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Tratamento da informação obtida através da entrevista semi-
estruturada (Junho – pós-teste) 
 

Mais fácil? Menos fácil? 
 

Aluno Mais “fácil” no Scratch Mais “difícil” no Scratch 

Aiba Nunca achei assim as coisas muito difíceis porque fui investigando para tentar perceber as 
coisas e a professora no s ajudou a perceber as coisas. Não dizia logo. 

Kit Acho que é tudo fácil. Algumas coisas como fazer projectos mesmo 
elaborados... é difícil... eu não consigo fazer. 

Arqui Quando já sabemos. Querer fazer uma coisa que não sabemos, temos de 
perguntar à professora. 

Cob Aquelas coisas que a gente já 
sabe 

É pôr alguns comandos para fazer certas coisas que 
ainda não sabemos. 

Vizi Fazer as coisas mais simples. Fazer uma grande lista (script) e depois a meio 
baralharmo-nos todos e temos de voltar ao princípio. 

Pali (Não respondeu) Só sei o que foi mais difícil: o x e o y no princípio e 
certos comandos. 

Zang (Não respondeu) Ter computadores e ter Internet 

Sereia (Não respondeu) Ao princípio certos comandos. 

Cinip Já tem fundos e essas coisas e é 
mais fácil criar um projecto porque 
não perco tempo. 

Os comandos que eu não sei 

Gong Comandos fáceis como andar. Perceber como funcionam certas coisas. 

Dama Passos. É uma coisa básica. Alguns comandos. 

Ebir Pôr imagens e essas coisas. Perceber a lógica que leva, por exemplo, juntar o 
movimento mais a aparência...descobrir essas 
coisas... termos de ser nós a desenhar se não 
tivermos uma imagem da net ou do Scratch 

Frus  
Nada porque......... 

É tudo difícil... se fosse fácil não tinha muita piada... 
difícil é que temos de saber usar várias coisas. 

Nalim Movimento, controlo, som e 
caneta. 

Variáveis, sensores. 

Laim Ir descobrindo. Pô-lo a fazer certas coisas ao princípio. 

Piria Pôr funcos e bonecos Certos comandos. 

Bug Fácil descobrir as coisas mas 
algumas não é... 

Trabalhar com o som... Às vezes só grava metade da 
frase mas eu depois descobri. Certas instruções. 

Lag Quase tudo fácil. Não sei. 

Nali Projectos parados. Projectos assim com muita coisa, muita coisa, muita 
coisa, muita coisa... 
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Mais giro? Menos giro?  
 

 Mais “giro” no Scratch Menos “giro” no Scratch 

Aiba  
Trabalhar no computador 

Gastar muito tempo no computador. Eu quando vou para o 
Scratch nunca mais quero sair e a minha mãe tem de me 
avisar das horas. 

Kit Agrada-me tudo. (Mais à frente é levada a confessar que já não gostava tanto 
do Scratch como no início…) 

Arqui Tudo giro  

Cob Partilhar os projectos. Ter comentários. Quando queria fazer um projecto e não  conseguia fazer. 

Vizi Estar a fazer um projecto que estamos a 
gostar. Partilhar e ter comentário. 

Querer continuar um projecto e o tempo acabar. 

Pali Gosto que os objectos possam fazer 
movimentos. 

(Não é clara) 

Zang Usar uma tecla para fazer uma coisa 
andar, ter bonecos já feitos, ter em 
português, ser educativo e também poder 
ser para crianças e não uma coisa só para 
os adultos poderem usar. As poderem 
fazer comentários e valorizarem o 
trabalho. 

Fazer, ter de pensar como fazer… pensar é mais fácil que 
fazer. É quando não sabemos fazer uma coisa.. 

Sereia Pôr o boneco a fazer alguma coisa… é 
dar instruções. 

Nada 

Cinip  
Gosto de tudo… 

Coisas que eu não sei e acho que é seca. As coisas que eu 
ainda não sei mexer às vezes quero usar… não… é melhor 
não porque posso fazer asneira e perder todas as coisas 
que já fiz. 

Gong É começar a aprender, a ver isto ir para a 
frente, os projectos a melhorar, ver que há 
muitas coisas para fazer e ter a própria 
conta. 

O mais chato é quando não consigo avançar, quando não 
sei e depois quero descobrir… ando ali muito muito tempo e 
não consigo descobrir. É como isto das variáveis por 
exemplo eu ando horas e horas a tentar perceber e não 
consigo 

Dama Quando damos erros e acontecem 
surpresas como as estrelas e as escadas 
a fazer polígonos. 

Não gosto muito quando aquilo dá uma coisa, experimento, 
tento, tento, tento… não dá…mesmo que eu ponha o 
controlo certo… e depois não posso acabar porque as 
minhas irmãs vão para o computador. 

Ebir  
Programar as coisas. 

Do que gosto menos é os problemas que nos surgem 
durante o projecto e às vezes ter que recomeçar tudo de 
novo. 

Frus Posso ter um espaço na Internet, posso 
criar, posso programar várias coisas, 
posso fazer um projecto à minha escolha. 

Quando estou a fazer um projecto e aquilo dá-me mal, não 
sei bem porquê, depois fico irritado com isto tudo. 

Nalim Os desenhos, as cores… é tudo 
interessante. 

Nada 

Laim Podermos escolher um boneco e 
programar. Poder ser eu a controlar. A 
caixinha dos sprites surpresa. 

 
O desfazer tem poucos níveis. A resolução não é boa. 

Piria  
(Não conseguiu explicar.) 

É quando eu não consigo fazer as coisas… depois fico toda 
nervosa e depois paro de fazer o que estou a fazer e não 
consigo. 

Bug Gosto de fazer projectos e receber 
comentários. 

Não acho que seja menos gira alguma coisa. 

Lag Fazer os meus jogos mas ainda não 
consigo. 

Não gostava muito de fazer trabahos para as disciplinas. 

Nali Muita coisa. Os bonequinhos terem 
conversas, estar a aprender coisas. Acho 
que é tudo giro. 
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O que mudavas no ano que passou?  

(Referência - - ao mau funcionamento da Internet e ao tempo disponível em 

casa e na Escola) 
 

Aluno Mau funcionamento da Internet Falta de tempo 

Aiba 
 _ 

Kit 
  

Arqui _  

Cob 
 _ 

Vizi _  

Pali 
  

Zang 
  

Sereia 
  

Cinip 
 _ 

Gong 
 _ 

Dama 
  

Ebir 
  

Frus 
 _ 

Nalim 
  

Laim 
  

Piria 
 _ 

Bug _  

Lag _ _ 

Nali _  

TOTAL 14 12 
 
Alguns alunos referem o pouco acesso ao equipamento (e salas) e ao facto de não 

poderem trabalhar sozinhos por existirem poucos computadores disponíveis (muitos 
alunos têm de trabalhar em pares). 
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 A propósito da resolução de problemas... 
 
(excertos – tratados sem as questões associadas  para produzir discurso completo por 

aluno) 
 
Aluno Excertos  

 
Aiba 

Eu sinceramente não gostava muito de resolver problemas. 
Porque chegava a um certo ponto, parecia que já não tinha volta a dar, ficava 
ali tanto tempo à espera que viesse a resposta ter comigo e ela não vem ter 
comigo, eu é que tenho de ver melhor o problema e às vezes eu não gostava 
muito dos problemas porque depois ficava irritada... sabia que conseguia, mas 
estava-se ali a passar qualquer coisa que a minha cabeça parava... não sei... 
então... mas... era isso que acontecia. 
E agora... eu acho que como é no scratch, vamos fazendo mil e um esquemas 
no computador, vamos fazendo, vamos investigando e passado um bocadinho 
vemos que a resposta está mesmo ali à nossa frente e nós é que não 
estávamos a conseguir encontrar... mesmo às vezes a professora põe-nos 
problemas, depois quando nós não conseguimos resolver e depois a professora 
dá a resposta... nós: “Ai era tão fácil! Como é que nós não conseguimos!” 

 
Kit 

Eu só sei dos alunos que não gostam de resolver problemas. É o meu caso. 
Não gosto nada. 
É assim, alguns problemas eu não entendo... a forma como está escrito os 
problemas... há uns que eu não entendo muito que é... pronto...não entendo 
muito... a forma... o que é que aquilo quer dizer... ah, mas o que é isto?... 
Como é que? Qual é a conta que se faz?... Não percebo... 
Bloqueio... tipo... eu olho para o problema e vejo... mas o que é que é isto?... 
Eu não entendo... não estou a perceber nada... por isso eu deixo... deixo... 
tento entender pelos outros colegas... mas agora acho que eu tento fazer... 
tento fazer contas a ver se aquilo dá... se é assim... se é aquela conta que eu 
estou a pensar e quando acho que resolvi o problema... às vezes ponho o 
dedo no ar... mas antes não punha... porque tinha assim muito medo de 
responder porque pensava que estava mal... Não acho que o Scratch tenha 
ajudado a deixar de ter medo. 

Já aconteceu depois de ver um problema resolvido achar fácil. Tipo... Eu tenho 
um problema à minha frente que a professora pôs e eu fico ali bloqueada 
porque não sei como é que aquilo se resolve e depois deixo, mas tento pensar 
mais um bocadinho, mas deixo e depois vai para resolver eu digo assim para 
mim “iiii... que fácil! Por que é que eu não fiz isto? Por que é que não pensei 
mais um bocadinho?”... 

Arqui Um aluno que gosta fica alegre por ver um problema... Começa logo a resolvê-
lo... a pensar, programar... Porque é uma forma de aprendermos coisas  
Adoro resolver porque acho divertido... É assim... nós não estamos a perceber 
nada do problema... quando olhamos para um sítio e vemos que ele é tão 
fácil... começamos logo a rir-nos... porque é fácil e nós não tínhamos visto 
bem... Sempre gostei de resolver problemas. 

Cob Quem não gosta está a tentar pensar como é que aquilo se resolve... mas 
não... está com aquilo de que não gosta e isso e depois... não aprende... não 
consegue pensar no problema... e... devem ser feitos com calma e não devem 
ser feitos com aquela coisa toda de ter medo e isso... 
Quem gosta... gosta... Normalmente quem gosta é quem faz melhor acho eu, 
mas alguns também que não gostam fazem bem... Os que gostam, 
normalmente todos os que gostam, fazem bem (apresentar os cálculos todos, 
o nosso raciocínio todo e responder bem)... Gosto de resolver problemas. 

O Scratch é uma espécie de problemas que a gente tem de resolver de cada 
vez que faz um projecto... temos que ir pensando como é que se faz e ir 
evoluindo... até à conclusão, que é o projecto já feito... no Scratch normalmente 
vai-nos surgindo problemas e a gente tem que tentar resolvê-los e se não 
conseguirmos não conseguimos acabar os projectos... e assim pode ser que 
comecemos a gostar mais de resolver problemas e isso... 
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Vizi Se calhar os alunos que não gostam dizem ah! isto é muito difícil, agora não 
me apetece fazer, por isso vou deixar que a Professora corrija e depois 
explica. E os que gostam, gostam de raciocinar, gostam de pensar, e é isso. 

Pali Eu nunca gostei assim muito de resolver os problemas. 
Quando a professora do 1.ºC passava assim um problema... eu pensava: mais 
problemas! Eram muito difíceis de resolver às vezes. Mas, agora que a 
professora nos mostrou o Scratch e começou a dar-nos matéria mais evoluída e 
isso... eu acho que comecei a desenvolver-me melhor com os problemas e 
agora já gosto mais de resolver problemas. Não gostava  porque as coisas 
começaram a tornar-se cada vez mais complicadas no quarto ano e isso... e 
então eu... é complicado... não me apetecia muito fazer... era... preguiça... mas 
acho que evoluí nisso e agora já gosto muito mais de resolver problemas. 
Acho que tenho mais facilidade em resolver um problema e também acho que 
já não recebo tão mal um problema... não... agora já recebo bem um 
problema... e porque... sim... eu... comecei a receber bem porque já sentia mais 
facilidade em resolvê-lo, porque a professora também nos ajudou muito... Já 
não penso: bolas, um problema... outra vez... mais outro! 
Agora já não... a partir do quinto, este ano, ainda tive um bocadinho de 
vergonha de responder à frente dos outros... só que eu antes disso, já tinha... 
nem é tanta vergonha, é ter medo que gozem comigo por causa de eu 
responder mal, não é que acontecesse muitas vezes, era só de vez em 
quando... quando eu não tinha a certeza da minha própria resposta, mais isso, 
mas eu... agora já nem tanto, porque há coisas que eu posso não saber fazer 
tão bem como os meus colegas e há coisas que eu posso saber fazer melhor 
do que eles, isso já não me afecta... não é que me afectasse assim tanto no 
passado mas às vezes sim... um bocadinho também... 
A mim o Scratch ajudou-me, eu acho que a mim como pessoa ajudou-me nos 
problemas... mas não sei... porque depende da pessoa se gosta mais de 
resolver problemas, se tem mais dificuldades ou menos... depende de cada 
pessoa, não sei se depende do Scratch. 

Zang Uns se calhar não gostam porque se calhar não gostam de matemática... não 
há mal ninguém é obrigado a gostar de uma coisa... cada um tem o seu 
interesse...  Por exemplo, pensa assim: eh pá, agora vamos fazer problemas e 
eu não percebo muito disto tenho medo que gozem comigo por isso não vou 
responder... como não sei... isso depois consegue provocar às pessoas... não é 
bem medo é não gostar das coisas... ter muito medo não é por não gostarem... 
“eu não percebo muito bem isto” ...  “tenho medo que gozem comigo não vou 
responder, tenho medo dos problemas...”... mas se calhar de outra coisa se nós 
perguntarmos eles já conseguem mais, porque se calhar já percebem mais e 
não têm tanto medo de falhar. Por exemplo, eles nas aulas, não é não sentirem 
à vontade é que os professores não acompanharam desde sempre enquanto 
se a s’tora perguntar a uns aqui... se perguntar uma coisa eles podem não 
responder porque têm medo, mas lá fora se nós perguntarmos eles se calhar 
respondem mesmo se nós gozamos eles respondem... sentem-se mais à 
vontade mas... não é... por as pessoas que estão aqui... é coiso...eu se a s’tora 
perguntar uma coisa se calhar não respondo mas se me perguntarem lá fora se 
calhar respondo... depende dos problemas, mas sim, gosto de resolver. Os 
mais fáceis são aqueles que eu menos gosto. 

Sereia Se calhar um aluno não gosta de problemas porque não tem paciência para 
estar ali a ler outra vez, a tentar fazer várias contas para ver se consegue... 
associar o resultado da conta ou do resto do problema ao problema... não sei... 
se calhar essas pesssoas também não gostam nada de fazer os problemas... 
têm dificuldade... ou não se sentem bem a fazer um problema... não gostam de 
estar ali a pensar... 
Eu gosto de fazer problemas. Mas ao princípio do ano não gostava assim lá 
muito... porque achava dificuldade nos problemas... ou eu conseguia resolver... 
percebia o problema... mas depois não conseguia pô-lo em conta... Mas agora 
já consigo melhor resolver problemas... já... vêm-me logo as contas à cabeça 
dos problemas... mas há outros que não... que ainda tenho que estar ali a 
pensar e a tentar resolver... da primeira vez que vim para o quinto ano e a 
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professora fez-nos aquele questionário... eu respondi que não gostava assim lá 
muito de problemas... mas agora já respondi que gostava mais de problemas... 
Eu acho que foi as duas coisas... eu também cresci muito em vir para o quinto 
ano... mas também acho que o Scratch e os problemas que eu ia resolvendo, 
as contas que eu ia fazendo, acho que também me ajudou a puxar mais pela 
cabeça depois para os meus problemas já não sentir assim tanta dificuldade. 
Eu para mim acho que dei algumas coisas mais interessantes do que do quarto 
ano... gostei mais de dar... não sei se foi por causa do Scratch, se calhar até 
foi,  o que eu senti mais diferente... é o Scratch. O que aprendi com o Scratch 
foi a resolver os problemas, depois fui aprendendo com as aulas... Nas 
expressões numéricas o Scratch ajudou porque eu fiz aquele projecto... fui ao 
livro, fui pesquisar coisas, escrevi, estive a pensar... estive lá tentar ver onde é 
que se punha para eu falar, mas não consegui e então tentei publicar mesmo 
Também os múltiplos... eu e a Aiba começámos a fazer um projecto sobre os 
múltiplos mas depois não acabámos 
 

Cinip Isso é mais o que eu sinto, não gostar muito... Porque se calhar nos outros 
anos ele não percebeu bem as outras matérias ou coisa assim parecida, ou não 
gosta muito de matemática, ou não gosta de fazer contas, ou engana-se nas 
contas... e depois baralha-se todo a fazer o problema e depois não sabe o que 
é que há-de fazer primeiro... essas coisas...  
Agora já gosto mais... Não gosto... mas dantes detestava ter problemas à 
frente! E o meu pai sempre a puxar por mim... vou fazer-te um problema... e em 
casa sempre problemas... e eu já começava a ficar... 
Por exemplo quando há muitos números... muitos números... muitos números... 
tenho de fazer as contas e na verdade... no volume... eu quero calcular o 
volume... e tenho de pôr... e tenho de fazer... as coisas... está lá montes de 
números... a espessura da caixa de... tantos números e eu quando vejo 
aqueles números todos fico aflita... tento fazer aquelas coisas todas mas vai dar 
um número que...  
Sim, se ela treinar e levar aquilo como brincadeira... ela quer fazer... está a 
pensar na piscina que vai ter... e então vai ter que saber as medidas do quintal 
dela e então depois ela está a pensar... então a minha piscina... e como ela 
gosta muito de piscinas... começa a pensar... olha é a minha piscina depois eu 
vou precisar daquilo daquilo e daquilo... preciso de calcular a área... depois... 
temos de perceber os significados... temos de pensar... aquilo faz-se assim... 
então eu tenho de fazer esta e esta e esta conta... então se faz esta conta... dá 
este resultado... então este resultado é o resultado do problema... às vezes 
leva-nos a gostar mais de problemas... porque no Scratch as coisas são mais 
fantasiadas e há o gato e... 
Gosto muito de brincar que sou crescida, estou numa empresa e tenho de fazer 
as contas do dinheiro que recebemos este mês... e então... é mais fácil... 
 

Gong Quando o aluno não gosta é quando tem muita dificuldade, ou até sabe fazer 
mas não gosta de fazer, acha que é chato fazer os problemas, e os que 
gostam... quem sabe fazer ou quem não sabe fazer mas que gosta de os 
resolver... Porque resolver é o essencial do problema... normalmente é o que se 
faz, é saber fazer as contas... resolver o problema ou não de contas, ou por 
exemplo um problema como aquele das andorinhas ou dos pássaros, que era... 
que não tinha contas, mas era um problema de Matemática... sim, gostam de 
fazê-lo bem e depois há quem goste de fazer bem o que é giro, por exemplo 
com um desenho, é muito elaborado, por exemplo, um problema pode ser 
resolvido com muitas contas sem resolver apenas com uma, mais elaborada, 
uma conta de dividir ou uma expressão numérica pode ser assim mais 
elaborada... 
Dantes no primeiro ciclo não gostava tanto... agora gosto mais porque não era 
tão bom, não sabia fazer tão bem, depende dos problemas... 
Entendi melhor, percebia melhor o que é que era um problema que era para 
fazer na altura depois por acaso, gostava mais mas, por exemplo, agora no fim 
do quarto ano todos os testes que tive problemas, tive muito bom...  Não sei 
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porquê porque se calhar estava no final já tinha mais conhecimentos sobre o 
problema e já vim para aqui com mais conhecimentos e mesmo assim não sou 
ainda muito, muito bom a fazer... mas sou bom... sei fazer, sai mal , sai bem... 

Dama A minha melhor amiga não gosta de resolver problemas... odeia e... eu gosto 
muito... ela diz que como não os consegue resolver... e não percebe muito as 
coisas... depois começa a não gostar porque não consegue fazer... motiva-se 
mas depois não consegue. Eu gosto muito porque percebo, dá para me pôr à 
prova a mim própria, ver o que é que eu sei e o que é que eu não sei, ver o que 
é que tenho de fazer... experimentar várias coisas.. ver muitas coisas mesmo... 
dá para ver se consigo tentar resolver ao máximo, especialmente os mais 
difíceis são os mais engraçados, porque têm de se fazer mais cálculos e aquilo 
depois fica uma misturada toda e mesmo assim às vezes consigo ter certo... O 
Scratch ajudou-me a compreender melhor a Matemática, apesar de eu já gostar 
muito dela, ainda me fez com que eu gostasse ainda mais, ou seja... de um a 
cinco, eu dava seis. Gosto de pensar... 
Com o Scratch aprendemos várias coisas de Matemática... como eu já disse há 
bocado, consegue-se resolver problemas que no papel são mais difíceis... 
porque começamos ali a mover e não sei quê, estamos ali na brincadeira... mas 
a brincar, a brincar aprendemos, ou seja, quando estamos a brincar no Scratch 
mesmo, brincar mesmo, acabamos por compreender algo de Matemática... só a 
mexer nos controlos, a meter nos bonequinhos... É divertido trabalhar no 
Scratch e ao trabalharmos no Scratch resolvemos problemas ou seja... 
gostamos mais de os resolver. 
Uma pessoa que não goste de problemas não vai ficar muito contente, mas 
depois vai começar a gostar um bocadinho mais... Porque aquilo é com 
computadores... é uma espécie de jogo... aquilo ao brincarmos estamos a 
aprender e depois sabemos muitas coisas. 

Ebir Eu acho que... eu também sinto um pouco isso, mas tenho vontade em fazê-los 
porque gosto... mas elas, as pessoas que não gostam de problemas sentem 
medo de dizer porque podem pensar que as pessoas vão gozar com elas... têm 
medo! Por vezes a resposta está certa... os outros têm mal, a pessoa tem essa 
certa e a pessoa não tem coragem para pôr o dedo no ar... pensa que vai ter 
mal e vão gozar...  E pode ser uma pergunta fácil e a pessoa enganar-se 
porque fica nervosa, apavorada e engana-se... muitas vezes não têm as notas 
que queriam e sabem... mesmo nos testes... como têm medo de ter mal às 
vezes não fazem... 
Os que gostam muito de problemas eu acho que eles sentem... não têm medo 
de se enganarem... gostam... Ah! Enganei-me, não faz mal! Tento, para a 
próxima vou conseguir... É sempre a tentar... Mas as pessoas que coiso... elas 
têm medo, não conseguem responder e depois... acabam por ter mal e acabam 
por não fazer e tentar sempre... e as pessoas que gostam de resolver os 
problemas elas... enfim... enfrentam! Elas não têm medo de estar errado... não 
faz mal... é como... é como... se eu cair levanto-me! Se eu tenho mal, 
continuo... Eu gosto bastante de resolver problemas... mas também tenho um 
pouco de receio de estar a dizer... consigo resolvê-los bem, não tenho medo de 
responder, às vezes naqueles problemas mais complicados eu até posso ter 
certo... mas tenho medo de estar a pôr o dedo no ar para responder porque 
posso ter mal... O Scratch é um programa em que temos de pensar, raciocinar, 
saber fazer contas... e pode ajudar muito. Eu também passei a gostar mais... 
dantes não gostava muito... gostava bastante, mas não adorava... 

Frus É que eu já não gostei de problemas e passei a gostar. Porque os que não 
gostam fazem do problema um problema mesmo e os que gostam não têm 
medo, vêem-no bem, procuram nele as coisas que é mesmo preciso e... 
procuram as coisas que é preciso. Eu não gostava quando fazia dos problemas 
um problema. Desde quando entrei para o quinto ano não gostava de 
problemas, comecei a perceber os problemas e a conseguir resolvê-los melhor 
e depois como os conseguia resolver, também me motivava mais. Fazer dos 
problemas um problema é ter medo do problema... A Matemática do quinto é 
mais complicada só que gosto mais... acho mais divertida... tem mais 
problemas.  



 8 

Nalim Quem não gosta de problemas sente confusão, mesmo, talvez confusão, 
pensar em valores trocados e a partir daí como vai fazendo muitas vezes 
confusões, começa a não gostar, a não entender tanto... Quem gosta é um 
desafio, mas tenho que pensar no que lá tenho. É uma aventura. Eu gosto de 
resolver problemas. O que gosto mais é ter o raciocínio correcto. Mas às vezes 
não dou. Por exemplo no último ou penúltimo teste a professora pôs: raciocínio 
correcto, mas tinha o problema errado porque tinha lá umas coisas trocadas, 
porque enervei-me muito. Foi lá uns zeros e umas vírgulas.  
No Scratch estou a fazer um projecto, aparece-me uma coisa que eu não sei 
fazer à frente, aparece-me à frente uma coisa que eu não sei fazer, então... 
eu... isso é um problema... Tento resolver. E vou pedindo a ajuda da 
professora, se ela der. Mas às vezes ela não dá, temos de pensar. Pelo menos 
puxa pela cabeça. Faz bem. É bom puxar pela cabeça. 

Laim Eu quando não gostava de problemas dizia: “eu detesto problemas, não 
consigo resolver isto, é uma seca, porquê, não consigo, não dá, isto não vai dar 
resultado certo, não percebo!”, sentimos: “que raiva, não consigo!”, mas depois 
quando se começa a gostar é porque gostamos mais e conseguimos resolver 
melhor quando se começa a gostar. Começa-se a resolver melhor e depois 
começa-se a gostar. Porque eu comecei a trabalhar com o Scratch e achei que 
isso me desenvolveu muito, o pensamento, a cabeça, a cabeça... Ter melhor 
raciocínio. ... sentia raiva porque nunca conseguia resolver os problemas e 
agora já consigo resolver melhor, gosto mais. 

Piria Aqueles que não gostam, por exemplo, acham que a Matemática é uma 
porcaria, que não presta para nada, mas a Matemática presta, porque daqui a 
uns anos, quando formos mais velhos e quisermos trabalhar estas coisas, 
precisamos da Matemática. Os que gostam por exemplo, podem passar de ano, 
porque a matemática ajuda também... a passar de ano. 
Gosto e não gosto mais ou menos dos problemas. Por exemplo, no 4.º ano já 
não gostava nada de Matemática, mas agora, com o 5.º ano, gosto mais.  
Se calhar, porque esta matéria é mais gira... a do 4.º ano era aborrecida.  

Bug Alguns podem ter medo de errar e de os outros gozarem... isso não é o 
problema da nossa turma, podem ter vergonha, coisas assim ou podem então 
mesmo não gostar mesmo de fazer os problemas e os que gostam podem 
simplesmente, por exemplo, usar as ideias do Scratch, por exemplo como fui eu 
no teste. A professora disse para dividir o problema do Scratch porque havia 
aqui um... daquilo do caracol... e eu dividi o problema... lembrei-me de dividir o 
problema da área da sala do capítulo? 
E eu separei, dividi o rectângulo, depois dividi o quadradinho, dividi não, 
calculei a área e depois juntei as duas áreas e deu logo a área certa! Os que 
gostam devem sentir assim  uma capacidade de assim... eu consigo, eu 
consigo, hum... eu consigo, eu consigo...Depois acabam  por conseguir e 
pensam no Scratch e vêem os problemas como se fosse o Scratch e assim 
conseguem resolver problemas. Os que não gostam se calhar têm vergonha, 
coisas assim... têm medo... ou outras vezes têm, têm... não gostam... outras 
vezes até nem gostam mesmo de fazer... nem gostam mesmo de fazer os 
problemas e... se calhar sentem-se com dificuldades...   
O Scratch pode fazer ou não gostar mais de problemas. Porque ele pode ver 
os problemas como o Scratch, dividi-los como no Scratch, ou então pode não 
gostar muito como, por exemplo, se ele gostar muito do Scratch vai conseguir 
ter uma boa resolução de problemas ou às vezes mais ou menos, mas pode 
pensar um bocadinho e ver se no Scratch eu faço assim aqui também posso 
fazer. 

Lag Os que gostam acho que querem resolver o problema que existe naquela altura 
e os que não gostam estão fartos daquilo, porque aquilo para eles não se 
resolve. Os que gostam de resolver problemas... como aquilo é um problema, 
eles gostam e querem fazer porque é giro. É imaginar, às vezes. Gostei mais 
do 5.º porque eu gosto muito de resolver problemas e no 5.º há mais do que no 
4.º. Fazer contas. Com o Scratch aprendi a dominar melhor os problemas e 
aprendi algumas vezes a escrever melhor porque acho que às vezes dava 
muitos erros e agora já não dou tantos erros. Habituamo-mos a fazer problemas 
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e começamos a gostar mais porque não temos outro caminho, sem ser resolver 
isso ou então paramos o projecto todo.Eu não parava porque eu quero 
continuar o projecto. Uma pessoa que não gostasse não ficava agostar mais 
porque não gostavae  então não queria. 

Nali Quando gosta é porque se sente entusiasmado a fazer os problemas com 
que... dá logo a ideia... a ideia que vem logo e depois quer mostrar a ideia 
sobre o problema... é fácil os problemas, compreende os problemas... Quem 
não gosta às vezes não está a perceber os problemas... como não percebe lá 
muito os problemas é que não gosta, outros porque não gostam mesmo dos 
problemas não gostam de os resolver, outros porque não sabem algumas 
coisas dos problemas... Porque às vezes têm dúvidas nas contas, ou não 
perceberam os problemas... Eu gosto... não é desgosto nem gosto... gosto... Há 
o não gosto, o gosto e o adoro... e eu gosto. Porque leio o enunciado e não 
consigo ver na minha cabeça como é que se faz. Fico um bocadinho aborrecida 
de não conseguir resolver. A Matemática do quarto ano não gostei lá muito, era 
sempre contas no quadro e não fazíamos quase mais nada. Ou era contas ou 
era fichas. Agora algumas coisas é igual. Aprender Matemática é igual. 
Diferente é o que fazemos nas aulas. Agora gosto mais. Antes não gostava 
tanto de Matemática porque era o que fazíamos nas aulas... era contas e 
depois fichas e depois falar... montes de contas. Agora é mais divertido porque 
tem os computadores, porque tem... porque há mais coisas... No quarto ano 
era: tínhamos o caderno e tínhamos de ir sempre ao quadro... e um de cada 
vez e tínhamos de lá ficar montes de tempo até conseguir resolver a conta e 
depois a professora ali à espera. Aprendi a utilizar a ferramenta, é uma maneira 
de estudar, de fazer exercícios, por exemplo Matemática, Ciências... tentar 
fazer projectos com que se aprenda, ou então coisas que sejam divertidas, só 
para divertir...Que gostava mais de resolver problemas...  é mais giro, porque é 
no Scratch... é diferente, é mais interactivo. É melhor porque podemos resolver 
problemas no computador, podemos pôr os bonequinhos a ensinar e essas 
coisas... é mais giro. 
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Trabalhar sozinho ou em grupo?  
 

 Excertos Preferência 

Aiba Trabalhar sozinho ou em grupo... 
Trabalhar sozinho é bom, podemos estar mais à vontade, não sei e trabalhar em 
grupo também é giro porque nós também não nos desentendemos muitas vezes, 
portanto... 
E o que é melhor de trabalhar sozinho? 
Talvez... nunca temos a consequência do outro não concordar connosco... 
E pior? 
Não sei. 
O que é melhor em grupo? 
Porque eu estou a dar uma ideia e o outro parceiro está a dar outra e essa ideia 
ajuda, faz flash, e então fica espectacular. 
Coisas más... 
Às vezes podemos não nos entender bem... mas isso nunca aconteceu. 
O que preferes? 
Eu gosto de ambas as coisas, mas às vezes como nós trabalhamos em grupo, 
também trabalhamos individualmente. Mesmo trabalhando em grupo, eu e a minha 
parceira às vezes não temos tantas horas para estar juntas e então dividimos as 
tarefas e trabalhamos individualmente em casa. 

 
Ambos 

Kit Projectos pessoais que não têm a ver com a escola ou seguir orientações? 
Isso é giro, só que eu não gosto muito de fazer em grupo. Eu gosto de fazer 
sozinha, porque assim eu tenho as minhas ideias e faço. Em grupo não. Há muitas 
ideias e depois baralha-se muito. 

 
Sozinha 

Arqui Trabalhar sozinho ou em grupo... 
Em grupo... melhor é ter um colega... prontos... ajudar quando é preciso e não 
sabemos as coisas. Pior é quando nos aborrecemos por causa que um quer fazer 
uma coisa e outro outra. Trabalhar sozinho é bom por causa que não nos 
aborrecemos, fazemos as coisas à nossa maneira, mas também é um bocadinho 
desagradável por causa que quando não sabemos coisas não temos a quem 
perguntar. 
Preferes como? 
Em grupo.  

 
Grupo 

Cob Trabalhar sozinho ou em grupo... 
Em grupo, há várias pessoas para pensar e o projecto fica mais evoluído porque 
pensam mais e têm mais ideias para fazer. Quando é só um não temos assim 
tantas ideias como em grupo. Podemos fazer menos coisas. Por exemplo, no 
projecto que eu fiz agora da pizza que a gente já acabou, que tem aquela coisa a 
rodar e das luzes, não fui eu que tive a ideia, foi o Gong e depois naquilo que tem 
os bonecos que estão todos a..... fui eu que tive a ideia.... (ou seja, misturando 
as duas ideias, o projecto...) fica mais enriquecido... 
E sozinho? 
Sozinho também se trabalha bem. Mas assim somos só nós a pensar e só temos 
as nossas ideias... isso é bom e é mau. 
É bom porque, se tivermos alguma dúvida e o outro já souber... temos de ser nós 
a obrigarmo-nos a pensar para ver como é que se faz e se estivermos em grupo e 
o outro já souber perguntamos e ele faz, não temos de ser nós a descobrir. 
Preferes... 
Prefiro em grupo. 

 
Grupo 

Vizi Trabalhar sozinho ou trabalhar em grupo no Scratch... quais são as coisas 
que tu achas que são boas e menos boas destas duas maneiras de 
trabalhar?  
Trabalhar em grupo com o Scratch, o problema é que, em grupo ou a dois, um diz 
uma ideia e o outro diz outra e depois começamos a discutir a ideia... e o melhor é 
que podemos... por exemplo, não sabemos uma coisa e perguntamos ou então 
fazemos o projecto juntos... é mais divertido por termos um companheiro e 
fazemos coisas mais engraçadas se calhar e tudo. Sozinho, individual também é 
bom porque temos as nossas próprias ideias, mas é mau porque não temos uma 
companhia a quem tirar dúvidas, divertimo-nos menos também... e é isso. 
 
Preferida? 
São coisas diferentes, são coisas completamente diferentes, trabalhar sozinho 
também é muito bom, trabalhar em conjunto também é bom.  

 
Ambos 

Pali Sozinha ou em grupo?  
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Uma das vantagens de trabalhar em grupo com alguém é que se eu tiver uma 
dúvida tenho alguém que me pode ajudar a tentar esclarecê-la e que é muito mais 
divertido... se eu estiver sozinha em casa... se eu quiser partilhar à minha colega 
que já consegui fazer aquilo não posso, ela não está ao pé de mim e essa é uma 
das más partes de trabalhar sozinho... e sozinho também é bom porque posso 
fazer aquilo que eu estou a imaginar, não tenho... por exemplo, eu com a minha 
parceira, ela não concorda com aquilo que eu quero fazer no projecto e então 
temos de chegar a uma conclusão as duas juntas e às vezes trabalhar sozinho 
também me ajuda nisso, porque dá para fazer mais à vontade, mais livre. 
O que preferes? 
Trabalhar sozinha... 

Sozinha 

Zang Trabalhar sozinho ou em grupo? Coisas boas e menos boas destas duas 
formas de trabalhar? 
Em sozinho é... nós temos de pensar mais e sermos só nós a fazer o trabalho... se 
tivermos alguma dúvida temos de pensar por nós próprios, mas em acompanhado 
também há outro problema que é que cada um pode ter as suas ideias e quererem 
fazer todos diferentes... por exemplo, eu queria pôr um gato a falar e outro queria 
pôr um macaco a dançar.. por exemplo... diferentes, mas ao mesmo tempo é mais 
fácil porque são mais a pensar... mas depois aí cada um tem uma ideia... é mais 
difícil. Assim sozinho é mais fácil porque nós é que temos a ideia, mas podemos 
ter mais dificuldades. 

 
Sozinho 

Sereia Trabalhar sozinho... em grupo... coisas boas... menos boas... o que preferes... 
Em casa trabalhei quase sempre sozinha... da primeira vez eu pedi ajuda ao pai 
para instalar o Scratch e mostrei-lhe o site do Scratch, fomos os dois à procura 
mas fui eu que descobri, depois em casa já não pedi mais ajuda ao pai... na escola 
trabalhei em grupo com a Aiba... 
Por vezes prefiro trabalhar sozinha, porque parece que na escola não fazemos o 
projecto só nós... estamos em grupo... mas as ideias também são das duas... 
também gosto, mas prefiro fazer em casa... está mais sossego, vêm-me mais as 
ideias... 

 
Sozinha 

Cinip Trabalhar em grupo... ou sozinha... 
É bom trabalhar em grupo porque os outros têm um bocadinho da ideia... depois o 
outro tem outro bocadinho da ideia... depois outro tem outro bocadinho... depois 
outro lembra-se de outra coisa... eu lembro-me de outra coisa... juntando todas as 
ideias depois faz uma coisa gira. Das coisas mais más... se eu quero fazer... se eu 
sou uma rapariga e o resto é tudo rapazes... e eu quero pôr uma Kitty... eles não... 
kitties!!!! Betty Boop... essas coisas não! 
E trabalhar sozinha...? 
Trabalhar sozinha tenho de ter as ideias todas sozinha... e não tenho ajuda... se 
eu precisar de alguma coisa... no grupo também posso não saber uma coisa e os 
outros ajudarem... e se os outros não souberem eu ajudar e cada um não saber e 
assim todos vamos aprendendo coisas novas e sozinha... eu não sei uma coisa... 
paro... houve dúvidas que eu não sabia foi quando a professora ensinou a ir à 
galeria pôr as coisas... nós sabíamos porque estava lá a explicar no “support”... ia 
lá...  

 
Grupo 

Gong Então eu faço-te uma pergunta? Trabalhares sozinho ou trabalhar em grupo? 
Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma destas maneiras de 
trabalhar?  
 
Mais giro é trabalhar em grupo... Então aprende-se muito mais, conversa-se sobre 

isto, ele diz-me qualquer coisa, eu pergunto-lhe o que é isso, ele vai me mostrar, 
eu digo qualquer coisa e ele pergunta o que é isso e eu vou mostrar-lhe o que é 
que é. E pronto. 
 
 Coisas más de trabalhar em grupo, há alguma para ti?  
 

Acho que não, não é mau, é às vezes, ele... é assim, um bocadinho teimoso, 
contraria, não, não é isso. Depois às vezes ele está na minha casa, e lá também 
só … não discute mas começa-se a enervar a brincar mas a pegarmos os dois no 
rato a fazer força para tirarmos as mãos... não quem faz agora sou eu, pronto e às 
vezes nós tentamos tirar o lugar um ao outro por exemplo, quem chega primeiro é 
quem fica com o lugar à frente do computador para poder mexer em mais coisas. 
No entanto, eu que venho para aqui, que normalmente sou eu quem está deste 
lado... mexo mais no rato, tenho mais força de puxar do que ele... está a jeito.  
Portanto também há essa questão... então quer dizer... há alguma coisa boa 
apesar de tudo em trabalhares sozinho quando estás em casa... 
Há... é que posso fazer à minha maneira, mas prefiro o trabalho de grupo. 

 
Grupo 
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Dama Trabalhar sozinho ou em grupo... 
Eu gosto de trabalhar sozinha porque é... dá para nós termos só as nossas ideias 
e nós é que sabemos o que é que vamos fazer... não temos de estar a ver se o 
outro concorda se não concorda, mas também é mau porque às vezes temos 
dificuldades e não temos ninguém a quem pedir ajuda... mas às vezes 
discordamos com as coisas e depois acabamos por discutir ou chatearmo-nos a 
sério só por um miserável projecto que... que é só um bonequinho que não 
queremos este, queremos aquele... 
Preferes sozinha? Acompanhada? 
Sozinha 

 
Sozinha 

Ebir Trabalhar sozinho ou em grupo... 
Trabalhar em grupo é interessante... estar a combinar... mas por vezes temos 
aquelas discussões que... eu quero uma coisa, mas o meu colega quer outra... e 
enfim... Trabalhar sozinho não acontece isso... estamos a trabalhar sozinhos 
decidimos o que vamos pôr... trabalhar em grupo há desentendimentos... Mas 
fazer os trabalhos em grupo aprendemos mais, por exemplo, eu não sou dos 
melhores... por isso se estivermos a trabalhar com uma pessoa que tenha mais 
experiência eu consigo aprender mais com isso, consigo ver os truques, as 
coisas... Quando estamos a trabalhar sozinhos pode surgir-nos uma dúvida e nós 
não conseguimos resolver e se estivermos em grupo, podemos pedir ajuda ao 
nosso colega... 
O que é que preferes? 
Para trabalhos assim por exemplo das fracções prefiro trabalhar sozinho, mas em 
trabalhos de temas livres prefiro fazer em grupo... 

 
Ambos 

Frus Trabalhar sozinho ou em grupo... 
Trabalhar sozinho eu gosto mais porque não tenho alguém a dizer que não gosta 
ou que gosta, faço eu criado por mim. E em conjunto também gosto de fazer 
porque tenho uma pessoa para dizer que gosta, se está giro, se está bom. 

 
Sozinho 

Nalim Trabalhar sozinho e trabalhar em grupo. São duas formas de trabalhar. 
Vantagens e desvantagens de cada uma, por exemplo, vamos pegar numa: 
trabalhar em grupo – o que é que é bom e o que é menos bom? 
O mais complicado é as ideias que nós temos e uma pessoa tem uma ideia para 
aquilo e outra tem outra, ficamos ali muito tempo a discutir. Eu não gosto tanto 
porque também depois temos que... é uma grande complicação ao dividir as 
tarefas e isso tudo porque... é no computador. Se fosse noutra coisa já era mais 
fácil, dividíamos as coisas, mas como é no computador o projecto é mais difícil 
dividir e depois se uma pessoa está ali e a outra está a fazer, uma pessoa está ali 
fica assim um bocadinho ahahah!! E a outra que está a fazer contente e depois 
têm de trocar: fica a outra que estava a fazer muito triste e a outra contente. E é 
assim sempre muito coiso (faz gestos com as mãos). 

Portanto o grupo tem vantagens? Também tem coisas boas, trabalhar em 
grupo? 
Às vezes tem coisas boas. 
Como por exemplo? 
Trabalhar em grupo... sim mas... discutimos opiniões e aprendemos coisas, para 
além de estarmos em confronto com as opiniões, também aprendemos. Porque 
uma pessoa diz que é assim, a outra diz que é assim. Normalmente quando 
discuto com o meu grupo, por acaso somos três, temos todos opiniões diferentes, 
normalmente todas estão certas mas são diferentes e então aprendemos. 
Então e sozinha? Coisas boas e coisas menos boas. 
Menos boas... menos boas... as ideias... não temos tantas. O meu grupo por 
exemplo tem muitas ideias. 
Estavas a dizer que em grupo era mais complicado... 
É mais complicado dividir tarefas. As tarefas é mais fácil sozinha e porque vou 
fazendo as coisas assim devagarinho sem me estar a preocupar e ter de passar a 
outra pessoa perco o raciocínio todo... mas é mais fácil. 
Achas que é mais fácil. O que é que tu preferes? Preferes sobretudo 
trabalhar... 
Sozinha. 

 
Sozinha 

Laim Trabalhar sozinha ou trabalhar em grupo no Scratch, o que é que é melhor? 
Coisas boas e coisas menos boas destas duas formas de trabalhar?  
... trabalhar sozinha tem boas vantagens e tem más, por exemplo, se eu tiver 
alguma dúvida e estiver a trabalhar sozinha não posso esclarecer essa dúvida com 
os meus colegas, mas também é bom estar sozinha para poder fazer um projecto 
meu à minha vontade... mas também se estiver em grupo não me importo... 
também é bom... esclareço as dúvidas, podemos às vezes estar desentendidas 
mas resolvemos, pomos por exemplo... queria pôr este boneco, uma amiga minha 

 
Ambos 
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queria pôr este, e outra ainda queria pôr, por exemplo, este... então não púnhamos 
nenhum destes, púnhamos outro boneco.  
Pois... tinham que negociar.  
Sim, negociávamos.  
O que é que tu preferes em grupo ou sozinha?  
Depende... porque tem mais vantagens estar em grupo, na Escola acho que 
prefiro estar em grupo. Mas quando estiver a acabar um projecto prefiro estar 
sozinha... mas quando estou em casa, gosto mais de estar sozinha., depende do 
sítio.  

Piria trabalhar sozinha ou em grupo, o que é que tem de bom trabalhar em grupo, 
o que é que tem de menos bom?  
Por exemplo, quando estou a trabalhar em grupo às vezes quando não sei coisas 
no Scratch a minha colega Bug ensina-me algumas coisas enquanto ela está a 
fazer um projecto e eu, por exemplo, não sei como é que se faz uma coisa ela 
ensina-me, a Bug ou a Cinip. 
E trabalhar sozinha?  
Trabalhar sozinha, por exemplo, quando tenho alguma dúvida depois fico toda 
chateada porque não consigo fazer... pois no outro dia também estava a fazer o 
projecto do caracol e como não percebia como é que se mudava aquilo para cima 
e para baixo... e depois no dia seguinte, naquele dia, estava a tentar fazer isso só 
que depois não consegui... e no dia seguinte na aula de Matemática a Professora 
ensinou-me e eu consegui . 

 
Grupo 

Bug Então, outra pergunta: trabalhar sozinho ou em grupo nos projectos do 
Scratch. Quais são as coisas boas e menos boas destas duas formas de 
trabalhar? 
A menos boa é... estou... estou sozinha, não tenho ideias (encolhe os ombros e 
fecha os olhos) 
Trabalhar sozinha: o que é que tem de bom e o que é que tem de menos 
bom? 
Menos bom... Estou sozinha... não... sinto tão interessante, mas por um lado até é 
bom porque ninguém me chateia e posso fazer o que eu quiser . 
E acompanhada? 
Acompanhada! Isso é que é mais difícil porque, ham, por vezes, como aconteceu 
com a CC? Ela, ela dizia... ela só queria ir ao blogue e depois dizia-me cá... e 
depois ia dizer à professora que, que eu é que não a deixava trabalhar, ela disse: 
eu faço um projecto e tu ajudas-me e depois fazemos outro contigo. Ela já tinha 
acabado o dela e depois queria ir à internet outra vez e não deixava trabalhar a 
mim. Às vezes era complicado! 
Portanto, dizes tu que em grupo... é mais difícil... 
É complicado porque todos querem usar e... 
Mas por outro lado é bom porque estou com amigos, estou a divertir-me, é assim... 
Qual seria a tua preferência? Trabalhar sozinho, trabalhar acompanhado ao 
longo do ano? 
Ao longo do ano eu preferia trabalhar sozinha. 

 
Sozinha 

Lag ... trabalhar sozinho ou trabalhar em grupo? 
Prefiro trabalhar em grupo porque em grupo temos mais ideias e sozinho não 
temos assim tantas ideias para fazer. 
 Essa é a tua preferência. Mas tem alguma desvantagem trabalhar em grupo 
ou não? Alguma coisa que seja menos boa? 
Às vezes... os projectos às vezes ficam melhor em grupo do que sozinhos. 
Claramente preferes o trabalho em grupo e há alguma coisa boa com o 
trabalhar sozinho ou só há coisas más? 
Sim. 
Por exemplo. 
Há. Em grupo às vezes discordamos, sozinhos já não há... 

 
Grupo 

Nali Sozinha ou em grupo...? 
Grupo – bem... é nós partilharmos, deixar cada um fazer as suas coisas, por 
exemplo, partilharmos... um faz um, outro faz outro... dividirmos as coisas, não é 
só um fazer as coisas e outro ficar a ver... é dar ideias. Uma coisa que não é boa é 
não partilharmos... é não deixar dar ideias e não deixar... os parceiros de grupo 
também trabalharem no Scratch e quando uma pessoa está só a trabalhar no 
Scratch no projecto tem de se fazer... duas pessoas, não é, por exemplo a Bug e a 
Piria... a Piria põe só ela e a Bug não pode escolher... 
E sozinha? 
Menos boas é que assim não temos as ideias dos outros para nos ajudarem e as 
melhores é que podemos aprender sozinhos. 
Como preferes? 

 
Grupo 
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Em grupo. 
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Planear ou experimentar? 
 

Aluno Excertos Preferência 

Aiba Planear ou experimentar... 
É melhor levarmos logo a nossa ideia já feita. 
Na cabeça ou no papel? Como fazes? 
É assim... eu tenho uma ideia, por exemplo, escrevo a ideia e depois 
quando chegar lá já tenho ideia do que vou fazer. 
O que escreves? Só o tema, o título? 
Não. É assim. Já penso... sei que tenho o trabalho sobre a poluição, mas 
posso já pensar que vou pôr um boneco a falar sobre aquilo, depois 
aparecer umas imagens e assim... tenho as ideias já feitas... depois 
quando chegar lá é só fazer e também posso encontrar lá outras ideias 
giras e fica a ideia diferente, mas... 
Vais explorando... e acontece ires para o computador e não teres 
nada escrito no papel... não tens ideia nenhuma e depois vais lá e... 
Às vezes o Scratch também... quando não tenho nada para fazer vou um 
pouco para o Scratch e nessas alturas normalmente não tenho muito para 
fazer. Nessas alturas são as alturas em que eu trabalho mais no Scratch 
sem ser em coisas da escola. 
E inventas? Nem levas plano nem nada... Preferes projectos teus sem 
plano ou planeando primeiro? O que é melhor? 
Acho que é bom nós termos as nossas ideias organizadas. Depois chegar 
lá, ficar a olhar para aquilo e não percebermos o que é que vamos fazer, 
também não é assim muito bom, mas às vezes também não levar as 
coisas escritas também não faz mal termos assim... quando lá chegamos 
pensamos e ocorre-nos logo uma ideia, então... 

 
Ambos 

Kit Planear primeiro ou ir para o computador experimentar... fazer... 
Prefiro ir para o computador e experimentando coisas a ver, tipo... se eu 
faço num papel não tenho computador à frente... eu não sei se aquilo vai 
funcionar ou não e eu prefiro fazer só no computador porque assim 
experimento as coisas que, pronto, que quero fazer e no papel não... no 
computador é mais fácil, tens lá o Scratch e vais logo experimentando e 
depois é só isto não dá, não dá não posso fazer, ou isso dá posso fazer e 
assim vai-se fazendo o projecto. No papel é diferente... 
E não costumas tomar notas pelo caminho? 
Não! 

 
Experimentar 
sem plano 

Arqui Planear ou experimentar.. 
Primeiro fazer um plano... mais ou menos... pensar umas coisas... a seguir 
programar e pensar no que estamos a fazer... 
Como é que tu tens feito? Fazes muitos planos no papel? 
Não costumo fazer no papel... penso... na minha cabeça. 
Vais para o computador e...? 
Começo a experimentar coisas... 
É assim que gostas mais  de fazer... E depois se não dá certo? 
Sim... Tento de novo... 

 
Experimentar 
sem plano 

Cob Planear ou experimentar? 
Planear. 
E como fazes? 
Normalmente é nas aulas de Estudo Acompanhado ou de vez em quando 
em casa que, com o Gong, que é com quem eu estou na sala, 
planificamos o projecto, já planificámos o do caracol e o da poluição, mas 
ainda não conseguimos fazer porque primeiro começámos o da pizza... 
Mas o da pizza não me pareceu que vocês tivessem plano... como é 
que foram fazendo? 
O da pizza não. Foi mais da ideia da s’tora. Fomos para o computador e 
íamos pensando e íamos fazendo... mas devia ter sido mais fácil, se 
planeássemos era só ir seguindo o que tínhamos planeado. Na última aula 
já estávamos avançados, mas depois quando a gente abriu o projecto já 

 
Planear 
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nos esquecemos onde... do que é que a gente ia a fazer... 
Como é que habitualmente trabalhas em casa? 
Normalmente tenho um papel à minha frente para algumas coisas... 
antes... tenho ideias e depois quando estou a fazer de vez em quando 
esqueço-me, tenho o papel à frente e escrevo essas ideias e depois faço. 

Vizi  (sem dados) 
Pali  (sem dados) 
Zang É melhor no Scratch planear primeiro e ter assim uma ideia do que se 

vai fazer ou ir experimentando as coisas à medida que se vai 
fazendo? 
Eu planeio... no computador! (risos) 
Planeias directamente no computador à medida que vais fazendo? 
Sim. (risos) 

E nunca te acontece, por exemplo, fazeres um plano antes todo muito 
organizado e só depois é que vais para o computador já com a ideia 
toda organizada? Nunca te acontece? 
Não. Por causa que eu no papel não tenho ideia, só no computador. Eu no 
meu projecto a ideia que tive era... estava no meu terraço lá em cima a 
jogar à bola e depois começou a vir-me uma ideia no computador... não 
tinha nenhum papel, não pude fazer nada. Tinha de ir a correr para o 
computador, mas estava já ocupado e tive de ficar à espera e depois... 
Quem é que estava no computador? 
Estava a minha mãe... e depois eu esqueci-me do projecto. É como 
quando eu tive de fazer um trabalho de casa que era... acho que era 
poesia... eu lembrava-me dele, mas só que depois esquecia-me, porque 
não tinha nada para apontar e... apontar no computador... 
Querias era ter o computador perto... 
Eu queria ter as duas coisas, mas só que só podia ter o computador, mas 
o computador estava ocupado... 
Então diz-me lá, preferes ir experimentando no computador, ir 
construindo um projecto directo no computador, é isso? Em 
momento algum tomas notas ou apontas coisas para depois mais 
tarde... não é muito hábito teu? 
Nos polígonos regulares apontei as medidas... 
Mas por norma... não tens diário de campo nem tens isso tudo 
escrito... 
É como a s’tora... guarda tudo aqui (apontou para a cabeça) 

 
Experimentar 
sem plano 

Sereia Planear ou ir experimentando? Como preferes? Com fazes 
habitualmente? 
Houve alguns projectos que eu não publiquei que fui logo pensando num 
papel, as ideias, e depois fiz no computador, mas há outros que.. aí 
vinham-me logo as ideias e eu ia logo para o computador e nem ia ao 
papel...  
Prefiro ir logo para o computador... Agora já não tenho tomado muitas 
notas no diário de campo... 
Porquê essa diferença? 
Não sei se é por causa do tempo, agora também tenho blogue... 

 
Experimentar 
sem plano 

Cinip Planear num papel ou experimentar? 
Eu chego a casa e dá-me uma ideia que quero fazer no Scratch, depois 
vou para o computador... tenho sempre rascunhos... eu quero fazer uma 
conta mas não me está a apetecer não fazer os cálculos porque depois 
parece que eu fiz tudo à máquina ou coisa parecida... faço uma coisa que 
não quero fazer no Scratch... antes disso eu não sabia e então fazia todas 
as contas à mão... então ia lá fazia num rascunho, fazia as ideias todas 
num rascunho... por exemplo... eu queria fazer a Hello Kitty andar de um 
lado para o outro, quantas voltas é que eu conseguia fazer mais sem se 
cansar... ou outra coisa... punha a ideia toda num papel... e... e... depois 
começava a fazer... não sabia uma coisa e via o papel... ah não, isto aqui 
afinal é assim... pronto!  (mas eu na escola, nos computadores, não te 
vejo a trabalhar com o papel ao lado)... não, porque tenho a Nali e 

 
Ambos 
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depois a Nali quer fazer uma coisa da Betty Boop e depois aquelas coisas 
da Kitty e da Betty Boop... não tem muita coisa de contas e essas coisas... 

Gong  (sem dados) 
Dama Planear ou experimentar... 

Ir para o computador e seja lá o que vier é bom! 
Alguma vez fizeste um projecto completamente planeado antes? O 
que acontece normalmente? Fazes projectos como? 
Eu... bem... chego ao computador primeiro... a professora como deu ideias 
chego ao computador tiro uma ideia daqui, outra dali, outra de acolá, vou 
juntando tudo e depois vejo o que é que dá e depois se tiver algum erro ou 
alguma coisa que não está bem eu corrijo... 
Tudo feito ali directo... tomas alguma nota? Algum apontamento? 
Nem por isso.  

 
Experimentar 
sem plano 

Ebir Planear primeiro ou trabalhar directamente? 
Eu prefiro ir para o computador pôr e... depois vou pondo... e depois 
planeio com o computador ligado e depois as ideias que me venham à 
cabeça eu vou pondo o que acho... 
Sem papéis? 
Às vezes uso para fazer contas... aqui por exemplo a conta dos 
segundos... (exemplificou)... 

 
Experimentar 
sem plano 

Frus Planear primeiro ou experimentar? 
Gosto mais de planear primeiro. Eu já não uso diário de campo, portanto 
faço no blogue... antes de fazer no blogue, faço numa folha. 
E o que pões nessa folha? 
Desenho como se fosse o ecranzinho do Scratch... depois... às vezes 
quando estamos em Estudo Acompanhado também desenho... depois... 
faço o écran... depois no caracol fiz... fazia aqui um risquinho a dizer os 
dias... costumava fazer os desenhos... o fundo que eu queria... depois 
fazia, por exemplo aqui... usava, fazia assim (foi demonstrando no PC)... 
para o do caracol fazia uma coisa assim e assim (foi desenhando no 
écran). 

Mas desenhavas isso no teu diário de campo? 
No diário de campo não, numa folha mesmo, branca. Depois... (continuou 
a exemplificar) fazia assim.. 

Alguma vez programaste... ir para o computador e depois vais 
fazendo, ou gostas sempre primeiro de planear... ou misturar... 
Sim... mas já fiz também... 
Como? 
Começo por fazer várias coisas e depois, se não gosto, tento fazer outra 
coisa, vou fazendo até gostar do que estou a fazer do projecto. 
O das pizzas, como estás  a fazê-lo? 
Estou a fazê-lo mesmo directo. 

 
Planear 

Nalim No Scratch é melhor planear primeiro... 
Conforme. Se for os TPCs, eu ponho o papel e vejo o que é que tenho de 
fazer, mas em projectos ponho-me logo a fazer. 
Projectos mais pessoais... 
Pois. Vou começando a fazer um desenho, uma pintura e depois vejo o 
que é que aquilo dá. Faço bolas, triângulos, essas coisas, depois vejo o 
que é que isso dá e vou pensando o que é que tem, o que é que eu posso 
fazer a partir daquilo. Às vezes até apago o desenho que fiz e vou buscar 
aos bonecos do Scratch e vou fazendo assim. 
Os  que planeias são mais os TPCs... e aqueles que nós fazemos nas 
aulas: sugestões como a das pizzas, a do caracol, foram feitos com 
plano ou foram feitos directo? 
Eu estou a fazer com a Catarina, nós falamos entre as duas, falamos o 
que é que vamos fazer. 
Mas não apontam, vão fazendo? 
Não, vamos fazendo. 

 
Ambos 

Laim Diz-me uma coisa é melhor planear os projectos primeiro, ou ir ao  
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computador e começar a trabalhar a ver o que é que dá? Como é que 
tu trabalhas? 
Eu não sei como é com os outros mas para mim é o que me vem à 
cabeça, é o que eu faço. Só houve uma vez ainda que planeei, que foi o 
projecto da água, que acho que é um dos meus melhores projectos.  
E tu tens diário de campo? O que é que tu fazes com o teu diário de 
campo? 
Quando acabo um projecto passo tudo para o diário de campo, depois, 
também se tiver uma aula de Matemática, se for muito importante, por 
exemplo, se dermos as fracções então digo, hoje no dia tal dei as fracções 
na aula de Matemática com a professora de Matemática. 
... já vi que preferes ir para o computador e ir avançando... mais do 
que estares a escrever e a planear tudo... 
E quando ando muito chateada e não tenho nada para fazer, fico tão 
chateada, não tenho nada para fazer, não me apetece ver televisão, não 
me apetece ir brincar para o computador, não me apetece brincar com as 
minhas bonecas, só me apetece ir para o Scratch... não tenho nada para 
fazer, irrita-me. 
Então depois onde é que vais buscar as ideias?  
Vou à internet procurar imagens e com isso tudo depois o que são essas 
imagens e ponho no Scratch e começo a trabalhá-las... 

Experimentar 
sem plano 

Piria Diz-me outra coisa, no Scratch tu costumas planear tudo no papel 
antes ou vais directo para o computador e começas a fazer?  
Vou para o computador e começo a fazer.  
Como é que tu trabalhas habitualmente, como é que te lembras das 
ideias?  
Às vezes é a Professora que diz... depois, por exemplo, estou a ver 
televisão, depois estou a ouvir música, depois vou ao... e depois começo a 
puxar músicas e faço um projecto com músicas... 

 
Experimentar 
sem plano 

Bug ... é preferível planear primeiro tudo num papel, nos vossos diários 
de campo, ou ir para um computador experimentar, trabalhar ou, ... 
enfim, que forma é que tu usas mais, como te organizas? 
Eu uso mais: penso numa ideia e vou logo pô-la em prática e depois... vou 
pensando mais e assim vejo que alguma coisa não está bem, vou corrigir, 
depois assim é que eu consigo bem, não é? Planear. 
Tudo, tudo direitinho! 
Sim. 
Tomas alguma nota durante esse processo em que estás a construir 
o projecto? 
Tomo no blogue todos os dias, todos os dias não, mas.. 
Eu estava a dizer quando estás a fazer o projecto se tomas alguma 
nota num papel à parte, não, ou...? 
Ah! Não preciso porque eu lembro-me de tudo. 
e portanto, vais... avançando e depois quando retomas o projecto 
ainda te lembras, por exemplo, se o deixares a meio...? 
Sim, ainda me lembro o que é que era para fazer, o que é que não era... 

 
Experimentar 
sem plano 

Lag Outra pergunta. No Scratch é preferível planear primeiro tudo, tudo, 
tudo e só depois ir ao computador, gostas mais... ou preferes chegar 
ao computador e ir avançando... Como é que tu habitualmente... 
Eu primeiro penso, depois vou ao Scratch. 
Quando tu dizes pensas... 
Construo na minha cabeça. 
Na tua cabeça... 
Depois vou ao Scratch e ponho tudo. 
E se não resulta? 
Experimento outras coisas. 
Vais experimentando directo no computador, é isso. Tens diário de 
campo? 
Tenho. 
E o que é que apontas lá no diário de campo? 

 
Experimentar 
sem plano 
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Agora já não aponto. Dantes apontava tudo o que fazia. 
Ok. O que fazias ou planos para fazer? 
Umas vezes era planos e outras era dúvidas que tinha. 
... agora não sentes necessidade, porquê? 
Não sei. 
Já não sentes tanto essa necessidade? 
Já não tenho muitas dúvidas. 

Nali Planear ou experimentar à medida que se vai fazendo? 
É assim, eu imagino, depois eu tento ir ver as coisas que há e tento pôr. 
E se der erro? 
Apago e faço de novo (ri). 

Tomas alguma nota? Diário de campo? 
Não. Só se for um papelito só para dar uma notita só das coisas para 
fazer. 

 
Experimentar 
sem plano 
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Sugestões ou liberdade de escolha?  
 

 Excertos Preferência 

Aiba Mais divertido inventar projectos pessoais teus ou seguir orientações? 
Tanto uma coisa como outra gosto muito porque às vezes a professora também dá 
ideias e nós transformamos as ideias da professora também assim em coisas um 
pouco diferentes mas com essa ideia que a professora deu e juntamos muitas 
ideias... é giro! 
Se  tivesses de escolher... 
Acho que é bom termos as nossas ideias e fazermos os nossos projectos, mas 
também acho que é bom a professora dar-nos ideias porque nós podemos depois 
estar ali tanto tempo que depois esquecemos que aquilo tem a ver com a escola. E 
podemos só, pronto, pensar que aquilo é uma brincadeira, mas não, também tem 
a ver com a escola, nós também... 
E por que é que tem a ver com a escola? 
Porque... 
O programa está na internet... 
Sim, mas... porque para além de servir para nós podermos brincar um pouco, 
também serve para estudar, para nos desenvolver mais no computador e essas 
coisas têm a ver com a aprendizagem e a aprendizagem tem a ver com a escola. 
Está tudo interligado. 

 
Ambos 

Kit Projectos pessoais que não têm a ver com a escola ou seguir orientações? 
Isso é giro, só que eu não gosto muito de fazer em grupo. Eu gosto de fazer 
sozinha, porque assim eu tenho as minhas ideias e faço. Em grupo não. Há muitas 
ideias e depois baralha-se muito. 

 
(não é claro) 

Arqui Mais divertido inventar projectos pessoais teus ou seguir orientações... ? 
Meus. 
Que tenham a ver com a escola ou não?... 
Sim, com a escola... 
Mas gostas mais com temas relacionados com a escola ou com outros... ? 
Com vários... 
Mas gostas mais dos teus... não gostas tanto com orientações e tarefas... 
É um bocadinho chato... 

 
Liberdade 

Cob Sem dados (Sem dados) 

Vizi É mais divertido, para ti, inventar projectos pessoais, teus, que não tenham 
nada a ver com a Escola ou mais ou menos ir seguindo as ideias e as 
orientações e as propostas da Professora?  
Gosto mais de fazer projectos sobre a Escola, por exemplo, fracções, o caracol 
falar sobre o gráfico cartesiano, não era falar... prefiro da Escola. 
Não achas tanta graça seres tu a ter ideias?  
Não.  
Porquê, alguma razão especial?  
É que na Escola, por exemplo, estou a dar uma matéria e depois vou fazer um 
projecto dessa matéria em casa... se não estou a dar matéria nenhuma, não 
consigo fazer um projecto dessa matéria. 
Mas podias tomar a decisão de fazer se te apetecesse...  
Mas também não é o caso, é normal em casa fazer projectos sobre essa matéria 
mas não é, por exemplo posso fazer cá na Escola projectos sobre a matéria, 
depois em casa também, mas em casa também não vou fazer projectos sem ser 
da matéria... 
Diz-me só uma coisa: eu sei que tu no início fizeste alguns projectos mais ou 
menos ligados à matéria que foi sendo trabalhada, mas depois houve ali uma 
altura em que resolveste desligar e apagaste, porquê? Por que é que tu 
sentiste essa necessidade de apagar os teus projectos?  
Porque, por exemplo, eu agora apagava... depois pensei se eu apagar vou voltar a 
fazer melhor, por isso decidi apagar e agora estou a tentar fazer melhor 

 
Sugestões 

Pali Preferes fazer projectos pessoais que nada têm a ver com a escola ou seguir 
orientações e ideias...? 
Eu não tenho preferência, tanto gosto de fazer assim animação como aquilo que a 
professora pede ou como a  professora estava a dizer que queria que nós 
inventássemos qualquer coisa... em relação às fracções mas imaginada... eu e a 
Dama combinámos não dizer nada à s’tora (ideia do projecto das fracções... a 
caminho)... 

... e eu dei uma ideia à Dama, como a professora estava a falar de fazermos outro 
projecto que tivesse a ver com as fracções, mas em vez de ser a professora a ter 

 
Ambos 
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dado a ideia da pizza, sermos nós a inventar, eu acho que misturei um bocadinho 
o facto de eu fazer um pessoal que não tem nada a ver com a escola, com o facto 
de ter de fazer com as fracções... e o que é que eu disse à Dama: nós podemos 
fazer a mesma coisa mas com roupas... elas vão às compras... quantas peças de 
roupa é que eu comprei... acho que ficava muito giro... assim também... acho... 
Por isso eu não estou a ver o que é que acho mais divertido... porque nós 
podemos fazer ou só diversão ou só a escola, mas na escola é muito giro... o facto 
de procurarmos umas bonecas... as pizzas... fazermos nós as pizzas... 
Vocês seguem sempre tudo à risca ou depois inventam a partir das ideias 
que são dadas? 
Inventamos... que eu e a Dama já inventámos muita coisa. Depois sermos nós a 
desenhar as pizzas e pôr as trincas nas pizzas... eu acho muito giro... só fazer a 
escola é muito divertido e só fazer sem ser em relação à escola também é muito 
divertido, se juntarmos as duas coisas então é a explosão de alegria, por isso não 
estou a ver o que é mais divertido. 

Zang Sem dados (Sem dados) 

Sereia Mais divertido fazer projectos pessoais que nada têm a ver com a escola ou 
seguir orientações e ideias... 
Os meus projectos eu tenho quase todos é com as minhas ideias, mas por vezes 
também ouço as ideias das aulas ou dos colegas, depois meto um bocadinho das 
minhas ideias... nunca é projectos só das ideias dos outros... eu já pensei um e já 
tenho feito só que ainda não publiquei porque não tenho internet... (e que 
temas?)... tem uma expressão numérica e depois em baixo diz como é que se 
faz... mas o que eu queria fazer era pôr a falar... só que depois não consegui e 
então depois no Scratch time a G. ensinou-me e vou acrescentar mais isso... dos 
outros... quando começaram a fazer os projectros dos sólidos... na galeria da Bifi 
também temos lá um dos sólidos... 
O que preferes? 
Eu fiz com as minhas ideias... mas se for por exemplo assim uma matéria e a 
professora der assim uma ideia muito gira também gosto. 

 
Ambos 

Cinip Gostas mais de trabalhar com as ideias que tens... ou com as ideias que vão 
sendo sugeridas na escola? 
Eu gosto das duas.. mas às vezes eu gosto mais quando a professora faz aquelas 
coisas... aqueles desafios... porque eu fico entusiasmada... 
Não preferes fazer as tuas coisas? 
Quando estou em casa... estou a ver televisão... uma grande seca... às vezes 
chego a casa e digo: o que é que eu vou fazer agora? Tenho de ficar sozinha em 
casa e essas coisas... depois eu vou ver televisão... depois ponho uns canais 
quaisquer... não está nada de jeito... desligo a televisão e vou para o meu quarto... 
se não me está a apetecer ler... vou para o computador... depois no computador 
vêm-me as ideias... depois penso na escola, se a professora deu algum desafio... 
penso nas matérias que aprendi... penso o que é que se passou durante o dia... se 
me der alguma ideia, faço! 

 
Sugestões 

Gong é mais divertido inventar projectos teus, pessoais que não tenham a ver nada 
com a Escola ou mais ou menos ires seguindo as orientações e as ideias 
para a construção de projectos? 
As ideias é uma maneira de avançar mais, porque ao fazermos o que nós 
quisermos às vezes... dá para aprender claro, tudo o que fazemos no Scratch se 
aprende e... com as ideias a professora diz qualquer coisa do movimento dele e 
depois eu não descubro o movimento vou ver onde é que está o movimento e 
depois esse movimento pode ser nos sensores as coisas que eles fazem no 
movimento pode ser nos sensores nos números , nas variáveis e nas variáveis , 
por exemplo, aí é que é outra coisa..  
... mas então estás a dizer-me que ...  
... aprendo mais com a minha professora que dá ideias... 
... com ideias que a gente vai colocando e que vocês vão trabalhando para 
tentar ultrapassar os desafios, é isso?...  
... pois quando a professora diz uma maneira de fazer eu vou também tentar fazer 
da maneira que eu sei não só da maneira que não sei, isso é para completar ...  
... claro, mas portanto, tu disseste que se aprendia mas não disseste se 
gostavas mais.  
Ah! É a mesma coisa... é porque fazer por nós é giro porque nós inventámos e 
fazer com o que a professora diz também é giro porque não fomos nós que 
inventámos e estamos a fazer uma coisa mais criativa... porque nós sabemos às 
vezes... outras pessoas sabem mais. .. 

 
Ambos 
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Dama Gostas mais de fazer projectos pessoais sem relação com a escola, ideias só 
tuas, ou seguir propostas, sugestões, ideias para trabalhos ligados à escola? 
É-me indiferente. Gosto de fazer os dois. Gosto de ser eu a inventar, mas também 
gosto das ideias. Porque depois das ideias eu também posso inventar para além 
disso. 

 
Ambos 

Ebir Isso é a parte que tu achas menos giro, os problemas que vão surgindo e é 
mais divertido inventares projectos pessoais teus sem orientações de 
ninguém ou seguir mais ou menos as pistas, as orientações, as ideias da 
Escola? 
Gosto mais de seguir as pistas e as orientações... 
Não gostas de inventar tu sozinho coisas que te apeteça? Que não tenha 
nada a ver com a Escola? 
Gosto, mas eu prefiro ter um tema de trabalho. Por exemplo, Ciências, 
Matemática, a Poluição, essas coisas. 
E seguires sozinho... Ires lá fazer um projecto sobre outra coisa que te 
apeteça... é bom ou não? 
Sim, às vezes, mas gosto mais por temas, mesmo quando a professora não pede. 
Temas da Escola? 
Sim, fracções, estatística, essas coisas. 

 
Sugestões 

Frus Preferes... projectos teus ou seguir orientações? 
Eu gosto mais de fazer os que não são da escola porque posso fazer à minha 
escolha. 
Aprendes tanto com uns como com outros? 
Não, com os da escola aprendo mais. Porque os da escola estão relacionados 
com matérias. 

 
Liberdade 

Nalim É mais divertido inventar projectos pessoais, teus, que não têm nada a ver 
com a escola ou trabalhar em projectos sugeridos pela professora, por 
exemplo por mim, projectos ligados à escola? 
Eu acho que... eu gosto de fazer muitos TPCs mas também gosto de fazer assim 
para descobrir coisas. 
Quando tu dizes TPCs : tens TPCs e decides fazê-lo no Scratch... 
Sim. 
Não é uma questão que te é colocada e tens de fazer em Scratch? 
Não, mas isso também faço... mas quando a professora também pede, por 
exemplo a classificação dos seres vivos... a professora disse que era para copiar e 
eu fiz em Scratch. Eu acho que é mais divertido. Eu a ler não estou assim tão 
interessada. 
Mas a construir o projecto acabas por ler, ter que ler, não é? 
Aprendo as coisas. Aprendo a matéria, pronto, que estamos a dar e aprendo a 
trabalhar no Scratch. 
Pois...  juntas as duas coisas. Então digamos que não tens nenhuma 
preferência. Fazer projectos só teus...(Carolina abana negativamente a cabeça)  

 
Ambos 

Laim É mais divertido inventar projectos teus que não têm nada a ver com a 
Escola, ou seguir as orientações e as propostas que são feitas na Escola?  
Depende, se os meus colegas estiverem... se a Professora der ideias giras... 
normalmente faz... a Professora dá ideias e eu fico logo: “ai que giro, que giro!”, 
mas depois ainda com os meus pensamentos ainda vou pôr mais...  
... portanto acrescentas coisas às ideias?  
Sim, por exemplo, no projecto da borboleta era só suposto fazer quantos dias é 
que ela demora a subir o copo, mas eu fiz quantos dias é que ela demora a subir o 
copo que é para sair do copo para ir formar casulo que encontra um macho 
borboleta, forma casulo e depois as outras borboletas todas a fazer a mesma coisa 
que ela faz. 
Foi muito engraçado porque acrescentaste sempre qualquer coisa à ideia 
que te era sugerida. Se tivesses que dizer o que é que preferes mesmo, fazer 
projectos completamente inventados por ti que não tem nada haver com isto 
que está aqui, ou aqueles que estão relacionados com a Escola? 
O que é que eu fazia? Fazia projectos inventados.  

 
Liberdade 

Piria Diz-me lá, é mais giro fazer projectos inventados por ti só que não tem nada 
a ver com a Escola, esses teus da música, etc. ou fazer aqueles que a 
Professora sugere?  
Eu acho que é melhor os que a Professora manda porque assim ficamos com mais 
curiosidade com os que a Professora diz, aprendemos mais e os que a Professora 
manda têm mais valor... 
 Porquê?  
Oh! Professora, mas é assim, tem mais comentários, não sei porquê Professora... 
 Por que é que tem mais comentários?  

 
Sugestões 
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Pois não sei, por exemplo, das fracções ainda não acabámos, mas por exemplo, 
os nossos amigos já estão a dizer que está muito giro, essas coisas. 
Ah! Portanto achas que ficam mais complicados?  
Pois, ficam mais complicados assim. 

Bug E... e é mais divertido: inventar projectos pessoais, teus, que não tenham 
nada a ver com a escola, ou ter que seguir algumas ideias  que são dadas 
nas disciplinas ou para alguns trabalhos..? 
Eu gosto mais de fazer livre. 
Sim. Calha-me uma ideia na cabeça vou logo pôr em prática. 
Vais logo fazer. Portanto, não é para ti tão agradável que te indiquem tarefas 
como: agora constrói um polígono, agora constrói... 
Não, não mas... 
Isso já não achas tão... 
Não, mas gostei muito de fazer... estou a fazer o projecto das fracções e do 
caracol, que gostei muito... 
...  foram tarefas que foram sugeridas 
Sim, mas essas aí até foram divertidas, mas... 

 
Liberdade 

Lag É mais divertido inventar projectos pessoais que não têm nada a ver com a 
escola ou seguir instruções e orientações para... 
Inventar. 
Gostas mais de inventar do que seguir orientações que dou aqui? 
Às vezes é. 
Mas o que é que preferes? 
Inventar. 

 
Liberdade 

Nali E o que preferes? Projectos sugeridos pelo professor ou teus? 
Projectos de Matemática. 
Não preferes fazer os teus giros? Porquê? 
Não. Porque acho que é melhor. 
Porque acho que tem mais valor... acho que tem mais importância fazer projectos 
de Matemática e disciplinas e isso para aprender do que... sei lá... sempre com os 
bonequinhos e essas coisas... 

 
Sugestões 
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A propósito da mediação, apoio, trabalho cooperativo. Opiniões, ideias, 
referências às estratégias utilizadas... 
 

 Excertos 

Aiba Não sei porque... eu quando vi o Scratch primeiro... não percebia nada do que estava ali... tantas 
instruções, tantas coisas que não dava para compreender... mas fui investigando e nunca achei assim as 
coisas muito difíceis porque fui investigando para tentar perceber as coisas, como é que se trabalhava, 
mas também depois a professora nos ajudou a perceber as coisas. Não dizia logo. Às vezes também 
dizia: “procura melhor assim a resposta que vais chegar lá”. E nós também conseguíamos às vezes. 
E achas que isso funciona assim bem, ou era melhor o professor ajudar um bocadinho mais para 
ser mais depressa? 
Não. Nós também devemos pensar, pronto, também devemos ter a nossa cabeça, o professor não tem 
de explicar tudo, nós também temos de pensar um pouco, e procurar, de investigar. 
O apoio do professor chegou? Ou havia alturas em que sentem falta... 
Acho que não porque nós também temos de saber trabalhar sozinhos, não temos de estar sempre ali 
com o professor ao lado porque... pronto... também é para nós investigarmos, mas quando temos assim 
uma dúvida muito grande e estamos em casa sozinhos, podemos sempre enviar um e-mail ao professor 
que neste caso a professora responde logo, então... 
E nas aulas? 
Nas aulas normalmente nós trabalhamos em grupo e vamos tentando que o parceiro também nos ajude 
e assim... isso é o bom de trabalharmos em grupo 
Se tu fosses o professor... como tinhas feito... organizado... para motivar os alunos? 
Dava também, assim como a professora, muitas ideias que era para os alunos ficarem entusiasmados e 
também acho que o Scratch Time foi uma ideia muito boa porque nesse tempo, até pode ser pouco 
tempo, mas nesse tempo nós estamos ali, quando chegamos a casa dá-nos até mais vontade de ir para 
o Scratch “Ai foi tão giro no Scratch Time!” que vamos logo... é... 

Kit Se fosses a professora, como farias? 
Isso não sei... 
Não sentiste falta de mais apoio? 
Não. Acho que não. 
No Scratch precisei de um bocadinho de ajuda para mover aquilo, mas depois de resto eu tentei 
descobrir comandos novos e fazer coisas com eles... 
E achas que o professor deve estar sempre perto do aluno a resolver, a ajudar...? 
Não. Acho que não. 
Porquê? 
Eu acho que tem de dar uma volta a todos os alunos que têm dificuldade a fazer... 
Mas não precisa de ajudar sempre? Sempre presente? 
Sempre presente em todos os alunos, claro. 

Arqui Ajudavas mais os teus alunos? 
Sim, os que tivessem mais dificuldade. 
E ajudavas sempre em tudo? 
Não, tudo não. Eles também tinham de fazer as coisas... só dava um cheirinho... 
O que é isso de só um cheirinho? 
Tipo... era para fazer um projecto sobre fracções... só dizia no quadro umas coisas... e... depois 
mandava-os fazer o projecto... a ver se eles conseguiam. 
Entretanto... depois dava... quem estivesse menos avançado ajudava mais um bocadinho... se eles 
conseguissem... não sei mais... 

Cob Então como é que uma pessoa avança?  
De vez em quando vou à página do Scratch, internet, e procuro alguns projectos e algumas coisas para 
ver como é que são feitas, ou então pergunto a alguém que já saiba. 
Algumas foi a s’tora que disse, outras fui aprendendo com os meus colegas e vendo como é que se 
faziam. 
... 
E se tu fosses o professor? 
A coisa mais básica era, quando eles tivessem dúvidas tentávamos explicar ou quando tivéssemos 
tempo para explicar... falássemos das novidades... do que ia acontecer do que soubéssemos e isso... de 
especial... por exemplo aquilo dos blogues... a professora guarda as coisas lá mas depois diz-nos se 
quisermos para a gente ir buscar lá e isso é bom... 

Vizi Se pudesses voltar para trás , o que é que tu mudavas para que as coisas tivessem corrido 
sempre todas bem?  
Alterava estar sempre a chatear a Professora. Oh! Professora, agora aquilo, agora aquilo, com coisas 
sem importância, depois quando a Professora vai lá, já conseguimos fazer.  
... explica então lá isso. 
Estamos a fazer um projecto... depois não conseguimos uma coisa... em vez de querermos pensar, 
vamos pedir ajuda, não raciocinamos um bocadinho... depois a Professora está a ajudar um menino e diz 
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espera um bocadinho... depois nós vamos, começamos a pensar, começamos a pensar e depois 
conseguimos e isso devíamos fazer mais vezes. Também a atitude... o que fazíamos, em vez de estar a 
fazer outros projectos de jogos devíamos estar mesmo a fazer um projecto... 
Outras coisas que tu mudavas? 
Professor ajuda os alunos mas não consegue, se houvesse mais professores se calhar seria mais fácil. 
Mas como só há um, é mais difícil.  

Pali Então estavas a dizer que ao princípio achaste difícil utilizar o x e o y... e quando foi que de 
repente passou a ser um bocadinho mais simples? 
Porque eu comecei a trabalhar com a Dama no Scratch, porque ela é uma craque  no Scratch e ela 
trabalhava muito bem no Scratch, trabalhava e ainda trabalha e acho que ao vê-la a fazer também uns 
projectos muito giros e ao ver a professora e outros colegas, acho que fui aprendendo... e agora já utilizo 
mais o x e o y, acho giro. 
... 
Se tu fosses o professor... como farias? 
Pedia atenção... pedia a um aluno para colocar a dúvida porque pode ser que haja mais alunos que 
tenham a mesma dúvida e acho que isso ajuda do que estar a ir de um a um... depois têm a mesma 
dúvida e estar a explicar o melhor que pudesse... não é que eu me importe se o aluno não perceber... 
sim... acho que... devia ser assim que fosse feito, mesmo que não tenham o problema agora podem vir a 
ter ou podem ter tido e acho que isso também ajuda... 
E resolvias as dúvidas todas dos teus alunos? 
Eu tentava, professora... 
... 

E não deixavas os alunos bater um bocadinho com a cabeça nos desafios...? Davas as respostas 
às dúvidas... 
Não... isso também não pode ser, se não eles assim não aprendem muito... 
Então como é que fazias? 
Dava uma pista... e eles tinham que desenvolver assim... o que é que achavam sobre o projecto... 
sobre... 

Zang Se tu fosses o professor nas aulas e nas actividades com o Scratch, como é que tinhas feito ao 
longo do ano para motivar e ajudar os teus alunos no trabalho? 
Tentava arranjar outra pessoa porque se calhar sozinho eu se calhar não conseguia... mas a s’tora está a 
conseguir, um pouco com a ajuda do Fred, claro. Arranjava outra pessoa para vir aqui à escola estar 
connosco que conhecesse também o Scratch , ou então se conhecesse muito bem tentava sempre 
ensinar mas... em todas as salas em que tivéssemos aulas pelo menos tinham um computador, se 
estivéssemos a dar não tínhamos de fazer no quadro ou no papel. ... 
E achas que resolvias os problemas que fossem surgindo, todos... aos alunos? 
Não. Deixava também os meninos pensar, não é? Aqueles difíceis, difíceis ajudaria, claro, ou então 
mandava... por exemplo unir-se aqui na escola ou em casa como puderem, ou então cada um leva uma 
parte... e resolvem o problema... 

Sereia Ao princípio... queria pôr o boneco a falar e não sabia... depois vendo os projectos dos outros fui 
aprendendo... mais difícil que eu achasse fazer... à medida que ia avançando foi aprendendo mais 
coisas... 
Em relação ao apoio do professor... foi suficiente? 
Não mudava nada... 
Algumas vezes quando tínhamos alguma dúvida e a professora não conseguia estar ao pé de nós, 
depois tentávamos estar ali a resolver e depois já conseguíamos... mas quando nós tínhamos uma 
dúvida muito urgente a professora ia sempre lá... 
Se fosses tu a professora... 
Primeiro, começava por mostrar o Scratch... o que dava para fazer... ver se eles ficavam 
entusiasmados... se não estivessem, tentar entusiasmá-los...dar mais atenção, não sei, se fosse esse o 
caso, dar atenção... ajudá-los mais... mostrando mais coisas que o Scratch podia fazer... a ver se isso 
motivava os alunos...  

Dava ajuda nas aulas... tentava ajudá-los de forma que eles percebessem... de maneiras mais fáceis... ir 
mostrando também o site do Scratch... outros projectos... também dava propostas ou ideias que eles 
gostassem... porque se calhar também eles iam gostar... se não gostassem tanto de ser eles a pensar e 
gostassem mais de ouvir ideias e depois fazer...  ia ver os projectos e depois ia dizer para eles 
corrigirem... 

Cinip E a ajuda do professor... chega? 
Acho que chega... Temos muitos alunos e eu não posso exigir que a professora esteja sempre ao meu 
lado... se não eu não conseguia puxar pela cabeça... Eu só quando estou com muita dificuldade, já tentei 
tudo, já fui ao livro e essas coisas é que peço ajuda à professora... e coisas do Scratch... não há coisas 
do Scratch no livro... e então eu chamo a professora para dizer a dúvida... 
Imagina que eras tu a professora... como farias? 
Eu também ia para a sala de informática, depois trabalhavam com os computadores e às vezes dava 
ideias para eles fazerem... depois outras vezes dizia... se estivessem desmotivados e estiverem fartos do 
trabalho eu dizia para eles depois continuarem... depois dizia que quando eles fossem crescidos que iam 
já saber fazer muita coisa... se não fizessem agora e começar a aprender mais coisas, quando eles 
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fossem crescidos... assim da idade dos meus antigos alunos de  8.º e 9.º já não conseguiam fazer as 
mesmas coisas que eles, tinham sempre dificuldade... e quando quisesse fazer alguma coisa ficavam 
sempre presos na dificuldade que já tinham tido no quinto ano e no sexto... 

Gong O apoio do professor foi sempre o que era preciso...? 
... a professora disse sempre o que era preciso até que os outros alunos, os outros devem ter tido 
desvantagens porque se calhar não estavam perto da professora quando nós porque a professora só 
tem um dia para estar connosco portanto a professora fala muitas vezes sobre o Scratch   
Mas estava a falar nas aulas mesmo, no apoio, quando vocês tinham dúvidas ou as coisas 
corriam menos bem... chegava para todos?  
No princípio das aulas chegava, no princípio das aulas nós falávamos sempre sobre o Scratch  
Diz-me uma coisa se tu fosses o professor como é que tu tinhas organizado ao longo do ano o 
trabalho com os teus alunos, para os motivar, para os ajudar, para os apoiar...  ? 
Da mesma maneira que a professora porque doutra maneira era muito difícil.  

Dama E se tu fosses o professor? 
Ai ai... eu começava por lhes ensinar o Scratch (as instruções)... as básicas... depois dava-lhes assim a 

conhecer um ou outro dos mais difíceis e eles que descobrissem o que é que os outros comandos 
fazem... dar-lhes a mostrar vários projectos de outras pessoas... muito elaborados... muito engraçados e 
assim para eles se motivarem... os próprios e começarem a gostar e a experimentar e a trabalhar, até 
conhecerem bem aquilo... 
Como é que os apoiavas, ajudavas, imagina que tens 20 alunos... 
Ai ai... se eu tivesse 20... alunos!.. tinha de ter... respondia a uma pergunta a um, depois a outro, depois 
a outro... ia tirando as dificuldades mesmo sendo muito difícil... 

Ebir O que é que mudavas na forma como o professor trabalha e ajuda os alunos? 
(Pausa longa) Eu? Acho que nada... acho que está tudo bem. Quando não sabemos a Professora 
explica... eu percebo bastante bem o que a Professora nos quer dizer... 
A ajuda foi suficiente? 
Chega para todos, sim... Os nossos problemas são pequenos problemas e nós temos de aprender a 
raciocinar... a ser autónomos... Nós também temos de... 
Se fosses professor fazias como? 
Ia ajudar mas, por exemplo, quando estavam muitos a pedir, eu acho que na minha opinião estes 
pequenos problemas, por exemplo, um tempo não está bem, acho que as pessoas têm de raciocinar e 
resolver, porque são pequenos problemas... Agora se for mais complicado... isto encravava... então já se 
tem de intervir... agora nestes pequenos problemas (deu exemplo de uma situação com segundos...)... 

Não pode ser sempre a professora a fazer a papinha toda... 

Frus Se tu fosses o professor... 
Pedia-lhes para quando sentissem dificuldades não ficarem logo desanimados, pedia-lhes para não 
confundirem o Scratch com as aulas mesmo... que o Scratch não interferisse com as outras disciplinas, 
que eles continuassem a ter as notas que tinham, que não baixassem por causa do Scratch. 

Nalim Não sentiste falta de mais apoio do professor? 
Não. 
Se tu fosses professor, imagina que de repente tu eras professora, até porque já tiveste essa 
experiência com adultos, não foi? 
Foi. 
Se tu fosses professora como é que tu tinhas ao longo do ano motivado os teus alunos, 
trabalhado com eles com o Scratch na Matemática... como é que tu organizavas o trabalho? 
Ai s’tora, isso é tão complicado. 

Laim Diz-me lá uma coisa: se tu fosses o professor, como é que tu ao longo do ano motivavas os teus 
alunos, ensinavas, apoiavas, como é que organizavas o trabalho nas aulas?  
Se tivesse à mesma os dias que tínhamos. Nós temos três dias por semana Matemática, então à 
segunda-feira ia à mesma para os computadores para, para ficar, porque normalmente à segunda-feira 
nós estamos sempre de cabeça no ar, há distracções, então íamos para os computadores para ver se 
eles ficavam mais alegres... depois, terça fazia revisões, umas vezes fazia provas, outras vezes.. 
E como é que tu  ajudavas os teus alunos, como é que tu organizavas o trabalho?  
Muitos dos alunos, de certeza, que teriam dúvidas, então eu ia, se calhar... por filas, ou então iria 
primeiro pelo que teve dúvidas... eu iria porque ia ser mais justo, por exemplo, se ele tivesse mais 
dúvidas... então eu iria, talvez, não sei professora, então... 
... davas logo as respostas? Explicavas?   
Não, eles tinham que descobrir, descobriam e dizia-lhes para irem para casa explorar melhor o Scratch... 
explicava e dizia para falar com um aluno melhor que soubesse trabalhar melhor com o Scratch... às 
vezes também dava as respostas, dava pistas e isso... acho que fazia assim. 

Piria Diz-me ainda, se tu fosses o professor como é que tu fazias para motivar os alunos? 
Como assim, Professora?  
Como é que tu fazias para trabalhar com o Scratch com eles, para os interessar, para os apoiar, 
para os ajudar, como é que tu te organizavas?  
Por exemplo, no primeiro dia dizia o que é que era o Scratch e a página do Scratch e essas coisas... 
depois no segundo dia íamos para uma sala própria para essas coisas... depois cada aluno ia ao 
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computador e ia ver o que é que era o Scratch, a página inicial do Scratch, depois iam-se 
desenvolvendo. Fazer galerias e a ensinar a fazer galerias a eles... depois como é que se mudava de 
background e só depois... o mais giro é por exemplo, uma pessoa, a Aiba, ela aprende uma coisa e 
depois vai contar às outras colegas e isso é bom.  
E se fosses professora tu querias que os teus alunos fizessem essas coisas... Como é que tu 
ajudavas os teus alunos?  
Por exemplo, tinha que vir um aluno que pusesse o braço no ar... 

Bug Toda a gente tem muita dúvida, depois toda a gente mete o dedo no ar. A professora não pode ajudar... 
ou então anda a ajudar os outros e às vezes não repara. 
e portanto tu achas que... 
Que devia haver duas professoras... 
... o que é que tu fazias, se tu fosses a professora? 
Se eu fazia? Punha assim... uns desafios e assim... punha assim... ver se vocês conseguem... e assim... 
vamos ver, por exemplo, um concurso se vocês conseguirem acabar primeiro este projecto difícil do que 
os outros do 6º ano, vocês assim ficavam assim com mais conhecimentos e... 
Mais coisas, em relação à forma como ajudavas os teus alunos? 
Como ajudava... por exemplo, se tivessem dúvidas ajudava... se... por vezes propor assim umas 
pesquisas, sobre... por exemplo se eles tivessem dúvidas, algumas dúvidas assim simples podiam ir aos 
cartões espreitar se havia lá... 
Quer dizer...  Não davas as respostas todas? 
Nem todas! Não... 
Porquê? 
Deixava assim um cheirinho do desafio!  Descobrimento. 
Portanto, achavas que isso era importante no trabalho com os teus alunos? 
A ver se eles conseguiam desenvolver sozinhos... Sozinhos não, mas mais ou menos. 

Lag Se tu fosses o professor...  fazias como? 
Se eles fizessem alguma coisa mal, ralhava um bocadinho com eles mas depois dava dicas, se eles 
fizessem bem eu... 
E como é que os apoiavas e ajudavas? 
Não sei. 

Nali E a ajuda do professor chega para tudo? 
Sim, ajuda, se der ideias está bom. 
Mas não sentiste falta de apoio? 
Não. 
Se tu fosses a professora... 
Dava as ideias, depois as dúvidas que eles tivessem... chegava ao pé do computador e dizia modos de 
fazer, ajudava e assim... 
Como? 
Dando formas de fazer o projecto. 
E se quatro ou cinco chamassem ao mesmo tempo? 
Falava para todos. Perguntava as dúvidas de todos e depois... alto... falava. 
E ajudavas sempre com tudo, todas as dúvidas? 
Sim 
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Como explicaria a um irmão que vem para a escola o que se aprende com 
o Scratch... 
 

 Excertos 

Aiba Outra pergunta do mano: o que se pode aprender com o Scrath? E achas que eu posso aprender 
a resolver melhor problemas? 
Se eu tivesse um irmão mais novo punha-o já a trabalhar no Scratch. 
Porquê? 
Porque eu gosto de mostrar às outras pessoas as coisas que eu gosto, então era por isso. 

Kit E se a irmã falasse do Scratch... achas que o Scratch ajudou... 
Isso não sei. 
Eu no Scratch, eu posso estar a resolver problemas... eu não sei... 

Arqui Outra pergunta da mana: o que se pode aprender com o Scrath? 
Aprende-se a mexer nos computadores melhor... a fazer os bonecos mexerem-se... a pintar... aprende-se 
Matemática.  
E se ela perguntasse: E achas que eu posso aprender a resolver melhor problemas? 
Sim. Porque o Scratch é uma forma de aprendizagem que pode ser utilizada em vários modos como 
Matemática, Língua Portuguesa... e várias línguas... pode-se aprender muito...  

Cob E se ele perguntasse do que é que tinhas gostado mais? 
Gostei mais da do quinto... e também é divertido resolver coisas e fazer... é mais divertido... 
... 
E se ele perguntasse sobre o Scratch... serviu para quê? Ajuda a resolver melhor problemas? 
O Scratch é uma espécie de problemas que a gente tem de resolver de cada vez que faz um projecto... 
temos que ir pensando como é que se faz e ir evoluindo... até à conclusão, que é o projecto já feito. 
Eu respondia-lhe que sim... no Scratch normalmente vai-nos surgindo problemas e a gente tem que 
tentar resolvê-los e se não conseguirmos não conseguimos acabar os projectos... e assim pode ser que 
comecemos a gostar mais de resolver problemas e isso... 
E que tipo de problemas... que problemas é que tinhas de resolver quando estavas a fazer 
projectos Scratch – perguntava o teu irmão. 
Por exemplo no referencial cartesiano tínhamos de pensar o que é que ele tinha de fazer, ir para os 
sítios, e tínhamos também aquilo do “para” e do “por” no y... e isso, quando a s’tora disse depois passou 
a ser mais fácil de utilizar... 
Outros problemas... 
Um dos meus problemas iniciais era, eu não sabia... sabia que dava para fazer, mas não sabia como 
era... carregava-se... por exemplo, carregava-se num sprite e acontecia alguma coisa... isso aí foi um 
problema, porque agora esse comando já me serve de muito... 

Vizi E se ele perguntasse sobre o Scratch? O que é que eu posso aprender com o Scratch? O que é 
que isso?  
Podes aprender como são os gráficos cartesianos, podes aprender os graus!  
E depois ele dizia-te assim: “Ai mano, tu achas que eu... achas que o Scratch me pode ajudar a, 
por exemplo, a gostar mais ou só resolver melhor problemas?”  
Pode, pode... fazendo projectos, por exemplo, dos problemas, pode ficar mais empenhado nos 
problemas, gosto, gosto vai escrevendo e depois não é só escrever no Scratch, não é só responder e 
escrever no Scratch como escrever e responder numa folha. 
Explica lá isso, agora eu não percebi muito bem, explica lá isso por outras palavras?       
O que é que o Scratch vai ajudar?  
Sim, assim a resolver melhor, por que é que a utilização do Scratch podia ajudá-lo a ser capaz 
depois de resolver melhor os problemas?  
Com o Scratch podia ir ver às galerias dos outros problemas e depois estava lá a resposta e saber como 
é que há-de responder a alguns problemas. O Scratch também ajuda a raciocinar mais sobre os 
problemas que estamos a fazer... 

Pali E se ela perguntasse se o Scratch ajudou? 
Desse ponto de vista não sei porque a mim ajudou-me, eu acho que a mim como pessoa ajudou-me nos 
problemas... mas não sei... porque depende da pessoa se gosta mais de resolver problemas, se tem 
mais dificuldades ou menos... depende de cada pessoa. 

Zang E se o aluno do 4.º perguntar o que é que aprenderam com o Scratch? 
Aprendemos problemas, expressões numéricas... 
Com o Scratch? 
O Scratch também nos ajudou a perceber melhor os coisos do computador... 

Sereia Imagina que o teu mano estava no quarto ano... e perguntava... diferenças 
Eu para mim acho que dei algumas coisas mais interessantes do que do quarto ano... gostei mais de 
dar... não sei se foi por causa do Scratch, se calhar até foi, o que eu senti mais diferente... é o Scratch.  
O que aprendi sobretudo com o Scratch  foi a resolver os problemas, depois fui aprendendo com as 
aulas... Nas expressões numéricas o Scratch ajudou porque eu fiz aquele projecto... fui ao livro, fui 
pesquisar coisas, escrevi, estive a pensar... estive lá a tentar ver onde é que se punha para eu falar, mas 
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não consegui e então tentei publicar mesmo... 
Também os múltiplos... eu e a Gabia começámos a fazer um projecto sobre os múltiplos mas depois não 
acabámos. 

Cinip Ele sabia que tinhas trabalhado com o Scratch... perguntava... o que é que tem a ver com a 
Matemática, se ficamos a gostar mais de resolver problemas... ou não... 
Não... Matemática tem muita coisa a ver com o Scratch... porque o Scratch... ajuda... os pontos, aquela 
do x e do y dos pontos também há no Scratch e ele tinha de saber como é aquilo... por exemplo, eu 
queria fazer um projecto e precisava daquilo como aquele projecto do caracol, para fazer aquela coisa 
ele precisava de saber aquilo! Então aquilo tinha a ver com a Matemática. E se eu tivesse de fazer 
também com contas tinha de aprender o que é que havia de fazer para fazer o projecto... tem a ver com 
Matemática...  

Gong Ele sabia que tu tinhas trabalhado com a ferramenta Scratch e dizia-te assim... mas então para 
que é que isso te serve ? Por que é que tu usaste isso? Tu mostravas-lhe? E o que é que tu 
aprendeste com isso, em que é que isso te ajudou ou fez-te gostar mais de resolver problemas 
por exemplo ou não teve nada a ver?  
Dizia-lhe que tem...  

Porquê?  
Porque como já disse há bocado tem muitas coisas a ver com a Matemática.   
O problema é ter que o resolver, resolver o problema, quer fazer um projecto com contas tem que o 
resolver...  

Nos problemas? Achas que o Scratch tem alguma utilidade?  
É uma maneira mais fácil de proceder porque se utilizam muito mais as contas, as contas, é muito 
essencial para os poder resolver e dizia-lhe que depois ele que experimentasse, desse a ideia à 
professora, por exemplo, que não conhecia o Scratch, depois podia levar mais longe a ideia, ele falava 
com essa tal professora, para ela aprender melhor... 

Dama Outra pergunta da mana: o que se pode aprender com o Scrath? 
Aprendemos várias coisas de Matemática... como eu já disse há bocado, consegue-se resolver 
problemas que no papel são mais difíceis... porque começamos ali a mover e não sei quê, estamos ali na 
brincadeira... mas a brincar, a brincar aprendemos, ou seja, quando estamos a brincar no Scratch 
mesmo, brincar mesmo, acabamos por compreender algo de Matemática... só a mexer nos controlos, a 
meter nos bonequinhos... só que ao meter os controlos e ao escolher o boneco certo...  

Ebir Imagina que um irmão teu pequenino vinha para aescola... o que lhe dirias? 
Não se compara ao nível de desenvolvimento... comparado com as contas que são contas de mais, 
vezes... não se compara com os desenvolvimentos matemáticos que temos aqui... desenvolvemos muito 
mais... temos mais complicações... e também temos de saber esta ferramenta Scratch... temos de saber 
mexer nela... 
E se ele te perguntar: o que aprendeste com ela, com essa ferramenta? E foi melhor? 
Foi sim. Porque nós começamos a saber o eixo do x e do y... e também a usar os graus, a medir com 
transferidor...  
O Scratch ajudou?  
O Scratch é um programa em que temos de pensar, raciocinar, saber fazer contas... 
E pode ajudar a gostar mais de problemas? 
Sim, muito. Eu também passei a gostar mais... dantes não gostava muito... gostava bastante, mas não 
adorava... 

Frus (Sem dados) 

Nalim Vamos imaginar que ele continuava a fazer-te perguntas... “Oh mana tu achas que eu com o 
Scratch aprendo a resolver melhor problemas e vou gostar mais de resolver problemas?” O que é 
que tu lhe respondias? Tu achas que o Scratch permite ou não...? 
Eu acho que permite, mas agora explicar!? 
... se o Scratch tinha ajudado nalguma coisa ou não? 
Sim, eu acho que ajudou muito, mas não sei bem explicar! 
Tu achas que há alguma relação entre resolver um problema matemático e construir um projecto 
no Scratch, consegues ver alguma relação? O Scratch tem problemas para resolver ou nem por 
isso? 
Tem. 
Onde? 
Quando fazemos os projectos, aparecem-nos... 
É melhor dar exemplos... 
Estou a fazer um projecto, aparece-me uma coisa que eu não sei fazer à frente, aparece-me à frente uma 
coisa que eu não sei fazer... então.... é um problema... 
E depois? Viras costas e vais-te embora... Os problemas são chatos... 
Não, não! Tento resolver. E vou pedindo a ajuda da professora, se ela der. 
Claro! Se ela der. O que é que às vezes ela faz?  Não dá nada. 
E o que é que ela diz? Temos de pensar. 
Exacto. E mesmo assim tu ainda achas alguma piada a resolver problemas com o Scratch? 
Sim. Pelo menos puxa pela cabeça. Faz bem. 
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Laim E agora ele dizia-te assim “Mana, eu também sei que trabalhaste lá com um programa... o que é 
que se aprende com esse programa?”  
Aprende-se a dar menos erros, tu dás erros, se deres erros...  
... estavas a tentar explicar ao teu irmão que era mais engraçado, mas ele continuava a insistir... é 
mais engraçado porquê? Porque é que eu vou gostar mais? 
Porque tu podes escolher traje e com esse traje tu desenvolves um projecto que tu nem sabes que estás 
a resolver um problema. 
Ah! Portanto, no fundo, estás a ser enganada ... a resolver problemas mas sem dar por isso... o 
que é que a pessoa está a fazer que goste tanto que nem dá por nada?  
Então está tão obcecada, tão obcecada, a dizer ai, eu adoro o Scratch, eu consigo fazer isto, que às 
tantas estás a resolver um problema que tu nem sabes que estás a resolver o problema. 

Piria Se um mano teu viesse para a escola e perguntasse... 
Há um irmão meu que é muito curioso e eu no outro dia estava no Scratch e ele foi ver o que era aquilo, 
os meus dois irmãos... Uma tem 4 e o outro tem 9, só que ele anda ainda no 1.º ano porque tem um 
problema e ele no outro dia veio ter comigo e disse “Piria o que é que é isso?” e eu disse assim “Ah! É 
um programa que minha Professora nos ensina”... e depois ele tentou mexer e o meu irmão mais velho 
também já tem o programa do Scratch instalado no computador dele, no outro dia estava a fazer um 
projecto só que agora tenho que o ensinar a pôr na galeria porque ele não sabe ainda pôr na galeria. 

Bug E com o Scratch? Ele ia dizer: Oh! Mana, o que é que é isso do Scratch e por que é que estás a 
falar disso nas aulas de Matemática? O que é que se aprende com isso? 
Dizia-lhe – no Scratch... ele faz parte de uma aula de Matemática porque o Scratch... podemos fazer um 
projecto de Matemática, Ciências, Português, tanto faz, por isso o Scratch aprende-se muito mais de 
Matemática e menos de outras disciplinas, mas de qualquer maneira aprende-se muito na mesma. 
... Se ele te perguntar... se o Scratch pode fazer gostar mais de problemas? 
Eu digo-lhe que sim. 
Porquê? 
Ou sim, ou não. Porque ele pode ver os problemas como o Scratch, dividi-los como no Scratch, ou então 
pode não gostar muito como, por exemplo, se ele gostar muito do Scratch vai conseguir ter uma boa 
resolução de problemas ou às vezes mais ou menos, mas pode pensar um bocadinho e ver se no 
Scratch eu faço assim aqui também posso fazer. 
Portanto... ias dizer-lhe que se calhar podia ser ou não, não é, podia também não ajudar nada... 
Se não gostasse, ... ele também é muito distraído, muito distraído. Podia dizer que também se ele não... 
se ele não gostasse assim muito do Scratch, mas podia tentar, podia tentar assim... ir trabalhando, 
depois vai acabar por gostar, tenho a certeza. 

Lag ... ele perguntava-te o que é que aprendeste com o Scratch... e o que é que tu lhe respondias?  
Aprendi a dominar melhor os problemas e aprendi algumas vezes a escrever melhor porque acho que às 
vezes dava muitos erros e agora já não dou tantos erros. 

Nali E se o mano perguntasse... Scratch... o que se aprende?... se se aprende melhor... 
Aprendi a utilizar a ferramenta, é uma maneira de estudar, de fazer exercícios, por exemplo Matemática, 
Ciências... tentar fazer projectos com que se aprenda, ou então coisas que sejam divertidas, só para 
divertir... 
E se ele perguntasse se isso tinha ajudado a resolver melhor problemas... a gostar mais... 
Que gostava mais de resolver problemas... 
O que sentias no quarto ano? 
Nem tinha computador nem nada disso, era sempre no quadro... 
Então é só por ser no computador que é melhor... 
Não, é mais giro, porque é no Scratch. 
E o que é que o Scratch tem que faz essa espécie de magia? 
Não consigo dizer... 
É diferente, é mais interactivo. É melhor. 
Porque podemos resolver problemas no computador, podemos pôr os bonequinhos a ensinar e essas 
coisas... é mais giro... 

 
Identificação da relação entre o Scratch e a Matemática 
 

 Excertos 

Aiba Relação entre o Scratch e Matemática, Língua Portuguesa... as disciplinas... Encontras alguma 
ligação? 
Sim, porque além de ajudar-nos nos problemas e essas coisas, o Scratch não tem página em Língua 
Portuguesa e então também nos desenvolvemos um pouco a tentar ir vendo o que estava escrito e assim 
e mesmo nos comentários das pessoas, alguns eram em inglês então nós, pelo menos eu, ia ver as 
palavras que já sabia e juntava as coisas que estavam e calculava o que estava ali escrito, mas também 
pedíamos ajuda, às vezes passávamos para um papelinho, depois íamos à professora de Inglês para 
perguntarmos o que estava lá escrito. 
... e com a Matemática? 
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Acho que está ligado porque no Scratch dá para fazer coisas com tudo, com Português, com Matemática, 
com História... 
Portanto a Matemática não é especial... 
Nós descobrimos um dia que havia um comando que era para fazer logo as contas. 
E é só isso que ele tem que é mesmo ligado à Matemática? 
Não. Comandos do referencial cartesiano... para dar coordenadas ao sprite para ele ir para... pronto... 
sítios do referencial cartesiano. 
Mais? 
Não me está a ocorrer... 
Ângulos? Rodar, virar... 
Também, isso também. Os nossos primeiros projectos eram para fazer quadrados e assim... e foi giro 
porque eu nunca tinha... mesmo quando estava no Scratch, não tinha ideia que aquilo dava para fazer 
esse tipo de coisas. Foi giro, foi mesmo muito giro. 
E a professora um dia perguntou-nos, acho que era o grau de viragem, qualquer coisa que há, não me 
está a ocorrer agora e eu fui para casa e sentei-me ali a tentar descobrir. 
E fui lá para tentar ver como se fazia e foi giro porque puxou-nos pela nossa cabeça também para nós 
pensarmos e assim... e mesmo quando... eu acho que é bom o professor não exigir que nós façamos 
mas sim por vontade própria vamos fazer e o professor dar-nos... nós termos... o professsor ter confiança 
que nós vamos mesmo fazer... não sermos obrigados... 
Alguma coisa a acrescentar? 
Também eu gostei muito de trabalhar com o Scratch e houve uma vez que nós fizemos um projecto que 
era o caracol e eu e a minha parceira fizemos e estávamos a tentar descobrir como é que... tinha um 
prédio e os passos que o caracol dava sempre todos iguais e isso foi uma experiência que nós, pronto, 
deu muito que trabalhar e assim que nós punhamos os passos... mas eram todos completamente 
diferentes, mas depois demos-lhes coordenadas e então já ficou direito. 

Kit Relação entre Scratch e Matemática, outras disciplinas... 
Eu acho que o Scratch tem a ver muito com a Matemática... os problemas e as contas e também tem 
muito a ver com Língua Portuguesa porque é... tipo... Língua Portuguesa é só às vezes... por exemplo... 
vamos fazer um projecto com informação ou com falas... isso é Língua Portuguesa, não é? Estamos a 
escrever coisas... 
E com as outras... 
Por exemplo, o desenho... quando não temos internet... desenhamos nós... isso é tipo EVT... acho que 
não tem mais nada a ver... 
Que comandos é que há assim mais ligados à Matemática? 
Não sei... quase todos... uns não conheço e não gosto muito de utilizar... mas quase todos... 

Arqui Relação entre o Scratch e Matemática, Língua Portuguesa... as disciplinas... ? Encontras alguma 
ligação? 
O Scratch e a Matemática acho que sim... E com a Língua Portuguesa... acho que também há, por causa 
da escrita... temos de escrever coisas... damos erros... inglês também aprendemos, porque há aqui 
muitas coisas em inglês e há outras pessoas... também vêm ao Scratch de outros países... e... Ciências 
fazemos projectos às vezes... 
Por que é que achas que há uma relação com a Matemática? 
Porque podemos fazer várias coisas com o Scratch que envolvem a Matemática... 
(Dei pistas... falei de ângulos... e ele “ângulos?”... de comandos... perguntando se tinham relação 
directa com a Matemática...) 
O x e o y (apontou no écran e transportou os comandos)... 

Cob Relação entre o Scratch e Matemática, Língua Portuguesa... as disciplinas...  Encontras alguma 
ligação? 
Eu acho que há uma ligação entre o Scratch e a Matemática porque quase todas as coisas do Scratch 
são para resolver problemas e isso normalmente são matemáticos e também aquilo os comandos são 
quase sempre só de Matemática, o referencial cartesiano assim e mais algumas coisas. 

Vizi Achas que existe alguma relação entre a disciplina de Matemática, a disciplina de Língua 
Portuguesa e outras disciplinas e o Scratch, ou seja, têm alguma ligação com as  disciplinas?  
Tem... como estávamos a falar sobre os castelos, as pessoas então agora vamos fazer um projecto 
sobre os castelos, por exemplo, com uns bonequinhos e falávamos sobre os castelos, dizíamos em que 
anos é que foram feitos, essas coisas. Foi a única matéria.  
E diz-me uma coisa, o Scratch e a Matemática, há alguma relação? Que tipo de relação?  
Os projectos e o Scratch, usamos as coordenadas, a matemática no próprio Scratch... 
...e com a Língua Portuguesa? 
Com a Língua Portuguesa não gostava muito de fazer os bonecos falar... A fala tem essa ligação. 
Na Matemática não te lembras de mais nada, coisas que tenham a ver, na própria ferramenta, com 
a Matemática?  
Eu sei que há mais. mas agora não me estou a lembrar. 

Pali Relação entre Scratch e Matemática, Língua Portuguesa, outras disciplinas... 
Sim, porque o Scratch... por exemplo, uma criança... que ainda não aprendeu muito bem Matemática que 
queira trabalhar com o Scratch porque acha emocionante, não lhe serve de muito porque tem o x e o y, 
tem muitas coisas que nós precisamos de saber fazer... contas de vezes, contas de dividir... e acho que 



 32 

sim que o Scratch nos pode ajudar... houve coisas para as Ciências da Natureza que nós tivemos de 
fazer projectos, eu era para fazer uma história, mas acabei por não fazer... estamos a fazer sobre os 
castelos, da ópera dos castelos... estamos a fazer em Área de Projecto... eu ainda estou a fazer o meu... 
não ficou muito bem... o Fred até nos deu umas dicas e a professora também. 
Com o Português... sim, também, um projecto Scratch com verbos ia ser fantástico... 

Zang ... é se te parece que o Scratch como ferramenta, como programa, tem alguma ligação ou está 
relacionado com Matemática, Língua Portuguesa... outras... 
Tem. Mas não é por ele é por as teclas (foi para o PC)... aquele projecto que eu fiz de História... ele não 
estava relacionado, eu é que tive de fazer porque havia as teclas... (quando fala em teclas ou 
ferramentas quer referir-se aos comandos de programação) 

O que estás a dizer é que nós podemos utilizar o Scratch para... 
... fazer coisas parecidas com as matérias. 
 E com a Matemática? 
A s’tora fez uma descoberta que é “pense”... por isso de certa forma até tem aqui uma coisa de números 
de matemática  (mostrou no PC os comandos do tema números... aquele que faz adições...) 
(Pedi que mostrasse os comandos de movimento e que tentasse estabelecer relação entre 
comandos e Matemática...) 
Eu nunca usei estas (x e y), usei mais o deslize... 

Sereia Relação entre o Scratch... Matemática, Língua Portuguesa... outras disciplinas... 
Sim, porque eu acho que podemos aplicar o Scratch em qualquer coisa... fazer um projecto de Língua 
Portuguesa, ou de Matemática, ou até mesmo de Música... acho que o Scratch é uma ferramenta que dá 
para quase tudo... 
Maior relação com alguma em especial? 
Eu acho que é a Matemática... porque parece que surgem mais problemas com os números... não sei...  

Cinip E relação entre o Scratch e a resolução de problemas? Tem relação? 
Tem. No Scratch nós temos de fazer uma conta e não podemos estar a fazer a conta no papel... 
podemos pôr pense 32+5... dá o resultado... (e isso é uma conta ou resolver um problema?)... se nós 
estamos a resolver um problema e precisamos de fazer as contas... fazemos pense e aparece o gato já a 
dizer a resposta... 

Gong Achas que existe alguma relação entre o Scratch e a Matemática , entre o Scratch e a Língua 
Portuguesa? Entre o Scratch e outras disciplinas?    
Os trabalhos dos Projectos que se vão introduzir...  

Então, por exemplo, com a Matemática... que relação é que o Scratch tem com a Matemática? 
 Com a matemática é o que há mais, por exemplo, já que estamos aqui no movimento (mostrou) a 
posição Y, X... isto nós demos em matemática portanto eu com isto percebi melhor que o que era o Y e o 
X... porque eu não estava lá muito bem e então eu vi que ficava o Y para cima ou menos Y para baixo e 
depois X normal portanto, menos X para trás depois... com os números indicados... 

Que coisas te lembras mais que no Scratch tenhas relacionado com a Matemática. 
 Contas, eu quando estou a fazer e normalmente tenho papel ao pé de mim... às vezes para não estar a 
fazer aí a conta faço no papel... depois se vejo que a conta não está a dar bem ou vou-me esclarecer à 
máquina calculadora ou então tento fazer outra vez até dar bem... pronto depois também há um 
bocadinho de preguiça às vezes...    

E mais coisas que aches que possam estar relacionadas nos comandos de movimento... 
... os graus e acho que no movimento... acho que é isto. 

Dama Relação entre o Scratch e Matemática, Língua Portuguesa... as disciplinas... ? Encontras alguma 
ligação? 
Encontro... com a  Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História... praticamente todas.  
Com a Matemática... os graus, os passos, as contas... 
Língua Portuguesa... a escrita... 
Ciências... basta ir buscar coisas de Ciências e faz-se um projecto de Ciências... 
História é a mesma coisa... As outras disciplinas o mesmo, por exemplo em Inglês faz-se exercícios... 
eles que resolvam, se quiserem!... 

Ebir Relação entre o Scratch e a Matemática, outras disciplinas? 
Português... temos de ter o português bem desenvolvido para escrevermos... aqueles projectos que não 
precisam só de animação, mas também de legendas... Por exemplo, se quisermos fazer um trabalho de 
História também precisamos de ter os nossos conhecimentos desenvolvidos... Com a Matemática é o 
que tem mais influência no Scratch... temos de pensar... temos de nos pôr a fazer o texto... temos de 
pensar nas combinações, temos de pensar nos segundos, temos de fazer, assim, essas coisas... depois 
também os graus, por exemplo, para mudarmos o boneco.. para virar e isso... também se quisermos 
fazer o boneco desaparecer e ir para outro sítio... usando por exemplo os eixos do x e do y... o y vai para 
tal e o x para tal... enfim... essas coisas... 

Frus Relação entre o Scratch e Matemática, Língua Portuguesa... as disciplinas... Encontras alguma 
ligação? 
Acho que o Scratch é mais relacionado com a Matemática  porque tem... acho que é à base de 
Matemática... porque ensina os ângulos... ensina o referencial... ensina várias coisas... os graus dos 
ângulos... ensina a fazer contas... ensina a arredondar números... ensina várias coisas. 
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Nalim Tu achas que existe alguma relação entre a ferramenta Scratch e a Matemática, a Língua 
Portuguesa, as outras disciplinas? Encontras alguma relação entre o Scratch e as várias 
disciplinas? 
Eu acho que me ajudou mais a entender algumas coisas. 
Mas porquê? 
Eu não sei bem, professora, mas algumas coisas eu não percebia, por exemplo, as fracções. 

Laim Que relação é que tu achas que existe entre a ferramenta Scratch e a Matemática, a Língua 
Portuguesa, outras disciplinas?  
A língua portuguesa, os erros... o escrever, por exemplo, eu quero que ele diga olá! Eu posso, por 
exemplo, dar um erro no olá, então, que não é esse o caso.  
E a Matemática... Pensar, pensar, ah! resolver, eu quero tanto, por exemplo, que ele faça uma coisa que 
a Professora há pouco tempo nos ensinou, que eu achei muito engraçado que era, pormos assim, penso 
se não me engano era assim, por exemplo, uma coisa muito difícil 199 +200 ele iria dar o resultado 399... 
A matemática com o Scratch, pensar... acho que o essencial é mesmo pensar e é resolver os problemas 
que tem. 

Piria (sem dados) 

Bug ... achas que existe alguma relação entre o Scratch e a Matemática, Língua Portuguesa...? 
Acho que tem alguma coisa a ver. P’ra já o Scratch tem a ver com a Língua Portuguesa porque nós para 
fazer projectos às vezes até... às vezes até escrevemos... escrevemos e depois a pôr os nomes também 
damos erros, mas às vezes temos que corrigir. Também tem a ver com português. Matemática, temos de 
pôr os ângulos, fazemos projectos sobre fracções e assim. E... num projecto de Ciências utilizámos 
matemática, como o do caracol. 

Lag ... há alguma coisa no Scratch que possa estar relacionada com matemática? 
Sim. 
O quê, por exemplo? 
Os graus, a posição do “y” e do “x”. 

Nali Relação entre Scratch e Matemática... Scratch e outras disciplinas... 
 
Sim. Porque com a Matemática podemos fazer projectos de Matemática, os ângulos e isso, com o 
Português... o Scratch dá para várias disciplinas... acho eu. Acho que dá para várias disciplinas como a 
Matemática, as Ciências, para estudar para Ciências. 

 


