
depositar no colo, na ajuda que lhe queremos dar (e que não passa por retirar os obstáculos 
do caminho). Passei bastante tempo com ele no Scratch time, ontem (a alegria de gravar a 

sua voz em jeito de grito desesperado, para a oferecer a um boneco que cai do avião e é salvo 
por um tapete mágico, vezes sem conta…).  
O que queres fazer? Continuar a desenvolver o teu projecto? Sim!  

No final pedi e ajudou-me, junto com os outros, a arrumar os computadores. Foi o último a 
sair. 
 

Nunca mais faltou um caderno na aula, nem uma lição por escrever, nem um sumário por 
fazer, nem um registo por copiar, sempre a horas na aula, tudo pronto para começar. A última 

conversa, na sequência de uma ausência e de um retorno em que passava novamente o 
tempo prostrado sem nada fazer, foi sofrida e longa mas parece ter tido o certo tom. No seu 
jeito muito peculiar, aceita a interacção comigo, mostra-se curioso, começa a fazer perguntas.  

Fazer perguntas é muito mais que meio caminho para qualquer salvação… 
 
Hoje a prova de fogo… um pequeno teste de avaliação sobre um tema simples, ao seu 

alcance, mesmo sem grande preparação: estatística. 
Pela primeira vez vi-o entregar-se à tarefa de corpo e alma, parando apenas no final para me 
dizer que não estava a perceber o que se pretendia na última pergunta. Não precisei de lhe 

dar mais do que uma minúscula pista… completou o trabalho. 

http://tempodeteia.blogspot.com/2008/05/por-eles-para-eles.html
http://muitomais.wordpress.com/2008/05/06/alegrias-e-perguntas/
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E eu estou contente. Muito contente. 
Não é o teste, não é o resultado (Bom - ele, sim, vai ficar tão feliz!)… é a atitude, a postura, o 

sorriso, o envolvimento… A crença renovada de que apesar de sermos pequeninos e frágeis, o 
mundo contra nós, podemos tomar o destino nas mãos em vez de nos deixarmos atolar 
indiferentes, cansados das injustiças, sem reacção, dispostos a morrer sem lutar. É assustador 

ver uma criança à nossa frente a tentar desistir de ser… 
 
E este facto novo do sucesso não forjado, do sucesso merecido e genuíno, a trazê-lo para 

mais perto de nós. Quem o viu há uns meses… quem o vê agora. Foi uma felicidade termos 
conseguido encontrar um caminho para o ajudar… Recebo infinitamente mais do que dei 
quando vejo um patinho a transformar-se em cisne à minha frente por sua própria vontade. A 

força está dentro dele, o desejo de metamorfose tem de existir, nós só podemos almejar 
conseguir dizer/ser a palavra e o gesto mais certos no momento adequado. 
Pena que seja tão difícil ver o óbvio a quem nos quer transformar em meros funcionários sem 

tempo de qualidade para dedicar a todos. 
 

Se o tempo continuar a desaparecer, se a energia começar a faltar à maioria dos guardiões do 
templo, a quem pedirão ajuda estas crianças?  
Quem estará lá um dia para as proteger? 

 

Alegrias, supresas e… fora com as algemas 

Maio 9, 2008  

 

Levantou-se e veio até mim. 

Já sabendo que teria de haver uma razão bem forte para a abordagem, sem que lhe tivesse 
sido dada autorização para se levantar no início dos preparativos para começar a aula de 

Matemática, foi logo dizendo: Oh professora, isto que eu vou dizer é mesmo importante…  
Sim?  
Sim.  

É sobre o Scratch. Eu até enviei um mail à professora a contar. 
 
Ora bem… a novidade que tinha para mim era esta: alguém (originário de Portugal) acabou de 

criar uma conta Scratch… ainda não tem projectos mas já lançou uma galeria a que chamou 
Sociedade de melhores projectos de animação e colocou lá um projecto do F, da C e do ffred… 
Eles estavam felizes com a distinção! Sem dúvida um reconhecimento motivador de novas e 

mais complexas aventuras. Os projectos da C e do fca, que resultaram da proposta em 
matemática de modelação do tal problema do caracol, estão muito interessantes e vêm mais a 
caminho.  

O amparo/reconhecimento propiciado por estas comunidades, para além dos muros do 
reconhecimento da escola, é importantíssimo… Sobretudo ao enviar a mensagem de que a 

qualidade e o empenho são valorizados… Bons efeitos colaterais nos restantes alunos… 

Neste caso, embora exista margem para melhorar (há sempre) a distinção é merecida (e não 

sabe o sr(a)… ou será um jovem? que foram alunos de 10 anos a fazê-los…) . Vêm mais 
projectos destes a caminho… que surpresas reservarão? 

http://muitomais.wordpress.com/2008/05/09/alegrias-supresas-e-fora-com-as-algemas/
http://scratch.mit.edu/galleries/view/18188
http://scratch.mit.edu/users/fca
http://scratch.mit.edu/users/cisnedourado
http://scratch.mit.edu/users/ffred
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O resto da aula de matemática foi uma aventura simples por entre os múltiplos, divisores, 

critérios de divisibilidade, com o nosso especial toque mágico e muitas surpresas - por 
exemplo as intervenções da I. que estava imparável, excelente e perfeitamente sintonizada no 
trabalho depois de dois períodos de muito alheamento e bastantes dificuldades.  

A propósito do truque para descobrir se um número era divisível por três (não vem no 
manual) eu perguntei se achavam que 111 era divisível por três… Oh! Não! Claro que não! 
Pois é… mas estão enganados…dá... e mostrei o truque: 1+1+1 = 3… se o resultado da soma 

for divisível por 3, então o número também é! 
Depois de mais uns exemplos, a I. de braço no ar pediu para ser ela a enunciar o critério (nem 
me tinha ocorrido pedir… embora o tenha feito a propósito dos outros, pois eles começaram 

por dizer coisas como: é divisível por cinco se “acabar” em zero ou cinco e melhorámos a 
linguagem relembrando que isso do acabar era pouco correcto e elegante… deveríamos dizer: 
sempre que o algarismo das unidades fosse zero ou cinco)… regressando à I…. muito 

hesitante, devagarinho, mas confiante, disse algo como isto: se a soma dos algarismos do 
número for múltiplo de três… então dá… 

A alegria que me invadiu secretamente não tem tamanho. A I, como já disse, foi até ao 
momento uma das alunas com mais dificuldades. A mudança de lugar, a comunicação via mail 
(dei conta aqui há tempos), a motivação renascida, a interpelação permanente e directa para 

a manter ligada a mim e à aula surtiram em pouco mais de uma semana efeitos óptimos. 
Provando, parece-me, que se o professor tivesse realmente tempo para trabalhar de forma 
mais individualizada com cada criança… e um tempo extra para acompanhamento noutros 

contextos… muita coisa seria possível. Vá lá a gente explicar isto a quem manda! Mais alunos 
por professor, muitas horas na escola a fazer coisas não dirigidas aos nossos alunos, assim 
uma fábrica de encher salsichinhas e pronto: fabrica-se um sucesso mesmo à maneira. 

(Desculpem a ironia no meio de histórias bonitas.) 
 
Sinto que sim… que há aqui qualquer coisa no ar… que as estratégias mistas, a incorporação 

de diferentes momentos e estilos de trabalho e funcionamento podem produzir bons 
resultados a longo prazo. Ao contrário do que tenho visto escrito por muitos (mas de acordo 
com outras leituras) a abordagem mais sistémica e menos atomizada parece ser uma mais 

valia… partir tudo em pedaços digeríveis pode acabar na tal formatação onde se perde a visão 
de conjunto, a interligação entre as coisas, a lógica natural da vida e da matemática. E o 
feedback permanente e rápido: absolutamente indispensável. 

 
O que rimos quando a propósito da descoberta dos divisores de 32, logo no início, a 
atrapalhação era mais que muita por… por… muitos acharem que… a tabuada ia até… até… 

apenas até… ao 10! Oh professora! Então também pode ser o par 2×16 ? O 2 e o 16 são 
divisores! Ah! Já percebi! O 32 é múltiplo deles e dá para dividir pelos dois e dar logo resto 
zero! 

 
Oh meus amigos…. até podia ser muito mais!!! A tabuada não acaba no 10! 
Duas vezes 11??? Ah… Pois é… dá 22  

E… duas vezes um milhão? 



 73 

Sorrisos rasgados: dois milhões. 
 

Formatamos as cabeças das crianças das formas mais insuspeitas… 
Ao fim destes anos todos ainda consigo ser supreendida e aprender sempre mais qualquer 
coisa para ajudar os próximos a libertarem-se das algemas do cérebro… 

 

Coisas más, coisas boas… 

Maio 11, 2008  
 

… são sempre dias longos estes. Muitos dados para recolher, organizar registar da forma mais 

ordenada possível. 
A tarde? 

Bem… 
A Cabovisão, depois de avisada, reiniciou o sistema na sala de informática e sugeriu que o 
rooter não estivesse tão perto do resto (suspiro… duvidando… veremos…). Mas à tarde a sala 

já não era minha… Tive de estar com os portáteis na outra sala, portanto, não aproveitei… 
Nos portáteis a „net, como sempre, instável, fraca, ora sim ora não, ora assim assim, 
queixumes, desmotivação. Não é por acaso que depois da manhã alguns alunos tenham 

optado por ficar na rua a brincar em vez de aparecer no Scratch time. Se eu fosse aluna 
pensaria melhor antes de me enfiar em mais uma sala de aula (depois de ter estado na escola 
desde as 8) para depois me entristecer por não ser capaz de concretizar que me apetecia. 

Insisto sempre com eles que é um espaço livre. Um espaço para aparecer se apetecer, se fizer 
sentido. Nem sei como ainda persistem tantos. Hoje eram 14, mas alguns do 6.º ano (cinco, 

que ficaram do apoio de Matemática), um outro, também de 6.º ano, amigo de aluno de 5.º 
que foi convidado por este para aparecer. Os restantes oito eram alunos do 5.º ano. Foi talvez 
o dia em que apareceram menos alunos da GTurma. 

Problemas? Claro, sempre: 

Alegrias, sucessos? Claro. Sem eles esmorece a entrega: 

 Persistência… esforço (reforço positivo)… voo…  

(provavelmente o melhor do dia - agarro-me a ele com unhas e dentes…) 

E…  

querem contadores nos blogues…  
gostam de comentários, partilham os que vão tendo…  
A M já corrige erros de colegas: professora, é perferirem ou preferirem?  

Respondo.  
Ela para a outra colega: Vês? Eu não te disse?  

Sim… coisas boas, coisas más… Sempre coladas umas às outras… 
São 20 horas… 

12 horas praticamente seguidas a trabalhar… e ainda não acabou. Faltam mais alguns registos 
e uma ou outra leitura se os olhos não se fecharem primeiro. 

Sim, eu sei, há caminhos mais fáceis… há… 
Por teimosia, amor ou não sei quê, não tenho muito o hábito de os escolher… 

 

 

http://muitomais.wordpress.com/2008/05/11/coisas-mas-coisas-boas-2/
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E não se pode clonar-me? 

Maio 12, 2008  
 

Aproveito a horita de almoço para um pequenino balanço, depois de uma manhã sempre 

animada e antes de mais uma tarde preenchida (também com o habitual toque de cinzento 
que optarei por ignorar, reconvertendo a forma de abordar o tempo Scratch time para tentar 

ganhar novamente o entusiasmo e a motivação dos meus pequenitos, fartos dos problemas 
com a „net, tentando levá-los a concentrar-se nos projectos (suportando tudo com as nossas 
penzitas)… Mas não lhes é fácil não poder tratar dos seus blogues (algo muito importante, 

mas que tenho de colocar de lado pelas razões sobejamente conhecidas…) 
 
Ora bem… 

Se por um lado a minha curiosidade me levaria a querer escutá-los durante os processos de 
concepção e elaboração dos projectos (o que é obviamente impossível… a M expressa isso 
bem dizendo-me hoje: a professora não é 20 é só uma), por outro seria absolutamente 

indispensável criar condições para que todas as conversas tidas, na busca pelos caminhos que 
vão resolvendo os problemas dos projectos, ficassem registadas para memória futura, para 
depois perceber melhor como dialogam, como constroem o conhecimento, como ultrapassam 

obstáculos, como tomam decisões, se optam por planificar, ou se “bricolam” e experimentam 
até chegar ao destino, que conteúdos abordam de forma informal… 
Questões fundamentais para chegar fundo, para perceber melhor tudo o que tem acontecido e 

continua a acontecer… Mas não é possível. Sei. 
Tenho de me dividir entre investigadora e professora e, esta última, qual bombeira de serviço 

permanente na aula, bem tenta registar tudo o que pode, bem tenta correr todos, convencê-
los a escrever as dificuldades sentidas e a forma como conseguiram concluir com sucesso um 
trabalho, passando a maior parte do tempo a ajudar, a apoiar, a partilhar as alegrias e 

conquistas… o resto perde-se um pouco… a tal arte perecível que ela professora/investigadora 
procura fixar de alguma forma, com alguma riqueza de pormenores quando possível 
(desejando que fosse bem maior!). (Acham que falar de mim na terceira pessoa indicia já 

algum problemazito a merecer atenção?  

Aqui tento ajudar o B, provocá-lo a avançar ainda mais. Atrás a M e a B que, depois de um 
processo curioso e interessante de resolução de um “bug” (pode ver-se nos vídeos seguintes), 
estão a todo o vapor felizes nesta aula a avançar finalmente! Depois do problema resolvido, 

rapidamente criam a nova estrutura de movimento e, de minuto em minuto, vão-me chamado 
entusiasmadas para eu ir ver os sucessivos sucessos com as intruções. Noutra posição mais 
distante o F chama porque diz que o parceiro brinca e até o meu menino diferente, a trabalhar 

no computador com a professora de apoio mesmo ao lado, me chamou para eu ver o seu 
projecto: “Teresa Marques olha olha“… e eu olhei. E depois, logo de seguida, fui ter com ele 

para lhe dizer que o projecto estava lindo. 

Uns clonezinhos… agradecia… 

Vídeos AQUI 

 

Dá para acreditar? Só coisas boas… 

Maio 13, 2008  

 

Hoje que mentalizei toda a gente para o facto de termos de aprender a viver com as 

dificuldades, de não podermos baixar os braços e ser preciso avançar independentemente de 
não haver „net quando precisamos… que o entusiasmo pelos projectos na aula de matemática 

http://muitomais.wordpress.com/2008/05/12/e-nao-se-pode-clonar-me/
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/05/queria-ser-muitas-e-no-se-pode-clonar.html
http://muitomais.wordpress.com/2008/05/13/da-para-acreditar-so-coisas-boas/
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os levou (dezoito! quase a turma toda) a frequentar o Scratch time à tarde… havia internet em 
muitos portáteis! 

 

Foi uma alegria para eles. E útil em todos os sentidos. E moralizador… bem precisávamos! 
 

É claro que alguns rapidamente me avisaram que iam aproveitar para trabalhar nos blogues… 
mas a maioria manteve-se firmemente presa aos projectos. Dos dois de que dei conta à hora 
de almoço, um foi concluído (deixo aqui ligação) o outro está quase… tendo os Gonfabijo 

(parceria de dois) conseguido resolver a questão da noite e do dia de forma soberba (darei 
conta logo que publicado, deixo excerto de vídeo) e feito um script de “um metro e tal” para 
que pudessem a todo o momento estar presentes no écran as posições do caracol… 

mostraram-me no caderno a planificação da situação que pensei ter registado em vídeo… mas 
não. Escapou-me algo. Os restantes projectos continuaram a bom ritmo e registei em vídeo 
muitos dos momentos interessantes dos caminhos, estratégias, cálculos e raciocínios 

elaborados… esqueço-me de que têm 10 anos.  
 
Mas o que deixo aqui hoje de mais doce foi uma das conversas finais… As três gatinhas B, M e 

N chamaram-me entusiasmadas para eu poder ver o site que haviam descoberto com 
“imagens mesmo lindas para os nossos blogues”! Fui, de câmara ligada. E sempre a dar-lhes 
conta do juízo por causa dos erros ortográficos, mas feliz por ver como a escrita se lhes torna 

aos poucos tão necessária como respirar… As dificuldades persistem e todas as ocasiões têm 
de ser aproveitadas (não me achem cruel perante o entusiasmo delas… ele não esmorece). A 
M a quem fui fazendo as maiores correcções, no final perguntava se podiam ficar na sala até 

“amanhã” pois tinha adorado. Não posso adiar a preocupação com a língua. Hoje dizer ai que 
fofo e amanhã… olha, a propósito, ontem não te disse, mas tens lá muitos erros para corrigir. 
Respeito-os demais para lhes fazer isso. Criada que foi a relação de confiança, os meus 

reparos não desmotivam, estou certa que estimulam e tenho recolhido prova dessa evidência. 
A B, a quem ainda hoje corrigi também erros, foi ao blogue da B e alertou-a para uma gralha 

no texto de uma sua entrada. Descobri por acaso - ver vídeo. O entusiasmo é enorme e 
cresce. Ai eu gosto tanto de ter um blogue, foi uma das últimas frases da M (já não registada 
em vídeo). Terei um dia de lhes perguntar o porquê do fascínio… Há algo aqui relacionado com 

o livro The second self… Os computadores, a tecnologia, estão intimamente relacionados com 
a forma como pensamos sobre nós e sobre as coisas… a forma como nos vemos, como nos 
relacionamos com o mundo. Há brilhos nos olhos que transcendem o domínio técnico, 

felicidades incontidas que vão além de apenas mais uma imagem fofinha e gira. Para eles, 
nascidos nesta era, acredito que condicionem a sua forma de estar e pensar. Por isso a 
educação tem de definir os caminhos tendo em conta esta nova natureza dos alunos e, por 



 76 

isso mesmo, pedindo-lhes muito mais do que o que lhes tem sido pedido até hoje. Eles vão 
ser capazes. 

No final da conversa, a B diz algo que de certa forma confirma o que não é novo e devemos 
ter presente sempre. Brincamos às coisas dos adultos e assim nos apropriamos do universo 
deles que um dia será o nosso. Pais e mães, soldados, polícias, guerras… e… fazer blogues… 

Ao escutar a B ganho cada vez mais consciência da importância do modelo de si que o 
professor oferece… da pontualidade à exigência, da alegria ao empenhamento, da 
aprendizagem permanente à construção de um blogue, bebem de nós o mais oculto sem 

muitas vezes sabermos ao certo o quê nem como. Por isso gosto de me desocultar à sua vista 
e partilhar conscientemente com eles o meu universo.  

Acho que são essas as melhores lições que tenho para lhes oferecer… 

 

Ao mesmo tempo que este fervilhar imenso acontecia… três alunas do sexto ano (do grupo de 
oito que vieram ao apoio) pediram para ficar na sala a estudar para as provas de aferição. 
Professora, será que a gente podia usar o quadro branco? Hummmm… vá… levem a mesa para 

lá, tomem lá a minha caneta e estejam à vontade. Foi belo vê-las ao longe a trabalhar, 
resolvendo problemas no quadro, organizando-se à vez para a magia de estarem entregues a 
si, caneta da professora na mão, um quadro inteirinho à sua disposição! 

 

No meio de tudo isto, desde domingo que a má cura da semana anterior deu lugar a recaída, 
desta vez em torno dos pulmões e a meio da toma da segunda caixa de antibiótico. Confesso 
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a febre regressando hoje ao longo do dia… a tosse e o habitual ardor no peito a crescerem, 
mas admito também que por nada deste mundo perderia este dia maravilhoso. Não há melhor 

comprimido do que o que se oferece à alma. E a felicidade do espírito ajuda a curar os males 
do corpo. Se não podemos ir para a cama, ao menos que os dias sejam todos assim… 
Embora… o problema da necessidade de clonagem persista. Hoje com 21 a chamar por mim… 

deve ter-me escapado muita coisa bonita e importante…  

E fazer esta entrada com um gato à frente do écran durante algum tempo, também não foi 

tarefa fácil… 

 

 

Coisas diversas… 

Maio 13, 2008  
 
A vida no seu rio simples. 

Escrever todas as anotações referentes ao ensaio feito hoje a um questionário de posteste, 
numa turma que não reúne as condições para integrar a amostra. Preciso de ir acabar esse 
trabalho. 

Cruzei-me com o meu superJ à saída de manhã… já corrigiste aqueles teus dois projectos 
simples e magníficos? ( todos os dias pergunto… acho que ele qualquer dia me vê com asas e 
a fazer bzzzzzzzzzz).  

Sim! Já corrigi! 
Pronto… lá os trago eu para aqui… mas o que querem? Expressam tão bem o poder da 
ferramenta… e fazem-me sentir tão orgulhosa deles… No projecto do Perímetro, para verem “o 

movimento” de explicação, devem clicar numa das letras correspondentes às hipóteses de 
resposta… 

            

http://muitomais.wordpress.com/2008/05/13/coisas-diversas/
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A professora pediu umas imagens para o meu trabalho… e eu resolvi fazer assim: 
 
Caminha para mim com uma caixa de aspecto apetitoso. Isso é chocolate P? 

 

 

Ohhhhhhhhhhh… Afinal são sementinhas.  

Risos. 
Oh professora! Então e a alimentação equilibrada? 
… 

Oh professora, já está quase pronto. Faltam as pessoas e a informação… É o mundo poluído e 
o mundo verde… 

 

Dias cheios… 

Mais cheios e transbordavam! 

 

Dos passos, dos saltos, do crescer sozinho, dos “ses”, do tempo 

que não há… 

Maio 19, 2008  

 

Se eu tivesse menos alunos, se eu tivesse mais tempo (o tempo que me foi roubado e já era 

pouco), se a escola tivesse realmente em mente uma intenção de sucesso, aconteciam ainda 
mais milagres. 

Sim, eu sei… se eu tivesse asas… era um passarinho, ou um avião, ou uma mosca, ou uma 
borboleta… Sim, eu sei que os ses não nos fazem andar para a frente, nos prendem os 
movimentos se não os soubermos usar como motores para resolver a vida na ausência das 

http://muitomais.wordpress.com/2008/05/19/dos-passos-dos-saltos-do-crescer-sozinho-dos-ses-do-tempo-que-nao-ha/
http://muitomais.wordpress.com/2008/05/19/dos-passos-dos-saltos-do-crescer-sozinho-dos-ses-do-tempo-que-nao-ha/
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condições que sonhamos serem as ideais. Eu sei, mas pronto. Resolver a vida não pode 
significar apenas aceitar, adaptarmo-nos e não denunciar. 

Adiante. 
Começa a ser difícil atender todas as solicitações. O bom/complicado de procurar levar todos 

sem excepção a optimizar as suas capacidades, as suas produções, faz com que a atenção de 
qualidade (com tempo e calma) seja mais necessária com cada um… e isso tem riscos quando 
o tempo não chega para todos. Mas realmente começa a acontecer e é uma ginástica nada 

nada fácil. 
Felizmente, também, a procura do desenvolvimento da autonomia dos alunos, que acontece 
mais depressa nuns do que noutros, ajuda agora nesta fase em que, finalmente, consegui 

cativar alguns dos resistentes para a elaboração de projectos mais elaborados, mais 
demorados no tempo a concretizar. E é um conforto grande vê-los a reconquistar a 

autoconfiança, empenhados sem receio na resolução de problemas nem sempre simples. Tive 
que separá-los dos parceiros habituais, dar-lhes espaço individual para que o caminho 
pudesse evoluir (companhias excessivamente absorventes, ou trabalhando em ritmos muito 

diferentes, podem ser inibidoras nesta fase de crescimento pessoal). Isso significa que ainda 
tenho que dividir mais as atenções, mas vai compensando… o terceiro período será curto para 
estas conquistas finais, mas conto no ano que vem prossegui-las. 

Hoje deixo aqui, para me lembrar, e em jeito de notas de campo, alguns aspectos dignos de 
nota. 
Finalmente a conclusão do projecto dos alunos F e do J (caracol). Já aqui havia falado dele (e 

dos “meus engenheiros” planeando ao pormenor a longa sequência de programação que 
permite ter sempre no canto superior esquerdo a posição do caracol). Hoje posso divulgá-lo. 
Vale a pena ver. 

 
 

Avanços significativos nos projectos individuais do P (caracol) e da M (caracol - versão tokio 
hotel em que o vocalista da banda tenta chegar à guitarra. Foi assim que o projecto acabou 

por se tornar significativo e estimulante para provocar o salto qualitativo no trabalho). 
Quase conclusão do projecto (caracol, mas com um elefante pigmeu) do M. 

Avanço significativo no projecto caracol da M e da F (escreve-se mesmo assim - nome de 

código Scratch que me chamam para colocar problemas que resolvem depois sozinhas 

quando vou ter com elas, sem precisar de mim (basta a atenção, o mimo da companhia…) 

E ainda o início da modelação de uma situação que vai levá-los a trabalhar as fracções sem 

que eu tenha abordado o assunto. Foi uma ideia que tive na última aula e lá sugeri mais uma 
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“queimadela de neurónios”… quem já encerrou o projecto caracol, avança pelas pizzas fora 
(dois grupos e uma aluna)… brevemente darei notícias. Antevejo consultas ao manual, 

investigação por necessidade e umas aulas de apoio teórico para a construção dos projectos. E 
os mais atrasados criando o apetite… De nada me serve tentar/forçar alinhar tudo nos 
mesmos tempos. Forço o possível no ritmo de trabalho e respeito o necessário. Não me dou 

mal com esse tipo de diferenciação que não inibe uns de avançar, não paternaliza quem se 
atrasa (exijo-lhes sempre o máximo) mas respeita as diferenças mantendo em mente que 
quero que todos cheguem onde é necessário chegar. O tempo… ah se eu tivesse mais tempo! 

(Tenho de falar com as meninas sobre esta coisa do “duplicar oito vezes”… na aula com o 

entusiasmo nem me apercebi…  

Momento importante com a B e a N. Ao olhar para a marcação das linhas de avanço do caracol 

percebi que as distâncias não eram idênticas e perguntei como fizeram. Com centímetros! 
Centímetros? Sim… usámos a régua em cima do écran! Hummmmmm… e que tal pensar numa 
forma correcta de proceder que garanta realmente o mesmo valor para as distâncias? 

Desafiei-as a encontrar uma forma de corrigir a situação… 
Mas como? 
Digam-me lá, ao longo de que eixo é que se distribuem as vossas linhas de marcação? 

Do y. 
Sim. E o y não tem valores marcados sobre ele tal como uma régua? 
Ah! Pois tem. 

Então pensem… Se aqui, por exemplo, forem -240 e tiverem de subir 40 passos para a linha 
ficar a essa distância da primeira, para onde a enviam? 
Fica no -280, professora? 

Olhem novamente para o eixo… (uma delas foi buscar à capa, sem eu pedir, a ficha de 
trabalho sobre coordenadas cartesianas)… aqui é zero, e aqui? (fui descendo) Ah, é -1. E aqui? 
-2 Então, quando descemos acontece o quê? Lá percebemos (sem eu referir o termo valor 

absoluto) que o número aumentava o valor, embora fosse cada vez mais pequenino (por 
serem negativos).  
Então voltemos ao problema… -240… se eu subir 40?  

Ah! Fica no -200.  
Ok e depois?  

Se eu colocar a outra linha à mesma distância?  
Então…Tira-se 40 e fica -160… não é professora? 
Ora bem, estes valores são exemplos: agora coloquem o rato para ver a posição da primeira 

linha, mantenham o x constante e vão subindo mantendo sempre a distância. 
Avançaram. 
Passado algum tempo chamaram-me. Oh professora! A gente fez tudo certinho e esta 

distância não ficou igual! Veja a conta (vi… erro daqueles…). Meninas… 4 para 13? Ai 
professora, pois é… tem um erro. Já perceberam que têm de estar com atenção a fazer os 
cálculos? Qualquer distracção… 

Continuaram. 
Passado algum tempo chamaram novamente: ai professora… e agora? Estamos no -17 e como 
é que ele anda 40 para cima? Para onde é que vai? 

Desafio difícil. Operar com relativos é algo ainda um pouco fora do alcance… enquanto 
estamos apenas nos negativos (ou nos positivos) a coisa aguenta-se… cruzar o zero, passar de 
negativos a positivos… é algo diferente. Mais uma vez tomei consciência de como este desafio 

do caracol tem permitido os mais diversos tipos de situações problemáticas. Aprendo eu, 
aprendem eles, ganhamos todos. Sem grandes empurrões nem soluções formatadas ou 
definições, apenas levando-as a pensar como seria possível cruzar o zero gastando os 17 e 

passando aos positivos, a B propôs algo como:  
17 - 40 ?  
Não. É ao contrário…  

Ah! Tem de ser 40 - 17…  
Fazem a conta. Dá 23.  
Mas agora é nos positivos! 

Mal tive tempo de agarrar na câmara para filmar a folhinha e ainda preservar na memória a 
última exclamação associada à descoberta… 
Então professora, agora fazemos mais… 
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Agora é sempre mais! 
Fazemos 40 mais 23? 

Claro! 
 

Ai se eu tivesse mais tempo… sentava-me com elas e estava criada a oportunidade perfeita 
para explorar algo bem importante. Mas… quase a tocar… é preciso arrumar, é preciso correr, 
que temos horita e meia para isto tudo, sempre correndo, sempre vivendo de gaveta em 

gaveta, de aula em aula, agora isto, agora aquilo. Chamamos aprendizagem a este carrocel?  
No melhor da festa, despedimo-nos até sexta… 
Apetecia-me ser mais junto deles. Apetecia-me ficar mais um bocadinho… o tempo necessário 

para crescermos sem campainhas pelo meio. 

 

Oásis (eles são o verde, água cristalina e a música que alimenta 
e acalma…) 

Maio 26, 2008  
 

… é onde as coisas para mim fazem sentido… 

(E como preciso desse sentido nestes momentos!) 

Início do trabalho sobre fracções no 5.º ano (uma aula de 90 minutos - alguns, poucos, alunos 
haviam iniciado uma primeira abordagem na aula anterior depois de terem concluído o 
projecto do caracol)…  

 

Por que não começar do zero sem imensas lições iniciais de preparação, usando apenas o 

manual (os alunos consultam-no autonomamente em busca de ideias e informação) e o 
Scratch como ferramenta, deixando os alunos apropriarem-se de alguns conceitos, 

designações, formas de representar fracções… a partir da construção de situações por si 
criadas? Quando chegar o tempo na aula de falar no assunto - já esta semana - o sentido será 
maior, o interesse, o envolvimento surgirão mais naturalmente, ancorados na necessidade de 

melhorar os projectos e de os tornar mais complexos. Não é assim que o engenho surge? 
Sim, sim, também vou ensinar muitos algoritmos e tal e regras e tal, mas de forma a que, 
pelo significado que acabam por atribuir à tarefa, não sejam coisas para esquecer em dias… 

ou nas férias. Será que as almas que centram excessivamente a abordagem nos 
procedimentos não percebem que eles não se perpetuam na mente a seco? Como farão a um 
filho seu que não decore nunca mais a tabuada? Batem-lhe até o medo o condicionar? É que 

palavra de honra que gostava de fazer um estudo de/sobre todos os filhotes de quem acha 
que é fácil fazer as crianças decorarem tudo o que achamos que devem decorar… e… decorar 
para sempre, nestes tempos de enorme dispersão digital (em que os pais são os primeiros 

cúmplices), em que as cabeças estão cheias de mil coisas, de mil aprendizagens informais que 
acontecem todos os dias! Ensinem-me o truque que eu agradeço! É que também sou 
professora muito ligadinha aos formalismos e ao domínio dos procedimentos… os alunos bem 

sabem da minha exigência, mas procuro usar caminhos que os estabilizem de uma vez por 
todas dentro dos alunos. Se consigo melhor do que os outros? Não sei. Mas que tento com 
muito empenho e energia, lá isso tento… 

Ver vídeos AQUI 

 

 

http://muitomais.wordpress.com/2008/05/26/oasis-eles-sao-o-verde-agua-cristalina-e-a-musica-que-alimenta-e-acalma/
http://muitomais.wordpress.com/2008/05/26/oasis-eles-sao-o-verde-agua-cristalina-e-a-musica-que-alimenta-e-acalma/
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/05/osis-eles-so-o-verde-gua-cristalina-e.html
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Sementes de Scratch… 

Maio 31, 2008  
 

Seminário ArTICular… 

(Comunicação C1) - Sementes de… Scratch? 

Teresa Martinho Marques 
EB 2/3 de Azeitão 

O trabalho continuado de investigação e aperfeiçoamento das linguagens e ambientes de 
programação para jovens, desenvolvido no Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
produziu finalmente a ferramenta Scratch - ambiente gráfico de programação inovador, que 

permite trabalhar cooperativamente e utiliza media diversificados (foi divulgado publicamente 
em Maio de 2007). O Scratch (cujo slogan é imagina, programa, partilha) foi concebido e 
desenvolvido como resposta ao problema do crescente distanciamento entre a evolução 

tecnológica no mundo e a fluência tecnológica dos cidadãos e pensado, igualmente, para 
promover um contexto construcionista propício ao desenvolvimento da fluência tecnológica 
nos jovens, a partir dos oito anos, e das competências ditas “para o século XXI”, 

nomeadamente a resolução de problemas. 

Os seus autores pensam que poderá, ainda, permitir avançar na compreensão da eficácia e 
inovação do uso das tecnologias na educação matemática informal (e formal), tornar os 
jovens criadores e inventores e estimular a aprendizagem cooperativa. Pretende-se com a 

comunicação divulgar os recursos necessários (em língua portuguesa e inglesa) que permitam 
a exploração autónoma pelos educadores e partilhar algumas experiências de utilização com 
alunos do 2.º ciclo. 

Trata-se, apenas, de semear o Scratch nos espíritos e nas mentes… Os frutos? Se o terreno 
for fértil e depois bem regado… 

 

Fértil, bom, intenso… 

Junho 2, 2008  

 

 Isto é só um vislumbrezinho (sobretudo para a minha memória futura) da intensidade 

matemática das nossas últimas aulas com o Scratch. Nem todos terão paciência para escutar 
as minhas princesas e o os meus príncipes, mas eu preciso e vou desenvolvendo competências 
profissionais, entre as quais se incluem as capacidades de improviso e reacção na hora às 

situações que vão surgindo. Estou de alma aberta. Não observo nem actuo de mente fechada. 

Hoje, novamente de volta das fracções (sem ainda sequer ter conseguido fazer uma 

sistematização na aula sem computador), deram-se saltos inesperados. A partir da minha 
sugestão de fatias de pizza a caminhar para dentro da barriga das personagens, foi 
introduzido em dois grupos o comando “mude o tamanho para x%” (precisavam de reduzir o 

tamanho das fatias para que coubessem em algumas barriguinhas de diferentes tipos… o que 
gerou alguma reflexão antecipada sobre a questão da percentagem associada às fracções. 
Muito ao de leve, mas um início, sim… Nem eu sabia no que isto daria quando tive essa ideia 

numa aula de animar fatias de pizza… 
Continuou também a avançar-se nas questões de leitura e representação e o apetite vai 
crescendo de tal ordem, a necessidade parece ser já tanta, que antecipo a animação que será 

a nossa primeira aula mais formal sobre fracções, para a semana. 

http://muitomais.wordpress.com/2008/05/31/sementes-de-scratch/
http://nonio.ese.ips.pt/articular/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=32
http://muitomais.wordpress.com/2008/06/02/fertil-bom-intenso/
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Fico por aqui. 
Tenho questionários urgentes para preparar e pouco tempo para o fazer. 

(Acabar de corrigir alguns testes de 6.º, também… umas leituras adiadas, por conta de 
excesso de funções, também me faziam falta agora…) 

Alguns conjuntos de vídeos (ver AQUI) são sequenciais, com alguns minutos de intervalo no 
real, enquanto eles procuram soluções ou fazem correcções. 

 

Coisas importantes, coisas doces… e as coisas do costume 

Junho 9, 2008  

 

O meu P só descobriu mesmo o Scratch agora, mais pertinho do final do ano. Dois projectos 

cuidadosos, em que se empenhou porque desejou. Hoje foi tão bom acompanhar o 
desenvolvimento deste seu segundo trabalho do terceiro período… Dar tempo… Penso que 
conseguimos finalmente encontrar um caminho próprio… muito seu. 

Vídeo AQUI 

O Scratch nunca lhes foi imposto, nunca foi objecto de chantagem… Tive, felizmente, a 

experiência do meu D e até do meu M que me arrancaram cincos a Matemática o ano 
inteirinho praticamente sem projectos Scratch individuais (foi importante acontecer, porque eu 

não queria criar uma cultura, nem um entusiasmo forçados baseados em avaliações que 
levassem em conta a “quantidade de programação Scratch” ou a “quantidade de sorrisos 
amarelitos mostrados em jeito de „ah isto é tão giro!‟ para ver se a professora fica contente 

que nós até gostamos dela…”). 
Penso que consegui ter a paciência necessária. A não desistir da mediação, do estímulo, de 
procurar a ideia mais ajustada e que despertasse alguma emoção, aguardar o tempo de 

amadurecer para os mais renitentes… 
Vejo-os agora aos três a trabalhar com sorrisos genuínos. Assim me parece lê-los. E tem sido 
importante a possibilidade de trabalharem sozinhos por algum tempo.E depois há a família… 

Pelo menos quatro ou cinco relatos de primos, irmãos a programar. Todos mais novinhos… 
levados pelas mãos dos manos mais velhos para actividades com o Scratch. 
É bom vê-los a espalhar a palavra… só a espalham se o prazer for genuíno, parece-me um 

bom indício. Se o trabalho tiver significado e valer a pena então partilham. Será? 
Hoje a S mostrou-me a galeria do irmão (será que um dia me vem parar às mãos?…) e pediu 
ajuda para o ensinar a fazer amigos… já não se lembrava como fazer. 

E, claro, a „net. Não adivinham? 
A primeira hora sem sombra dela o que, mais uma vez comprometeu trabalhos e gerou 

instabilidade e mudança de planos em alguns grupos que precisavam de ir ao correio 
electrónico, ou à sua galeria, descarregar as versões de trabalho dos projectos em mãos… 
Só teremos mais um Scratch time… e o balanço dos problemas com a internet apresenta um 

saldo realmente negativo no balanço de aulas e actividades não curriculares… 

  

Não fosse a persistência e a energia destes meninos… a sua resistência à desilusão… 

E, sim, a vida por aqui continua em turbilhão… 
Menos tempo para tudo… 

cada vez menos… 
menos… 
nos 

s 

http://tempodeteia.blogspot.com/2008/06/frtil-bom-intenso.html
http://muitomais.wordpress.com/2008/06/09/coisas-importantes-coisas-doces-e-as-coisas-do-costume/
http://br.youtube.com/watch?v=a9xvt6zWqhA
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Portugal…. em Scratch 

Junho 10, 2008  
 

Estava tudo combinado com o FFred… 
Recordar: 

Um entusiasmado “scratcher” (programador e analista) português…  
A „net tem destas coisas… 
Programando em Scratch - Relato da génese de um projecto 

 
Em grande estreia aqui vos deixo um projecto especial seu (em Scratch), versões portuguesa 
e inglesa, para ir colocando Portugal no olhar de quem chega à página do MIT… 

Essa tem sido uma das precupações do FFred… porque cumprir Portugal é, também, dar a 
conhecer quem somos, não importa o meio. 
Cada um usa as “armas” que tem… 

No último dia de aulas, o FFred irá finalmente visitar-nos e conhecer os alunos que apoiou ao 
longo de todo o ano. 

Porque a „net (também é) é uma viagem… Às vezes casual, acidental, virtual… quantas vezes 
o princípio de outra bem real… 

Parabéns FFred e obrigada em meu nome e dos meninos por toda a ajuda valiosa, pela 
presença constante e atenta que tanto os entusiasmou e manteve motivados! 

      

 

Notas do projecto:  
Luís de Camões é o maior poeta português de sempre. Na sua extensa obra há poesia lírica, 
teatro e a epopeia “Os Lusíadas”, onde ele conta a história de Portugal dos séculos XII, a XV a 

par da viagem de Vasco da Gama para a Índia narrada num ambiente mitológico tão ao gosto 
dos autores da época da Renascença. Em 10JUN festejamos o dia de Camões e de Portugal, 
tal é a importância que o poeta tem para os portugueses. Este projecto é um mero resumo 

dessa epopeia e representa o meu desejo de divulgar Portugal no estrangeiro. Tem duas 
partes de 5 e 7 minutos. Pode ser visto por inteiro ou só a 2ª parte. Clique num dos botões 
para começar. 

 
FFred 

 

http://muitomais.wordpress.com/2008/06/10/portugal-em-scratch/
http://scratch.mit.edu/users/ffred
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/01/um-entusiasmado-scratcher-programador-e.html
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/01/net-tem-destas-coisas.html
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/03/programando-em-scratch-relato-da-gnese.html
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Adoro estes miúdos (Amor que faz nascer asas?) 

Junho 12, 2008  
 

Asas - GNR 

De volta do “site para apresentação do trabalho do mestrado”… testando links… eis que sou 
completamente apanhada de surpresa ao passar no blogue dos meus miúdos do quinto ano: 

www.gtscratch.blogspot.com . 
 

 
 

Comovi-me, pronto. Confesso. 
É que foi especial descobrir que não só mudaram as cores (já tinha falado aqui do assunto) 
como hoje dou conta de uma radical mudança no cabeçalho - e do pormenor delicioso da 

palavra Portugal a vermelho e verde - de que não tive conhecimento (suspeito da G… a 
especialista em composição gráfica de banners… mas como já passou o testemunho e 
sabedoria a várias amigas… não sei…). 

O que significa isto? 

Que sentem o espaço como seu. Que se libertam gradualmente da autoridade do adulto e 
assumem as suas decisões autonomamente, sem sentirem necessidade de mo comunicar. Que 
se libertam criativamente para ajustar aos seus gostos e às suas ideias aquilo que lhes 

pertence. 
E eu só posso sentir uma felicidade imensa. O tal cansaço doce. Doce… porque adoro estes 
miúdos e sinto que esse amor não os prende. Que esse amor lhes dá asas. 

O ano está a acabar… a duras penas lá vou fazendo as entrevistas (cerca de meia hora cada) 
com todos eles, que depois levarão muitas, muitas horas a transcrever (a primeira tem oito 
páginas… e nem vos digo o tempo que gastei até lá chegar… e serão 19 ao todo… fora as que 

depois forem feitas por outras pessoas para enriquecer as perspectivas…)… mas aprendi 
muito. Não tanto como queria, não tanto como poderia, se realmente fossem dadas condições 

aos professores para o necessário trabalho de investigação e aprendizagem profissional, mas 
com sacrifício completo dos tempos livres, acho que não me vou envergonhar do que será 
possível alcançar… 

Obrigada meus miúdos - meus queridos professores. 
(Não podia ter tido melhores…) 

E… adorei o novo visual do nosso GTscratch! 
Já sugeri e reforçarei… deve ir variando… ao sabor das estações e épocas, feito por diferentes 

mãos da turma! 

 

http://muitomais.wordpress.com/2008/06/12/adoro-estes-miudos-amor-que-faz-nascer-asas/
http://www.imeem.com/pleure23/music/8hMnv0N7/gnr_asas/
http://www.gtscratch.blogspot.com/
http://tempodeteia.blogspot.com/2008/06/recluso-e-exploso-de-cores.html
http://www.blogger.com/www.gtscratch.blogspot.com

