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Resumo 

 
O presente Relatório Temático de Estágio, essencial para a obtenção do grau de 

Mestre em Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico (CEB), baseou-se na Prática  de 

Ensino Supervisionada no 1.º e no 2.º CEB. 

A Matemática é uma disciplina rigorosa, que exige uma construção progressiva 

de estruturas cognitivas. Não basta conhecer, é necessário saber aplicar a matemática, 

tornando-se, por vezes, complexo. Desta forma, ao longo da história do ensino e 

aprendizagem da matemática, têm-se desenvolvido recursos promotores de 

compreensão, tais como os materiais manipuláveis. 

Os materiais manipuláveis representam um papel importante como apoio à 

aprendizagem dos alunos, exercendo, por um lado, uma utilidade lúdica, promotora de 

motivação e, por outro, uma função catalisadora de compreensão de conteúdos, 

possibilitando aos alunos exercer um papel ativo e construtivista no seu conhecimento. 

Nos primeiros anos, a criança encontra-se a descobrir o mundo, procurando 

respostas às adversidades que a sua realidade lhe impõe. Desta forma, devem-se 

multiplicar estímulos, perspetivas e oportunidades. Nesta fase, a criança encontra-se, 

também, a desenvolver o sensorial motor e percetivo, exigindo-se instrumentos e 

objetos que ela possa manipular de maneira a desenvolver a sua estrutura cognitiva.  

Na parte prática, numa perspetiva construtivista, aplicamos no domínio da 

geometria e medida e dos números e operações, alguns materiais manipuláveis. 

Constituiu-se como um conjunto de práticas e reflexões sucessivas, importantes 

para envolver o aluno no processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

Pretende-se que esta abordagem e reflexão de práticas contribua para aplicações 

e reflexões futuras, com o intuito de melhorar o processo de ensino e aprendizagem 

nesta área. 

 

Palavras - chave: Materiais Manipuláveis; Educação Básica; Prática de Ensino 

Supervisionada; Ensino e aprendizagem da matemática;  

  



 
 

 

  



 
 

Abstract  
 

The present Thematic Report, essential for the degree of Master in 1
st
 and 2

nd
 

Basic´s Education Cycles (CEB), was based on the Supervised Teaching Practice on the 

1
st
 and the 2

nd
 CEB, applied at the School´s Center Bairro de São Vicente Paula, with 

regard to the 1
st
 cycle and the Basic School of 2

nd
 and 3

rd
 cycles Monsenhor Jerónimo 

do Amaral, concerning the 2
nd

 Cycle of Basic’s Education. 

 Mathematics is a rigorous discipline, which requires a progressive construction 

of cognitive structures. It´s not enough to know, you must know how to apply 

mathematics, becoming, sometimes, complex. So, over the history of teaching and 

learning mathematics, they have developed resources that promote understanding, such 

as manipulatives. 

 The manipulative materials play an important role as a support of student 

learning, exercising, on the one hand, a playful utility that promotes motivation and, on 

the other, a catalytic role in understanding content, enabling students to play an active 

and constructivist role on his knowledge . 

In the early years, child is discovering the world, seeking answers to the 

adversities that his reality imposes, therefore, should be multiplied stimulus, prospects 

and opportunities. At this stage, it is also developing motor and sensory perception, 

requiring to instrument and objects she can manipulate providing her cognitive structure 

develop. 

 In the practical part, on a constructivist perspective, we apply in the field of 

geometry and measurement and numbers and operations, some manipulatives. 

It is established itself as a set of practices and successive reflections, important 

to involve students in teaching and learning mathematics process. 

It is intended that this approach and reflection practices contribute to future 

applications and reflections, in order to improve teaching and learning in this area. 

 

Key words: Manipulatives; Basic Education; Supervised Teaching Practice; Teaching 

and learning mathematics. 
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Introdução 
 
 No âmbito do 2.º Ciclo de estudos em Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino 

Básico (CEB), de forma a concluir esta etapa académica, elaborou-se um Relatório 

Final de Estágio subordinado ao tema “A utilização dos Materiais Manipuláveis no 

ensino e aprendizagem da Matemática. Uma experiência de ensino no 1.º e 2.º Ciclos do 

Ensino Básico”, imprescindível à obtenção do grau de Mestre, na referida área 

profissional. 

 O presente relatório baseia-se, na Prática de Ensino Supervisionada, apoiada 

numa perspetiva construtivista, que possibilita, aos alunos, a construção do seu próprio 

conhecimento. De forma a auxiliar este tipo de prática, os materiais manipuláveis 

constituíram-se como o recurso ideal. 

 Este recurso especifica-se como manipulável, porque se utilizam objetos que 

permitem a sua manipulação, identificando-se, desta forma, propriedades conectadas 

com os conceitos que se pretendem abordar. 

 A vulgarização de materiais manipuláveis, em ambiente educativo, surgiu com o 

Movimento da Escola Moderna, no século XIX, a partir das conceções de Rosseau. Este 

constituiu um marco na história da educação por acreditar que a criança deveria ser o 

centro da ação educativa, capaz de construir conceitos, através do seu envolvimento no 

processo de ensino e aprendizagem. O principal foco do construtivismo encontra-se em 

aceitar a criança como um ser em formação, desenvolvendo abordagens que a 

envolvam, em conformidade com a realidade que experimenta. A utilização deste 

material proporciona uma experiência que desperta os sentidos, estimulando os alunos 

para uma abordagem rica, diversificada e que permita o envolvimento dos alunos no 

processo. 

Os materiais manipuláveis constituem uma forma de interagir, tanto a nível 

social como científico, além de satisfazerem os desejos inatos das crianças: ver, tocar, 

experimentar e descobrir.  

A utilização destes recursos educativos permite elaborar jogos semelhantes aos 

que as crianças jogam fora da sala de aula. Os jogos didáticos, com materiais 

manipuláveis, consideram-se como um exercício lúdico de aplicação de conteúdos que 

poderá diagnosticar dificuldades a colmatar e aferir as várias estratégias escolhidas 

pelos alunos. 



x 

As responsabilizações incluídas nos Estágios I e II da Prática de Ensino 

Supervisionada, basearam-se, tanto quanto possível, na aplicação dos materiais 

manipuláveis em contexto de sala de aula, analisadas e avaliadas, posteriormente, 

através de sucessivas reflexões. 

Durante o período de Estágio, verificou-se a adesão plena dos alunos ao trabalho 

com apoio neste tipo de materiais e perspetiva de ensino e aprendizagem, resultando 

numa abordagem mais alargada de conceitos e uma melhor compreensão, envolvendo 

os alunos e estimulando o gosto pela matemática. Quando os alunos experimentam 

atividades que lhes permitem encarar a aprendizagem como algo que lhes é natural, 

desenvolvem uma estruturação do conhecimento, assim como o raciocínio matemático e 

uma posterior abstração.  

A planificação das aulas, utilizando materiais manipuláveis, teve em 

consideração todas as variáveis em questão, como quais os conteúdos a abordar, a 

definição de objetivos a alcançar, sempre em redobrada atenção aos materiais 

manipuláveis a usar. 

No ensino atual da Matemática, são várias as indicações metodológicas que 

fazem referência à utilização dos materiais manipuláveis, revelando-os como 

potenciadores de construção de conceitos (Vale, 1999; National Council of Teachers of 

Mathematics [NCTM], 2000; Ponte et al., 2007; Bivar, Damião, Festas, Grosso, 

Oliveira & Timóteo, 2013). 

O presente relatório organiza-se em três capítulos, sendo que o primeiro diz 

respeito à contextualização teórica do tema e à apresentação de alguns materiais 

manipuláveis mais comuns.  

O segundo capítulo descreve a ação do professor como agente educativo, isto é, 

a sua inserção na comunidade educativa, reconhecendo os tipos de recursos que cada 

instituição dispõe. Caracterizam-se, também, os contextos onde decorreu a Prática de 

Ensino Supervisionada, assim como, a importância da planificação e da avaliação na 

prática letiva. 

Por fim, no terceiro capítulo desenvolve-se a Prática de Ensino Supervisionada, 

descrevendo as experiências implementadas nos 1.º e 2.º CEB, enfatizando as que 

fizeram uso de materiais manipuláveis. De facto, quando utilizados, adequadamente, 

através de um planeamento e experimentação prévia da sua inclusão na sala de aula, os 

materiais manipuláveis facilitam a compreensão de conceitos, como também podem 

possibilitar realizar generalizações e conexões entre conceitos (Vale, 1999).
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Capítulo I- Os materiais manipuláveis 

 
Desde os tempos mais remotos, o Homem serviu-se de materiais concretos, que se 

encontravam ao seu dispor, tal como cordas, pedras, etc., como auxílio às atividades 

matemáticas, de forma a procurar respostas a questões que surgiam no seu quotidiano. 

Depois, com a introdução da numeração indo-árabe, surge o ábaco constituindo um 

potenciador da modulação de conceitos aritméticos. Posteriormente, os objetos, que na 

altura se consideravam necessários para a resolução dos problemas de foro matemático, 

evoluíram nos diferentes âmbitos desta ciência, otimizando, assim, os seus métodos 

(Vale,1999). 

Atualmente, em contexto escolar, pressupõe-se a utilização de recursos didáticos, 

ou seja, de meios a que se recorre como auxiliar à aprendizagem (Matos & Serrazina, 

1996; Ponte & Serrazina, 2000). Segundo Alves e Morais (2006), estes recursos podem 

ser esquemas, instrumentos ou mecanismos, dependendo da intencionalidade e função 

que o professor considera como necessidade. Neste contexto, alguns surgem de forma 

materializada, apoiando o processo de ensino e aprendizagem de acordo com a sua 

utilização em contexto de sala de aula, aparecendo, assim, o conceito de material 

didático. Refira-se que a forte tendência de se sobrepor o conceito de material 

manipulável ao conceito de material didático, não faz destes sinónimos (Alves & 

Morais, 2006). 

Chamorro (2003) não faz qualquer distinção entre os recursos didáticos, 

definindo-os como qualquer meio a que se recorre como apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem, independentemente do seu tipo. Sendo assim, um esquema e uma régua 

são recursos didáticos, desde que estes sejam essenciais ao cumprimento do plano de 

aula do professor. Por outro lado, Hole (1977) categoriza os materiais em dois tipos: 

estruturados e não estruturados. Define materiais estruturados como sendo uma 

coletânea de objetos concebidos para apoiar o estudo de conceitos matemáticos, e 

denomina de não estruturados o material não idealizado como instrumento de auxílio à 

aquisição de conceitos. No conjunto de materiais estruturados, definidos por Hole 

(1977), estão os que apelam aos órgãos sensoriais, podendo ser, desta forma, 

manipulados, designando-se por materiais manipuláveis.  

Para Graells (2000), à semelhança do que Alves e Morais (2006) definem como 

recurso didático, um meio didático é qualquer material que apoia o processo de ensino e 
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aprendizagem, designando-o como recurso didático, porque se utiliza num contexto 

educativo, com uma finalidade didática. Os materiais didáticos possibilitam a 

representação de diversas intencionalidades, sendo possível categorizá-los em três 

grandes grupos, como se apresenta na Figura 1. 

 
Figura 1-Tipologia de materiais didáticos, segundo Graells (2000) 

 
Desta forma, os materiais manipuláveis correspondem, segundo vários autores 

(Almiro, 2004; Coelho, Costa & Tavares, 2012; Matos & Serrazina, 1996; Vale, 1999), 

a uma variedade de objetos, que apelam aos sentidos possibilitando o contacto e a sua 

movimentação, de forma a estabelecerem uma ligação física envolvendo o aluno e 

favorecendo a aprendizagem. Esta será a definição adotada para materiais manipuláveis 

no presente Relatório Final de Estágio. 

Segundo Schultz (1989), a caracterização dos materiais manipuláveis ramifica-se 

em ativos e passivos, possibilitando, assim, dois tipos de utilização, em contexto de sala 

de aula. Designam-se ativos quando experimentados pelos alunos, contudo, quando são, 

apenas, manipulados pelo professor, como modelo, enquanto os alunos observam, 

denominam-se passivos. 

A distinção entre material manipulável estático e dinâmico é, ainda, concebida, 

por Lorenzato (2006) como: 

1) Material manipulável estático: material concreto que só permite a sua 

observação e movimentação, podendo implicar a abstração de algumas propriedades do 

objeto, não permitindo a transformação da sua estrutura física. 

Materiais didáticos

Materiais convencionais

-Livros, fotocópias, revistas,

etc.

-Materiais manipuláveis;

-Materiais laboratoriais;

-Jogos;

Materiais audiovisuais

- Imagens projetáveis

(diapositivos, slides, etc.)

-Materiais  de áudio 

(cassetes, discos...)

-Materiais audiovisuais

(montagens audiovisuais,

vídeos, programas de 

televisão, etc.)

Novas tecnologias

-Programas informáticos (CD

ou on-line);

-Servições telemáticos (web,

tours virtuais, unidades 

didáticas, etc.)

-TV e vídeos interativos.
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2) Material manipulável dinâmico: material concreto que possibilita que a sua 

estrutura física sofra alterações devido à ação do sujeito que o manipula, facilitando a 

perceção das propriedades, tal como a oportunidade de efetuar redescobertas. 

 

1. Os materiais manipuláveis em contexto de sala de aula 

 
Os materiais manipuláveis representam um papel importante como recurso na 

aprendizagem dos alunos, exercendo, por um lado, uma utilidade lúdica, promotora de 

motivação e, por outro, uma função catalisadora de compreensão de conteúdos, 

possibilitando aos alunos exercer um papel ativo e construtivista no seu conhecimento 

(Botas & Moreira, 2013). 

 A introdução dos materiais manipuláveis na sala de aula surgiu com Pestalozzi, 

no século XIX, como consequência da sua perspetiva de que o ensino se devia 

desenvolver a partir de objetos concretos, considerando as crianças como centro da ação 

educativa, exercendo um papel ativo, baseado na experimentação, na ação e na 

manipulação (Moura & Palma, 2009; Nacarato, 2005). De facto, os materiais 

manipuláveis inserem-se no processo de ensino e aprendizagem, desde que a educação 

se tornou centrada no aluno (Vale, 1999). 

Baseado nos estudos de Rosseau, Pestalozzi revolucionou a ideia de educação 

tradicional, invertendo a ideia do professor como centro do processo de ensino e 

aprendizagem, no qual os alunos eram meros ouvintes e retentores de conceitos, 

passando a considerar a capacidade dos alunos de intervir neste processo. A teoria de 

Rosseau alertava para a urgência em conhecer o mundo infantil, pelo que seria 

imprescindível estudar o desenvolvimento do pensamento da criança (Duarte & 

Martins, 2010; Moura & Palma, 2009). 

Os estudos, e posteriores reflexões, de diversos psicólogos permitiram 

conceptualizar a teoria de que a criança devia ser o centro da atividade educativa, 

originada por Rosseau, no século XVIII e seguida por Pestalozzi, no século XIX. 

Através da intervenção dos pedagogos, referiu-se e argumentou-se a capacidade dos 

alunos de participar ativamente no processo de ensino e aprendizagem, quando utilizam 

recursos à construção do seu próprio conhecimento, devido à sua maturação neurológica 

e motora (Duarte & Martins, 2010; Fiorentini & Miorim, 1990; Zabalza, 1992). 

Nesta linha de pensamento surge, no século XIX com Pestalozzi, o Movimento da 

Escola Nova, que pretendia a reforma da educação dita tradicional. A educação vista 
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como um processo concentrado no professor, nos livros e no adulto detentor de 

conhecimento, ignorando as aquisições das crianças obtidas através da sua experiência e 

as suas capacidades, passou a ser considerada como uma obstrução à natureza do ensino 

e da criança, perante os entendimentos da Escola Nova. Este movimento educacional 

tencionava intervir, precisamente, no núcleo da conceptualização do ensino e da 

aprendizagem, substituindo o professor pelo aluno como centro deste processo. 

Segundo Duarte e Martins (2010), a Escola Nova revolucionou a noção de educação, 

tendo em atenção a habilidade da criança de participar ativamente na sua própria 

aprendizagem, atendendo aos seus gostos, interesses e necessidades, assim como, ao seu 

próprio ritmo de desenvolvimento. 

Defensores do aprender fazendo, no século XIX, os fundadores da Escola Nova 

retomam a importância dos materiais concretos na sala de aula, nomeadamente 

Coménio e, mais tarde, Ovide Decroly e Maria Montessori e, ainda, Cuisinaire, Dienes, 

entre outros (Fiorentini & Miorim, 1990; Vale, 1999). De facto, este movimento 

defendia o material concreto para colmatar dificuldades, envolvendo os alunos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

A auscultação dos conhecimentos prévios e das intuições de cada criança eram 

valorizadas por Coménio, por forma a desenvolver um processo de aprendizagem 

natural, não ignorando os saberes obtidos, antes de entrar na escola e os que vão 

aperfeiçoando ou aprendendo na escola. Além disso, a educação devia permitir e 

incentivar os alunos a se envolverem, despertando a sua curiosidade e o seu entusiasmo, 

usando materiais concretos, ou seja, enveredar para um ensino que respeite o seu ritmo 

de aprendizagem, assim como os desejos naturais da criança (Coménio, 2006; Fiorentini 

& Miorim, 1990). 

A organização das ideias, que as crianças absorvem do meio em que vivem, 

constitui o princípio fundamental da teoria de aprendizagem proposta por Ovide 

Decroly. A formação da criança provém, assim, de elementos reais do dia-a-dia, 

pressupondo que os alunos desenvolvam três atributos: observação, associação e 

expressão. Este método analítico-sintético, criado pelo neurologista, previa que estas 

três etapas conduzissem o aluno à formação de um conceito estável, a partir de 

conceitos dedutivos (Dubreucq, 2010). Na primeira etapa, o educador proporciona à 

criança situações que lhe permitam contactar com uma vasta variedade de objetos, de 

fenómenos, seres e acontecimentos. Na fase de associação os alunos compreendem, em 
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termos de tempo e espaço, o que aprenderam através da observação e, na última fase, 

comunicam o que aprenderam (Dubreucq, 2010). 

A aprendizagem através dos estímulos sensitivos das crianças é umas das 

principais características do método de Maria Montessori, defendendo que há um 

período sensitivo no desenvolvimento mental da criança. Para esta pedagoga, quando se 

recorre aos sentidos na aquisição de ideias, estas são mais significativas (Torgal, 1962).  

À semelhança de Froebel, seguidor de Pestalozzi, Montessori acreditava na 

capacidade da criança de se autoeducar e autodisciplinar. Portanto, a criança, sendo 

livre, desenvolve a sua própria aprendizagem, formando-se através da sua experiência 

de modo autónomo, desde que lhe sejam disponibilizados recursos adequados 

(Fiorentini & Miorim, 1990; Montessori, 1969). 

Nesta conformidade, o método montessoriano consiste num conjunto de teorias, 

práticas e materiais didáticos, criados por Montessori, tendo como principal foco o 

desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe a aquisição de certas características e 

sensibilidades específicas, que se adquirem ao longo de estádios. A perceção das 

informações provenientes dos diferentes registos sensoriais, constitui todo um processo, 

através do qual se identificam os dados que os sentidos fornecem, se relacionam entre si 

e lhes é dado sentido como um todo, resultando, em grande parte, da manipulação de 

objetos propícios à aprendizagem (Fontenele & Silva, 2012). 

Diversos autores investigaram a aprendizagem das crianças, vendo este processo 

através de várias perspetivas tal como: Vygotsky (1995) numa perspetiva sociocultural, 

Piaget (1998) numa perspetiva experiencial, Bruner (1999) enaltecendo a aprendizagem 

pela descoberta, Ausubel (2000) apresentando uma perspetiva de aprendizagem 

significativa. 

 
A perspetiva de um ensino construtivista 

 
No século XX, os psicólogos Piaget e Vygotsky, influenciados pelas ideias da 

Escola Nova afirmaram a indispensabilidade de entender o desenvolvimento da criança, 

realizando estudos que contribuíram para a evolução do conceito de educação. As suas 

investigações permitiram considerar que a criança é capaz de desenvolver uma atividade 

construtivista em relação a operações intelectuais, quando lhe é proporcionado o 

contacto com a realidade que a envolve. De acordo com estes psicólogos, privilegia-se o 

papel construtivista do aluno, quando se fala no desenvolvimento da criança, por 

significar o envolvimento do aluno na sua própria aprendizagem, tendo em conta as 
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diretrizes do Movimento da Escola Nova, isto é, um ensino preparado para aceitar e 

aproveitar a capacidade das crianças de participarem na sua formação (Duarte, 1996; 

Lourenço, 2012; Nacarato, 2005). 

Atendendo ao desenvolvimento da criança, Piaget (1998) refere que, nos 

primeiros anos, a estrutura mental da criança desenvolve-se através de representações 

mentais, que se vão modificando conforme as suas necessidades. Quando experimenta 

uma nova situação, a criança constrói uma nova representação/imagem e reorganiza as 

suas aquisições anteriores, assimilando conhecimentos. Na mesma linha de pensamento, 

Vygotsky (1995) referencia a capacidade da criança de conceber conceitos, com base na 

sua experiência. Porém, o psicólogo consigna o meio sociocultural do aluno e a 

orientação do adulto através de signos e instrumentos, em que os signos representam 

uma situação, um objeto ou um acontecimento, enquanto os instrumentos são elementos 

concretos. 

Piaget divide, ainda, o desenvolvimento da criança em várias fases sendo que, nas 

primeiras idades, a criança opera através de sensações e ações. O conjunto dos sentidos 

é, então, reconhecido como um instrumento essencial nas primeiras fases, possibilitando 

à criança o contacto com a realidade, permitindo-lhe a elaboração da sua imagem 

mental ou representação (Zabalza, 1992).   

Desta forma, o Movimento da Escola Nova e os seus intervenientes tornaram 

possível a atualização do conceito de educar, recolhendo e estudando dados sobre a 

criança, dando fundamento à diligência de atender às condições favoráveis a um 

processo, que visa a formação de quem, realmente, constitui o foco principal de todo o 

processo de ensino e aprendizagem: os alunos (Duarte, 1996; Nacarato, 2005).  

As capacidades e as necessidades das crianças são, também, aspetos reconhecidos 

por Vygotsky, mas é, essencialmente, na importância da interacção, no desenvolvimento 

da aprendizagem, que as teorias dos psicólogos divergem. De acordo com Vygotsky, o 

contexto social e cultural, no qual o aluno se forma, é muito importante, devendo este 

interagir com o meio que integra. Nesta conformidade, são denominadas duas zonas de 

desenvolvimento que a criança experimenta: a zona de desenvolvimento real (ZDR) e a 

zona de desenvolvimento proximal (ZDP). Quando, a criança, consegue resolver 

situações autonomamente, ela encontra-se na zona de desenvolvimento real. A zona de 

desenvolvimento proximal designa-se como o hiato entre o que a criança consegue fazer 

sozinha e o que a criança produz quando colabora com colegas mais sagazes ou sob a 

orientação do adulto possuidor de ciência. O potencial de desenvolvimento do nível real 
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da criança é reforçado por uma aprendizagem mediada pelo professor detentor de 

conhecimento, assim como pelo ambiente em que a criança se desenvolve, beneficiando 

das interações com o meio. Desta forma, a linguagem é uma variável em apreciação, 

considerando que o tipo de linguagem, compreensível entre idades próximas, poderá 

estar a favor das situações de aprendizagem (Duarte, 1996; Lourenço, 2012; Vygotsky, 

1995). 

A educação foi, deste modo, desmistificada, passando a concentrar-se em políticas 

de desenvolvimento estritamente concebidas em torno da criança, sendo necessário 

construir apoios didáticos, entre eles, os materiais manipuláveis. 

Na Lei de Bases do Sistema Educativo, publicada em 1986, a utilização de 

recursos diversificados é referenciada, assim como se baseia nos princípios do 

Movimento da Escola Nova, tal como se pode verificar no excerto do Decreto Lei n.º 

46/86 de 14 de outubro de 1986, Capítulo V (recursos materiais):  

Para o apoio e complementaridade dos recursos educativos existentes nas escolas 
e ainda com o objetivo de racionalizar o uso dos meios disponíveis será 
incentivada a criação de centros regionais que disponham de recursos apropriados 
e de meios que permitam criar outros, de acordo com as necessidades de inovação 
educativa (artigo 41.º). 

   

2. A utilização dos materiais manipuláveis na aula de Matemática 

 
O desenvolvimento do raciocínio matemático pressupõe que a criança esteja apta 

a manipular símbolos e elaborar representações abstratas da realidade, memorizando 

certos factos matemáticos. Contudo, a memorização não é a atividade principal na 

aprendizagem, isto é, a memorização e a compreensão devem ser simbióticas (Bivar et 

al., 2013). Se um símbolo caracteriza sempre algo, um objeto ou uma situação, sem 

saber o significado do que o símbolo representa, torna-se impossível a interiorização do 

conceito matemático subjacente (Ponte & Serrazina, 2000). 

A disciplina de Matemática, no ensino básico, segundo Ponte e Serrazina (2000), 

tem como finalidade representar objetos e situações por parte dos alunos, relacionando-

os com os conhecimentos matemáticos, investigar, operar e resolver situações e 

problemas, sendo capazes de comunicar os resultados das suas estratégias. 

Neste contexto, os alunos assimilam e utilizam símbolos convencionais, 

calculando e deduzindo, relacionando e interpretando ideias matemáticas em situações 

do quotidiano, assim como, resolvem problemas envolvendo situações que incluem 

atividades matemáticas ou extramatemáticas (Bivar et al., 2013; Ponte & Serrazina, 
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2000). Dá-se, ainda, importância à comunicação do resultado das suas aprendizagens 

recorrendo a diversas linguagens e suportes, por forma a modificar, consolidar e 

aprofundar os seus conhecimentos. De facto, a linguagem adquire uma relevância 

significativa na comunicação de resultados, quer seja expressa por uma linguagem oral 

ou escrita, simbólica (algarismos ou sinais de operação), icónica (figuras, gráficos e 

diagramas) ou ativa (através de objetos) (Ponte & Serrazina, 2000). Esta compreensão 

da linguagem própria da matemática, constituindo-se na tradução da linguagem corrente 

para a da matemática, aproxima o conhecimento do aluno do conhecimento matemático 

(Alves & Morais, 2006; Bruner, 1999). 

 Quando ingressa na escola, a criança já é capaz de exercer uma atividade 

construtivista, visto que, já adquiriu alguns conceitos matemáticos intuitivos, embora 

desorganizados, cujas aquisições devem ser estruturadas através de um processo de 

ensino e aprendizagem mediado pelo professor (Ausubel, 2000; Piaget, 1998; Vygostky, 

1995). Desta forma, a criança molda o seu conceito espontâneo até este se tornar 

científico, tal como esclarece Vygostky (1995): 

nos conceitos científicos que a criança adquire na escola, a relação com o objeto é 
mediada, desde o início, por algum outro conceito. Assim, a própria noção de 
conceito científico implica uma certa posição em relação a outros conceitos, isto 
é, um lugar dentro de um sistema de conceitos (p. 170).  
 
Ambos os psicólogos, Vygotsky (1995) e Piaget (1998), referem a capacidade da 

criança para conceber conceitos espontâneos, isto é, de refletir através da sua 

experiência quotidiana. Contudo, só passam a ser conceitos científicos através da 

mediação de um adulto possuidor de conhecimento científico. 

Os conceitos matemáticos passam por dois momentos especiais: a elaboração de 

uma nova ideia preenchida pela emoção da criatividade e depois o rigor científico. O 

conhecimento, segundo tendências epistemológicas, assume um carácter de dupla face: 

sensibilidade e racionalismo. Apelando ao apriorismo, ou seja, aos conhecimentos 

empíricos do aluno, a razão e a experiência são fontes do conhecimento (Pais, 2000). 

Para melhorar essa evidência e perceção, surge a necessidade de recorrer a algo 

mais do que apenas conhecimento científico do qual o professor é possuidor, para dar 

ênfase, transparência e objetividade às aulas, no sentido de se tornarem úteis para os 

alunos, como, por exemplo, a experiência na sala de aula com a utilização dos materiais 

manipuláveis (Alves & Morais, 2006). 
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 A ambiguidade dos conceitos matemáticos conduz, por vezes, à ausência de 

envolvimento por parte dos alunos na disciplina (Ausubel, 2000; Matos & Serrazina, 

1988; Ponte & Serrazina, 2000), traduzindo-se “na aprendizagem memorizada de 

fórmulas e de passos, de procedimentos, no reconhecimento memorizado de ‘problemas 

tipo’ estereotipados e na manipulação mecânica de símbolos”(Ausubel, 2000, p.167). 

Torna-se, assim, difícil, por vezes, motivar o aluno a explorar o mundo à sua volta, pois 

nem sempre as noções matemáticas se evidenciam nas situações quotidianas. 

A competência matemática só se desenvolve se o aluno tiver a oportunidade de 

experienciar uma matemática rica e diversificada que lhe permita refletir sobre os 

conceitos, segundo Botas e Moreira (2013). 

Na zona de desenvolvimento proximal (ZDP), Vygotsky refere a existência de 

conceitos espontâneos empiricamente abundantes, que se desenvolvem sob um processo 

de mediação entre a criança e o adulto através de signos e instrumentos. Neste processo, 

os signos representam uma situação, um objeto ou um acontecimento e os instrumentos 

correspondem a elementos concretos externos à criança, por exemplo, os materiais 

manipuláveis. É este conjunto de variáveis que vai promover a passagem à zona de 

desenvolvimento real (ZDR).   

Os conceitos necessitam de uma exploração que tenha atenção às necessidades 

dos alunos, pois, a aquisição de um conceito, não pressupõe, exclusivamente, a memória 

como garantia de retenção, nem a mecanização de processos, mas sim um processo que 

atenda às leis de desenvolvimento mental de cada criança (Vygotsky, 1995).  

A fase reprodutiva da memória envolve também a motivação, na medida em que 

se faz uma seleção das lembranças existentes na mente, organizando-as, respondendo, 

deste modo, a uma determinada situação. A aprendizagem deve ser, então, um processo 

ativo, tal como esclarece Vygostky (1995): 

[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta 
organização da aprendizagem da criança que conduz ao desenvolvimento mental, 
ativando todo um grupo de processos de desenvolvimento e esta ativação não 
poderia produzir-se sem aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento 
intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na criança essas 
características humanas não naturais, mas formadas historicamente. (p. 115). 

 
 No caso específico das crianças em idade Pré-Escolar ou de Ensino Básico, a 

retenção de conceitos implica, normalmente, a utilização de apoios empíricos concretos, 

exercendo uma atividade ativa que suscite o envolvimento da criança (Ausubel, 2000; 

Oliveira-Formosinho & Araújo, 2004; Matos & Serrazina, 1988). Experimentações, 
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discussões através de uma tarefa, com recursos didáticos bem utilizados e pensados, que 

invoquem o raciocínio matemático, constituem excelentes estratégias para abordar 

vários conteúdos (Canavarro, Menezes & Oliveira, 2012; Oliveira-Formosinho & 

Araújo, 2004; Pais, 2000). Ao realizarem experiências que envolvem a realidade, 

utilizam-se e desenvolvem-se conhecimentos prévios, de modo a que as crianças 

percebam procedimentos, em vez de os memorizar, sendo “abordadas de modo a que os 

alunos possam desenvolver um sentido intuitivo e plausível” (NCTM, 2000, p. 286).  

Neste contexto, Cohen (1994) citado por Menezes (1999) considera que as tarefas 

devem, sempre que possível, ser acompanhadas de objetos concretos que os alunos 

possam manipular. Desta forma, os materiais manipuláveis (estruturados e não 

estruturados) utilizam-se, em situações de aprendizagem, como auxílio à compreensão 

de conceitos e de ideias matemáticas (Canavarro, Menezes & Oliveira, 2012; Ponte et 

al., 2007). 

Realça-se que, nos primeiros anos, a criança encontra-se a descobrir o mundo, 

ansiando compreender tudo o que a rodeia. Desta forma, em contexto de sala de aula, 

devem-se multiplicar estímulos, perspetivas, paisagens, detalhes. O espaço influencia, 

assim, o desenvolvimento sensorial motor e percetivo da criança, exigindo-se 

instrumentos e objetos que ela possa manipular de maneira a desenvolver a sua estrutura 

cognitiva (Zabalza, 1992). 

 Os dados sensoriais permitem o desenvolvimento de representações percetivas 

que implicam e pressupõem tanto a ação física com/sobre as coisas, como a atividade 

mental de organização dos dados sensoriais (Zabalza, 1992). Esta conceção dos 

esquemas percetivos exponencia as estruturas cognitivas das crianças, como está 

representado no esquema da Figura 2.  

 
Figura 2- Esquema de perceções através de estímulos externos, segundo Zabalza (1992, p. 190). 
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A sensação define-se como uma função psicológica analítica, ou seja, a sensação 

trata os estímulos oferecidos pela manipulação dos objetos, criando uma imagem 

mental, devido às suas propriedades isoladas. Deste modo, ao explorar a sensação 

através de atividades ponderadas com fins premeditados, constrói-se um conceito 

estável. Os alunos utilizam, assim, recursos de adequação à construção do seu próprio 

conhecimento, desenvolvendo-se devido à maturação neurológica e motora. 

Trabalhando com o conjunto de sentidos, a criança contacta com a realidade e elabora a 

sua imagem mental ou representação, organizando dados mentalmente, otimizando a 

sua perceção (Piaget, 1998; Zabalza, 1992). Cada tema tem um período em que a sua 

influência é mais proveitosa. Muitos educadores, entre eles, Montessori chamou a este 

período, o período sensível, ou seja, a instrução através dos sentidos, desenvolvendo ao 

máximo as funções psicológicas superiores, enquanto as crianças amadurecem 

(Vygotsky, 1995). 

Nas primeiras abordagens à matemática, a criança necessita da experiência direta 

com factos concretos antes de alcançar a generalização de determinados conceitos 

(Ausubel, 2000; Bivar et al., 2013). O processo de ensino e aprendizagem da 

matemática não pode ser iniciado, desde logo, através da inserção automática de 

conceitos, pois o aluno só conscientiza o seu teor quando efetua uma reflexão proativa, 

o que implica uma construção proativa prévia. Neste sentido, a progressão do seu 

desenvolvimento pressupõe diversas transições, de forma a passar do pensamento 

representativo próprio da criança nos primeiros anos, para o pensamento operatório, 

através de reflexões sucessivas (Piaget, 1998). 

 O ensino e aprendizagem da matemática desenvolve-se, portanto, partindo do 

concreto para o abstrato, progredindo gradualmente, respeitando os ritmos dos alunos 

(Bivar et al., 2013). 

Não é suposto que os alunos esperem que o professor dê a resposta total e final, 

pretende-se que sejam as crianças a chegarem a uma solução (Ponte & Serrazina, 2000). 

O professor deve proporcionar instrumentos à criança para que esta deseje estar 

envolvida e motivada para encontrar respostas, ou seja, o papel do professor é gerir um 

sistema de processos mentais da criança, que está implícito na observação direta, de 

acordo com as suas leis de desenvolvimento (Morgado, 1988; Ponte & Serrazina, 2000; 

Vygostky, 1995).  
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Desta forma, os materiais com fins educativos permitem aos alunos a retenção e a 

organização de um conteúdo na sua estrutura cognitiva. Quando se expõe um novo 

assunto, com o auxílio de materiais concretos, os alunos conseguem reter mais 

facilmente, organizando o seu pensamento relativo a um assunto desconhecido 

(Ausubel, 2000). Para tal, os professores têm de conhecer os conteúdos que vão ser 

abordados, por forma a construírem representações adequadas para introduzir conceitos, 

usando, preferencialmente, os materiais manipuláveis (Ball, 1990; Matos & Serrazina, 

1988; Moyer, 2001). 

 De acordo com Ausubel (2000), um bom ensino, em qualquer disciplina, 

pressupõe um caráter inclusivo da capacidade de sustentar conceitos, através de 

métodos adequados de apresentação, disposição e avaliação da aquisição dos conceitos, 

utilizando materiais de aprendizagem organizados e pré testados. No decorrer do 

processo de ensino e aprendizagem, o professor deve, portanto, procurar que os alunos 

assumam um papel ativo, estabelecer diálogos e estimular a sua imaginação e, ainda, 

procurar conceções alternativas para orientar os seus alunos, sempre que possível, na 

redescoberta, exigindo a si próprio criatividade, inovação e preparação (Ponte, 2002).  

A natureza das tarefas propostas pelo professor e das atividades realizadas pelos 

alunos emerge como um fator indubitável na dinâmica da sala de aula e, por 

conseguinte, no processo de ensino e aprendizagem (Menezes, 1999; Ponte, 2002). As 

tarefas devem ser propostas de maneira a que os alunos se envolvam, despertando a sua 

curiosidade e o seu entusiasmo, apelando, sempre que possível, aos seus conhecimentos 

prévios e intuições (Coménio, 2006). 

A conceção de tarefas, a produção de materiais, a criação de situações de 

aprendizagem, a gestão do ambiente da sala de aula e a avaliação dos alunos, determina 

uma grande complexidade e capacidade de superação, assim como, o alcance de metas 

tanto profissionais como de aprendizagem dos seus alunos (Canavarro, Menezes & 

Oliveira, 2012; Ponte, 2002). Deste modo, pretende-se que o docente proporcione, aos 

alunos, diferentes experiências que lhes permitam realizar aprendizagens significativas, 

ou seja, reestruturando as suas estruturas cognitivas, passando do prático ao simbólico 

(Ponte & Serrazina, 2000; Zabalza, 1992). A utilização de materiais manipuláveis 

adquire, portanto, um papel determinante neste processo (Ponte et al., 2007). 

A utilização dos materiais manipuláveis pressupõe que os alunos tenham acesso 

ao material antes das explicações teóricas e que sejam livres de os manipular, explorar, 

fazer descobertas sobre a sua estrutura e organização. O professor intervém através do 



 

13 

questionamento e estimulando os alunos a comunicar as suas opiniões (Moyer, 2001; 

Pais, 2000). Moyer (2001), aconselha a utilização dos materiais manipuláveis no início 

ou após o conteúdo lecionado, numa atividade ou num jogo, dando importância à 

passagem para métodos de papel e lápis após a utilização de materiais manipuláveis, 

para, deste modo, ensinar e praticar a matemática real. 

Para Thompson (1994), os materiais manipuláveis devem ser utilizados como 

concretização de conceitos, onde os materiais são os significados de várias ações, 

aproximando a linguagem convencional e a linguagem natural. São as reflexões das 

ações e das ideias, assim como, as relações que os alunos estabeleceram, que retratam, 

através dos conceitos construídos, a importância deste tipo de material.  

Segundo Vale (1999), os materiais não só agilizam a compreensão como, também, 

permitem experiências nas quais as crianças transferem a sua compreensão de um 

conceito para um outro. A construção de conceitos matemáticos é um processo longo 

que prevê o envolvimento dos alunos, progredindo do concreto para o abstrato. Não é 

suficiente observar, é fundamental manipular para experimentar padrões e relações que 

são um foco matemático. 

Investigações no âmbito da promoção do sucesso do ensino e aprendizagem da 

matemática, realizadas por organismos como o NCTM, a APM, entre outros, que 

apoiam o desenvolvimento de projetos de campo, têm mostrado que a manipulação de 

materiais é importante para uma aprendizagem bem sucedida (Matos & Serrazina, 1996; 

Ponte & Serrazina, 2000).  

Os professores têm a ideia de que os materiais manipuláveis ilustram conceitos e 

não que os permitem trabalhar, desta forma, não usam este material com a assiduidade 

desejada nas suas aulas, dando como motivo mais frequente o atraso do cumprimento 

do programa. Pede-se que um professor seja claro e motivante, pois desta forma, os 

alunos aprenderão com sucesso. Uma abordagem aos conceitos com materiais 

manipuláveis permite aos alunos a liberdade de interagir e construir conceitos na sala de 

aula (Bishop & Gofree, 1986; Ponte & Serrazina, 2000). Abrantes, Porfírio, Silva e 

Veloso(1999), afirmam este propósito que:  

Independentemente do currículo e do programa que está a “cumprir”, o professor 
de Matemática tem sempre a possibilidade de integrar nas suas lições um “espírito 
investigativo” e assim transmitir aos seus alunos uma mensagem importante, e 
mesmo essencial, sobre a matemática (p. 10). 
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O facto de, em Portugal, não ter havido um movimento muito forte para o uso de 

materiais manipuláveis, aliado à falta de colaboração entre professores, pode ter 

reduzido o nível de utilização deste tipo de material (Canavarro & Rocha, 2008; Ponte, 

1994).  

 
Referência a materiais manipuláveis nos programas oficiais para o Ensino Básico 
(2007 e 2013) 

 
A aprendizagem da Matemática designa-se como um processo envolvedor de 

várias etapas, nas quais a sua complexidade se vai exponenciando, o que prognostica 

que a prática de ensino seja centrada no aluno e nas suas necessidades (Bivar et al., 

2013). 

No Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte et al., 2007), revogado em 

2013 e no Programa e Metas Curriculares de Matemática para o Ensino Básico (Bivar et 

al., 2013) em vigor, é consensual que os alunos, compreendendo os conceitos 

matemáticos, percebem diversos fenómenos que nos rodeiam, ou seja, reconhecem a sua 

extensibilidade no mundo natural, na sociedade e noutras unidades curriculares. É nesta 

linha de pensamento que o ensino atual é formulado, definindo uma formação que abra 

caminho ao envolvimento do aluno, recorrendo às mais variadas estratégias. Por outras 

palavras, o ensino da Matemática de hoje pretende que os alunos entrevejam as 

múltiplas utilidades da matemática e que sintam, realmente, necessidade de recorrer a 

atividades matemáticas e de resolver os problemas com que se vão deparando ao longo 

do seu percurso, não só escolar, mas também quotidiano (Ponte et al., 2007). 

Simultaneamente, a exploração dos conceitos matemáticos deve ser efetuada pelos 

alunos com a mediação do professor. Por forma a incentivar os alunos a se envolverem 

nessa exploração, o professor deve proporcionar tarefas estimuladoras e motivadoras 

para os alunos (Bivar et al., 2013; Ponte et al., 2007). A auscultação dos conhecimentos 

prévios e a posterior moldagem é, também, um fator importante na progressão para a 

conceptualização. Dos objetivos gerais pretendidos para os alunos, apresentados no 

Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte et al., 2007), destacamos a 

solicitação da compreensão dos conceitos matemáticos, apelando ao saber fazer. 

Pressupõe-se, ainda, que os alunos utilizem “representações para modelar, interpretar e 

analisar situações matemáticas e não matemáticas” (Ponte et al., 2007, p. 5), para 

explorar e conjeturar novas situações de aprendizagem.  
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Por vezes, os alunos necessitam de representar os objetos e relações matemáticas, 

começando a constituir as suas representações não convencionais. É importante que o 

façam como forma de exercerem uma primeira aproximação à matemática. No entanto, 

o professor tem de fazer sentir a necessidade de utilizar uma linguagem partilhada, 

introduzindo a linguagem matemática, ou seja, mais convencional. 

De acordo com os últimos programas oficiais para a Matemática no Ensino 

Básico, as suas orientações metodológicas apontam para a utilização de recursos como 

apoio nos diversos processos, sendo importante que os alunos reconheçam resultados 

matemáticos através da sua investigação (Bivar et al., 2013; Ponte et al., 2007). Nesta 

consonância, as escolas devem servir-se da autonomia que possuem sobre a 

metodologia e os recursos a utilizar, de forma a selecionar os que melhor se adaptam 

aos seus alunos, de maneira a promover o sucesso escolar (Bivar et al., 2013). 

 O Programa de Matemática do Ensino Básico de Matemática (Ponte et al.,2007), 

enfatiza o recurso a materiais manipuláveis (estruturados e não estruturados) “nas 

situações de aprendizagem em que o seu uso seja facilitador da compreensão dos 

conceitos e das ideias matemáticas” (Ponte et al., 2007, p. 14).  

Apesar de não especificar a relevância concreta da utilização de materiais manipuláveis, 

o Programa e Metas Curriculares de Matemática (Bivar et al., 2013), faz referência à 

exploração de conceitos matemáticos através da manipulação de objetos.  

Analisemos, mais particularmente, em que domínios está presente a 

recomendação deste tipo de material, bem como, a sua utilização em ambiente de sala 

de aula. 

 Relativamente ao domínio Números e Operações, no Programa de Matemática 

do Ensino Básico de Matemática (Ponte et al., 2007), no 1.º CEB, privilegia-se a 

utilização de recursos que proporcionem aos alunos realizar contagens, estruturar e 

relacionar números, compreender o sistema de numeração e o valor posicional. Dá-se 

realce aos materiais manipuláveis (estruturados ou não estruturados), de forma a 

facilitar a compreensão de conceitos e ideias matemáticas. No Programa e Metas 

Curriculares, faz-se alusão à manipulação de objetos que permitam efetuar contagens, 

como auxílio à aprendizagem das diferentes operações (Bivar et al., 2013). 

Como vivemos num mundo tridimensional, o estudo da geometria parte do espaço 

para o plano, desta forma, os alunos experimentam a realidade para desenvolverem 

capacidades de raciocínio (Ponte et al., 2007). Na aprendizagem do domínio da 

Geometria e Medida, recorre-se a vários instrumentos que permitem a manipulação, a 
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exploração e a experimentação, utilizando materiais do mundo real ou materiais 

específicos (Bivar et al., 2013; Ponte et al., 2007). O próprio corpo pode relevar-se um 

recurso, no sentido de explicar a posição espacial (Ponte et al., 2007). Segundo o 

Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte et al., 2007), a utilização de 

materiais manipuláveis é muito importante na Geometria e Medida, pois permite 

estabelecer relações e tirar conclusões, agilizando a compreensão, como, por exemplo, o 

geoplano, puzzles, mosaicos, réguas, espelhos, etc.. Nas Metas Curriculares de 

Matemática, recomenda-se usar material de desenho e instrumentos de medição de 

tempo e, ainda, a manipulação de sólidos, de forma a reconhecer as suas propriedades e 

as experiências através do manuseamento de objetos, no domínio da Geometria e 

Medida (Bivar et al., 2013). 

No domínio Organização e Tratamento de Dados (OTD), apenas se requer que a 

exploração do domínio, tenha como base, experiências do quotidiano (Bivar et al., 

2013; Ponte et al., 2007). 

Relativamente ao 2.º CEB, a utilização de materiais manipuláveis não é tão 

referida, aparecendo essencialmente no domínio Geometria e Medida, onde se sugere o 

uso de alguns materiais manipuláveis, porque se pretende aprofundar alguns 

subdomínios. 

 

2.1.  Exemplos de materiais manipuláveis 

 
Os materiais manipuláveis não apresentam conceitos científicos explicitamente, 

sendo necessário ter em consideração que representam um tipo de instrumentos que, 

devido às suas propriedades, permitem, aos alunos, explorar conceitos em formação 

(Ball, 1990; Vale, 1999). O papel dos professores, que recorrem a este tipo de material, 

consiste em elaborar um plano viável para a sua intervenção no processo de ensino e 

aprendizagem (Ausubel, 2000; Ball, 1990; Moyer, 2001; Ponte & Serrazina, 2000).  

Deste modo, o material varia consoante os objetivos que se pretendem alcançar, 

sendo desta forma imprescindível conhecer as suas propriedades e as suas 

intencionalidades (Ausubel, 2000; Ball, 1990). 

 
O Ábaco 

 
O ábaco surgiu na China, após a introdução da numeração indo-árabe (Alves & 

Morais, 2006; Vale, 1999). Este dispositivo de cálculo aritmético é constituído por uma 
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estrutura quadrada de madeira com cordas ou arames equidistantes, dispostos 

paralelamente, correspondentes, cada um, a um possível dígito. Para realizar as 

contagens, em cada arame, existem fichas ou contas, representando os elementos de 

contagem, que se deslocam ao longo dos arames. Atualmente, estão disponíveis 

diferentes tipos de ábaco: com 10 ordens, com 50 ordens, ábaco multibase e ábaco 

chinês (Alves & Morais, 2006). 

Numa primeira fase, a utilidade principal do ábaco era o cálculo, pois os símbolos 

numéricos surgiram, nomeadamente, para registar e não para efetuar cálculos (Alves & 

Morais, 2006). Após a introdução do sistema de numeração indo-árabe, os símbolos 

passaram a ser utilizados, também, para realizar cálculos. Um dos aspetos mais 

relevantes da criação deste sistema numérico é a possibilidade da coluna vazia do ábaco, 

representando, desta forma, o zero, que aparecia pela primeira vez na História. Também 

a noção de valor posicional é um dos aspetos importantes que se verifica no ábaco.  

Quando uma criança ingressa na escola, à partida, não estará familiarizada com o 

sistema numérico, o que pressupõe um processo mediado, tanto pelo professor, como 

por materiais. A criança constrói as noções aritméticas, não lhes sendo apresentadas 

como um produto acabado. Desta forma, a criança reproduz a evolução da matemática, 

construída progressivamente, tal como se espera do processo de ensino e aprendizagem 

(Marsiglia, 2010). 

Neste sentido, segundo Marsiglia (2010), os materiais manipuláveis aproximam 

os conceitos e as aprendizagens, constituindo o ábaco um material fundamental, visto 

que, além de auxiliar a contagem e o cálculo, também auxilia no registo, na organização 

do sistema decimal e no valor posicional. O ábaco permite, ainda, a contagem de uma 

grande quantidade de dígitos, por vezes, limitada por outros instrumentos, que não 

sejam máquinas de calcular. 

Quando se trabalha com o ábaco, à medida que as contagens ultrapassam a classe 

das unidades, introduzem-se os símbolos numéricos. Como o sistema de numeração 

utiliza apenas dez símbolos, estes adquirem representações diferentes, conforme a sua 

posição, conseguindo distinguir sem problemas, por exemplo, 304 e 34. Desta forma, o 

ábaco permite a associação, ao mesmo tempo, dos números e da sua noção de 

quantidade, de acordo com a posição que ocupa no ábaco. 

O registo será o primeiro passo para o processo gradual de abstração, começando 

pela classe das unidades e progredindo para a classe das dezenas, centenas e, assim, 
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sucessivamente, de modo a exercitarem as noções matemáticas aprendidas e abstraindo-

se cada vez mais do material concreto.  

Outra vantagem do ábaco é esclarecer a inicial confusão entre a escrita de um 

texto e de uma operação matemática. Embora a escrita se processe da esquerda para a 

direita e de cima para baixo, as operações matemáticas efetuam-se da direita para a 

esquerda, apesar de serem lidos, segundo o valor posicional do número. O ábaco 

potencia esses factos que têm de ser esclarecidos às crianças. A memorização de certos 

procedimentos é, evidentemente, relevante, porém, a necessidade da sua compreensão, 

por parte dos alunos, é essencial para a formação de conceitos estáveis (Marsiglia, 

2010). 

 
Blocos lógicos 

 
Os blocos lógicos são figuras geométricas de várias cores, formas, espessuras e 

tamanhos, criados na década de 50 do século XX, pelo húngaro Zoltan Paul Dienes 

(Alves & Morais, 2006). 

Os blocos lógicos devem ser utilizados desde o pré-escolar, por forma a que os 

alunos adquiram conceitos básicos como cor, forma, tamanho e espessura. No Ensino 

Básico, o professor, numa primeira abordagem, verifica se os alunos assimilaram esses 

conceitos básicos, para que os possa orientar para ações que permitam ampliar esses 

conhecimentos, atuando, desta forma, no desenvolvimento proximal. Quando em 

contacto com o material, o aluno recebe as informações sensoriais e, pelas várias 

características que capta, classifica o material, construindo uma imagem sintética, 

através da análise das suas propriedades. Ou seja, o aluno realiza uma série de conexões 

entre conceitos estáveis e novos conceitos, entre o objeto e os analisadores que podem 

ser externos (olhos, ouvidos, etc.), internos (órgãos e sistemas internos) e 

peropriocetivos (músculos). Após a unificação das diversas características que o objeto 

apresenta, interioriza um conceito, posteriormente, substituindo-o pela palavra, ou seja, 

um signo (Marsiglia, 2010). 

Em contacto com as propriedades dos blocos lógicos, o aluno, além de construir a 

sua representação, também trabalha a memória, invocando conceitos adquiridos 

anteriormente que, mentalmente, seleciona como importante e aplica. Desta forma, os 

blocos lógicos são considerados um instrumento que permite exercitar a lógica e a 

progressão para o raciocínio abstrato. Tendo em conta as suas características, a sua 

utilização facilita a compreensão de operações básicas, tal como classificação e 
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correspondência, que catalisará o processo de ensino e aprendizagem para os números, 

as operações, a álgebra, e outros conceitos (Marsiglia, 2010). 

 
Barras de Cuisenaire 

 
As barras de Cuisenaire foram concebidas por Georges Cuisenaire Hottlelet e 

estudadas 23 anos antes da sua divulgação (Alves & Morais, 2006). 

Na sua forma originária eram prismas retangulares de madeira, pintados em 10 

cores associadas a uma relação com números, existindo em 10 medidas de 

comprimentos diferentes. Segundo Marsiglia (2010) temos: 

- 10 barras laranjas com 10 cm de comprimento; 

- 11 barras azuis com 9 cm de comprimento; 

- 12 barras marrons com 8 cm de comprimento; 

- 14 barras pretas com 7 cm de comprimento; 

- 16 barras verdes limão com 6 cm de comprimento; 

- 20 barras amarelas com 5 cm de comprimento; 

- 25 barras roxas com 4 cm de comprimento; 

- 33 barras verdes piscina com 3 cm de comprimento; 

- 50 barras vermelhas com 2 cm de comprimento; 

- 50 barras brancas com 1 cm de comprimento. 

As barras de Cuisenaire destacam-se como sendo um dos materiais mais 

adequados para trabalhar a ordenação, inserindo a linguagem matemática de maior, 

menor, igual ou diferente. Este material exibe, também, uma grande utilidade na 

exploração de correspondências, suscitando a comparação das barras com elementos 

equivalentes, ou seja, estabelecendo relações, assim como, a escrita aditiva e a 

construção de factos fundamentais da adição (Alves & Morais, 2006; Marsiglia, 2010). 

 
Material dourado 

 
Maria Montessori, uma das fundadoras do Movimento da Escola Moderna, 

idealizou o material dourado (Marsiglia, 2010).  

Para Montessori (1969), como referido anteriormente, as crianças desenvolvem-se 

por etapas, sendo uma destas, a sensorial, na qual a criança contacta com a realidade, 

observando, manipulando e deduzindo.  
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O material dourado, segundo Marsiglia (2010), consiste em cubos que 

representam unidades, barras que ilustram a classe das dezenas, as centenas 

representadas por placas, num total de mil cubos que constituem um outro cubo, 

subdividido em dez placas de centenas. Com a sua utilização, realizam-se contagens, tal 

como as barras de Cuisenaire, embora com representações diferentes. Com este material 

introduzem-se as noções de número e quantidade e, usado em sintonia com o ábaco, 

também permite trabalhar o valor posicional, embora o ábaco apresente uma 

organização mais clara. Enquanto, no ábaco, se utilizam as mesmas peças, contudo, 

dispostas conforme o valor dos algarismos, no material dourado, cada peça representa a 

sua classe numeral. 

Após o contacto com este tipo de material, efetua-se o registo num caderno 

quadriculado, estabelecendo, desta forma, a relação entre o material e o seu número 

correspondente, de forma a progredir para o abstrato. A possibilidade de se efetuarem 

trocas de 10 unidades em uma dezena, permite ao aluno reconhecer as diferentes classes 

numerais. Além desta vantagem, enquanto se trabalham as trocas, as contagens e a 

noção de quantidade, também exercitam operações de adição. As operações de divisão e 

multiplicação podem ser mediadas por este material, pela facilidade que apresenta na 

decomposição dos números (Marsiglia, 2010). 

 
Pentaminós 

 
Os pentaminós foram idealizados por Solomon Golomb, em 1954. A ideia para 

este material surgiu a partir de um puzzle antigo, constituído por peças diferentes, cada 

uma composta por cinco quadrados (denominados minós) unidos pelos seus lados de 

diversas maneiras que, excluindo as simetrias e rotações, dão origem a 12 peças no 

total. Por pertencem à família dos minós e aglomerarem mais do que um minó, 

adquirem uma classificação geral de poliminós (Almeida, Figueira, Lobo, Loureiro & 

Rodrigues, 2007). 

 
Geoplano 

 
O matemático inglês Caleb Gattegno criou em 1961, o geoplano, material 

auxiliador na introdução e explorações de conceitos geométricos, agente em múltiplas 

atividades motivadores, criativas e interessantes (Coelho, Costa & Tavares, 2012). Este 

material, como o seu nome indica geo de geometria e plan de plano, tábua, tabuleiro ou 
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superfície, é constituído por um tabuleiro, originalmente, de madeira, com pregos 

dispostos pela tábua, que são equidistantes, formando uma espécie de quadriculado 

(Maschio & Costa, 2009; Matos & Serrazina, 1988). Hoje em dia, são feitos de uma 

placa acrílica com pinos dispostos da mesma forma e elásticos coloridos para construir 

as mais variadas formas e agilizar a sua diferenciação. Variam na sua forma e número 

de pinos, existindo ovais, isométricos, quadrangulares e circulares (Coelho, Costa & 

Tavares, 2012; Matos & Serrazina, 1988).  

O geoplano, dependentemente das tarefas organizadas pelo professor, possibilita o 

desenvolvimento da atenção, da criatividade, da motricidade, auxilia o aluno na 

descoberta, na construção do seu conhecimento e na orientação espacial. Visto que a 

criança produz a representação, este material torna-se facilitador de uma comunicação 

argumentada, por fomentar o pensamento imaginativo e lógico, além de significar uma 

exploração rica. A sua mobilidade revela, também, uma grande vantagem, pois permite 

aos alunos observar sob diferentes perspetivas, além de terem a oportunidade de fazer e 

refazer a representação de uma forma simples (Matos & Serrazina, 1988). 

O geoplano é essencial quando se estudam conceitos geométricos, tais como: área, 

perímetro e transformações geométricas euclidianas (reflexão, rotação, translação ou 

reflexão deslizante) e a simetria, desenvolvendo competências de exploração espacial e 

de representação visual e gráfica. O geoplano é um instrumento representativo, 

possibilitando aos alunos diferenciar, compreender, comparar figuras geométricas e 

realizar conexões. Auxilia na resolução de problemas envolvendo conceitos 

geométricos, nomeadamente na construção de itinerários e visualização de ângulos 

(Maschio & Costa, 2009; Matos & Serrazina, 1988). 

À utilização deste material, segue-se o registo em papel ponteado, quadriculado 

ou isométrico, de forma a ser complementado pela representação gráfica, respeitando 

unidades de medida e propriedades, trabalhando sobre essas reproduções, por forma a 

progredirem para a abstração (Matos & Serrazina, 1988). 

 
Polydron  

 
O polydron material de origem inglesa pensado por Edward Harvey no século 

XX, engloba um conjunto de figuras geométricas regulares em plástico (triângulos, 

quadrados, pentágonos e hexágonos), que se encaixam facilmente para criar objetos a 

duas ou três dimensões, através das suas dobradiças (Dowling, Hadland, Hardstaff, 

Heavens & Hiason, n.d.). Segundo Ambrose e Falkner (2002), o polydron agiliza a 
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interiorização de conceitos geométricos, permitindo efetuar comparações e estabelecer 

relações espaciais, como, por exemplo, realizar construções, a grandes e pequenas 

dimensões, e verificar se encaixam.  

Além da perceção visual, este material favorece a introdução de diversos termos 

geométricos, à medida que se verificam concretamente as suas correspondências, tais 

como, fechado ou aberto, face, vértice, aresta, cubo, pirâmide, etc..  

As tarefas matemáticas, que englobam construções com polydrons, são 

mostruários de criatividade dos alunos que criam estruturas únicas e progressivamente 

mais complicadas, acompanhando a inclusão de conceitos novos. A constituição e a 

apresentação de estruturas elaboradas conduz os alunos à necessidade de recorrer a uma 

linguagem cuidada, quando em colaboração com outro colega ou quando as apresentam 

à turma, exigindo uma descrição detalhada, ou seja, uma atenção redobrada de 

pormenores (Ambrose & Falkner, 2002; Dowling, Hadland, Hardstaff, Heavens & 

Hiason, n.d.).  

 
Tangram 

 
Várias lendas contam o aparecimento do tangram, uma das quais relata uma 

história de um imperador chinês que deixou cair um espelho quadrado ao chão, que se 

partiu em sete pedaços e que, tendo em conta como se agrupavam, originavam figuras 

diferentes. De facto, o tangram é, precisamente, um conjunto de sete peças: dois 

triângulos isósceles grandes, dois triângulos isósceles pequenos, um triângulo isósceles 

médio, um quadrado e um paralelogramo, que, conjuntamente formam um quadrado. 

Visto que as peças são figuras geométricas, a exploração deste material descreve-se 

como um material ideal para trabalhar conceitos de geometria, dando a oportunidade de 

desenvolver outras aptidões essenciais à disciplina de Matemática, tais como o 

raciocínio lógico e a criatividade dos alunos (Mendes, 2009). 

Segundo Mendes (2009), um dos grandes benefícios do tangram é a possibilidade 

de ação e reflexão, ou seja, a descoberta das propriedades do material e a posterior 

reflexão, adquirindo novos conceitos matemáticos que podem ser aproveitados e 

otimizados pelo professor.  

Além da geometria, o domínio dos números e operações, também, pode ser 

trabalhado, como por exemplo, o número racional fracionário. O tangram é um material 

potenciador em todos os níveis de ensino, conforme a sua intencionalidade, começando, 
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nas primeiras idades pelos conceitos mais elementares, progredindo para um nível mais 

ambicioso (Mendes, 2009). 

 

2.2.  Jogos didáticos com materiais manipuláveis 

 
Brincar é uma das atividades, se não a mais natural, da criança, demonstrando 

aprovação e satisfação na sua vertente lúdica, tendo surgido através da observação das 

ações naturais da criança (Moura &Viamonte, 2005). 

Decroly fabricou dezenas de jogos de madeira e de papelão para que as crianças 

desenvolvessem as perceções sensoriais, da atenção, aptidão motora, precisão visual, 

motora, auditiva, etc. (Dubreucq, 2010). 

A vertente lúdica do jogo alia-se, então, à vontade de aprender, tornando-se mais 

fácil identificar obstáculos e os ultrapassar, fervorosamente, para alcançar a satisfação 

de ganhar, inerente ao ser humano (Dubreucq, 2010). É neste contexto que os exercícios 

ganham sentido e constituem ferramentas para a procura de soluções e, 

consequentemente, à vitória. Durante essa procura, as crianças estabelecem relações 

entre problemas, ampliando as suas conceções e incluindo novos esquemas.  

Este processo didático, além de ser um ótimo recurso para a construção de 

conceitos, engloba outras aquisições como a cooperação e convivência entre colegas, a 

atenção às induções do professor, a observação de regras, o cumprimento de acordos, 

assim como também a comunicação de ideias, sentimentos e desejos (Gallego, 2007; 

Moura & Viamonte, 2005). Quando joga, uma criança adere à regra de forma 

espontânea, desenvolvendo o sentido de uma competição saudável, ou seja, a saber 

ouvir, respeitar e avaliar opiniões, tal como comunicar as suas próprias opiniões e a 

saber demonstrar de forma a as validar, em grupo (Gallego, 2007; Azevedo, 1994). Por 

serem levados a cooperar com colegas, Bruner (1999) enaltece um aspeto importante 

neste processo: “compreender e ajudar a compreender são uma e a mesma coisa” (p. 

59), pois, quando a criança se tenta explicar, está a comunicar o seu raciocínio e, ao 

mesmo, tempo, a organizar o seu pensamento por forma a ser coerente de maneira a que 

a entendam. 

O contentamento em vencer pelos seus próprios meios motiva o aluno para testar, 

avaliar e modificar estratégias, que permitam alcançar a vitória, o que pressupõe um 

processo prévio no qual o aluno antecipa, conjetura, experimenta e simula. 
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Para Piaget, um problema depende de um enunciado motivador e intrigante, que 

envolva objetos que lhe permitam experimentar situações e testar estratégias, como por 

exemplo, um jogo didático (Morgado, 1988; Moura & Viamonte, 2005). A utilização de 

materiais manipuláveis no jogo didático possibilita este tipo de processo, tal como 

auxilia a autoavaliação e autocorreção dos alunos, não ficando inteiramente sujeito às 

correções do professor. 

No caso do ensino e aprendizagem de Matemática, o jogo, com materiais 

didáticos, suscita a criatividade nas crianças, ao permitir a manipulação dos materiais, 

elas raciocinam para chegar a conclusões significativas. As noções prénuméricas, a 

estruturação de noção de tempo e espaço e os primeiros elementos de lógica através de 

problemas simples, ou seja, resolvidos por estratégias, são alguns temas de foro 

matemático que os jogos potenciam. De facto, o jogo com materiais manipuláveis pode 

introduzir sucesso na construção destes mesmos conceitos por ser divertido, sem o 

aborrecimento das intervenções constantes do adulto e uma forma de lidar diretamente 

com a questão proposta (Fiorentini & Miorim, 1990; Gallego, 2007; Moura & 

Viamonte, 2005). 

O professor, ao observar as estratégias escolhidas pelos alunos, identifica as 

lacunas e dificuldades, disponibilizando, de seguida, ferramentas para as colmatar, 

promovendo o sucesso dos seus alunos, visto que estes atuam dando o melhor de si para 

vencer o jogo. O adulto não deve intervir, demasiadamente, no decorrer do jogo, 

deixando os alunos percorrer todo o processo, constituindo o papel do professor, o ser 

orientador e mediador.  

Em suma, o jogo, utilizando materiais manipuláveis, pode ser uma proposta 

didática interessante, permitindo ao professor avaliar os alunos e oferecer-lhes uma 

dinâmica de sala de aula rica, tanto do ponto de vista socioafetivo, como do ponto de 

vista cognitivo (Azevedo, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Capítulo II- Prática de Ensino Supervisionada 
 

Ser professor implica o planeamento permanente do seu trabalho, condicionado 

por diversos fatores, entre os quais o seu conhecimento científico, o conhecimento dos 

seus alunos e a sua contextualização sociocultural onde se inserem, que constitui o 

conhecimento didático (NCTM, 2000; Piaget, 1998; Pires, 2011; Ponte & Serrazina, 

2000; Vygotsky, 1995). 

De forma a criar um ambiente favorável ao processo de ensino e aprendizagem, o 

professor necessita de se inserir na comunidade educativa e conhecer os recursos que a 

escola dispõe (Ponte & Serrazina, 2000). 

No presente capítulo, pretende-se contextualizar a Prática de Ensino 

Supervisionada, atendendo aos fatores, descritos por Pires (2011), como influenciadores 

na dinâmica da sala de aula, ou seja, o contexto escolar e social em que a instituição se 

integra, os alunos como agentes de aprendizagem e o papel do professor na sua 

dinâmica. 

 

1. O professor como agente educativo 

 
No decorrer da Prática de Ensino Supervisionada, e em ambos os contextos, o 

período de observação constituiu o primeiro contacto com as turmas, realizado por 

forma a recolher informações, através de métodos e técnicas de observação que nos 

permitissem caracterizar as turmas nas quais iríamos atuar (Estrela, 1994). 

Segundo Estrela (1994), a observação da turma possibilita uma recolha de dados 

que, após análise, serve como base para uma planificação adequada, realizando escolhas 

propícias e ajustadas à turma. Esta observação realiza-se de diversas formas: 

participante ou não participante, distanciada e participada, intencional, orientada ou, 

ainda, espontânea. Sendo que, de acordo com Estrela (1994), a observação não 

participante decorre, quando o observador não intervém na prática letiva.  

Antes de iniciarmos a Prática de Ensino Supervisionada, executamos uma 

observação não participante, de uma forma distanciada, ou seja, uma observação sem 

intervir na prática do professor da turma e sem contactar com os alunos, mas que nos 

permitiu recolher informações pertinentes. Observamos, assim, os alunos através de 

uma técnica naturalista, onde registamos tempo, espaço, conteúdos, intervenientes, 

atividades, tarefas, material e comportamentos de uma forma coerente, caracterizando a 
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situação educativa. Estes registos, e posterior análise, permitiu-nos optar por estratégias 

mais adequadas à concretização dos nossos objetivos, enquanto professores estagiários.  

  Este processo subdividiu-se, então, em três fases: na primeira fase recolhemos e 

analisamos e resumimos os dados referentes à comunidade educativa; na segunda fase 

estabelecemos relações entre processos e aclaramos funções; e, por último, organizamos 

a informação, produzindo interpretações acerca de comportamentos observados e das 

funções definidas na fase anterior (Estrela, 1994). 

A observação realizada por um professor, em formação, é uma prática 

privilegiada, refletindo-se na sua ação, enquanto docente, permitindo uma variedade de 

informação que sente necessidade de investigar e adquirir, mas, sobretudo, enaltece-se o 

epílogo entre a teoria e a prática, que constitui sempre um dos maiores desafios (Estrela, 

1994). 

 

1.1.  A planificação 

 
A escola, como instituição educativa, denomina-se “ a unidade social, funcional e 

organizativa de referência na programação” (Zabalza, 1994, p. 1), ou seja, a escola 

providencia as direções, mais gerais, que os seus professores deverão seguir, de forma a 

alcançarem o objetivo central das instituições educativas: a formação com sucesso dos 

seus discentes (Arnaiz & Isús, 2003). 

  No contexto de ensino e aprendizagem o docente, como mediador de 

conhecimento, atende a diversos fatores: a comunidade educativa onde está inserido, os 

recursos à sua disposição, a motivação dos alunos, os manuais, a duração das atividades, 

os condicionalismos ambientais, o nível etário dos alunos e, ainda, o programa 

curricular. A gestão de todos estes fatores permite ao professor prever estratégias, de 

modo a organizar um conjunto de conhecimentos, ideias ou experiências, estabelecer 

uma meta a atingir e encontrar uma direção a seguir, elaborando um plano (Arnaiz & 

Isús, 2003; Zabalza, 1994). Segundo Zabalza (1994), elaborar um plano é “por um lado, 

traduzir uma relação com o programa e portanto com o currículo e, por outro lado, com 

as condições e características do contexto de aprendizagem” (p. 5). Ou seja, as 

planificações têm de ser elaboradas de acordo com os programas, característicos de uma 

organização do currículo pretendido para os conteúdos e as orientações didáticas, 

porém, adequadas aos alunos que constituem o público alvo deste processo. 
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Quando se planifica uma aula deve-se atender ao que se pretende atingir 

(objetivos), à base de quê (conteúdos), como atingir (métodos, estratégias e meios), para 

quem (intervenientes), através de quê (materiais e recursos), onde (lugar), quanto tempo 

e verificar o plano (avaliação e feedback), organizando e adaptando a cada situação em 

contexto sala de aula (Zabalza, 1994).  

De acordo com Ribeiro (1990), o currículo, as aprendizagens espontâneas e o 

processo de ensino e aprendizagem surgem sistematizados e organizados através do 

planeamento da prática letiva. Neste contexto, conforme se sente indispensabilidade, 

elaboram-se planos a longo prazo, médio prazo e a curto prazo, que se designam 

conforme a duração que preveem. O plano a longo prazo designa-se como um plano 

anual, no qual se obtém uma visão mais ampla sobre o que se pressupõe para o ano 

letivo, delineando aspetos mais gerais sobre os grandes domínios da aprendizagem, com 

o propósito de cumprir os programas, ou seja, trata-se de uma estimativa para que se 

consiga abordar as condições globalmente impostas. No plano a médio prazo, reflete-se 

mais em objetivos mais precisos e nos meios que queremos inserir na nossa prática 

letiva, conforme a nossa intenção. O plano a curto prazo progride para uma projeção 

estritamente precisa, ou seja, a aula, elaborando um plano mais minucioso e exatamente 

direcionado (Zabalza, 1994). 

Contudo, uma planificação não se pode mostrar inflexível, mas constantemente 

adaptável, visto que, o objetivo fulcral é auxiliar o professor e não estabelecer uma 

sequência programada, pois uma aula é dinâmica, tal como os seus intervenientes. 

Sempre que o professor considerar conveniente ou surjam situações inesperadas, o 

professor deve alterar a sua planificação, recriando uma estratégia que permita 

promover o sucesso dos alunos, enaltecido entre todos os pressupostos didáticos. Assim 

sendo, “um verdadeiro didata é aquele que se autodidata.” (Zabalza, 1994, p. 6). 

 De acordo com Arnaiz e Isús (2003), existem três questões que temos que 

considerar “o que fizemos, o que fazemos e como conseguiremos” (p. 9), de forma a 

voltarmos às direções que pretendemos seguir. 

 Em suma, uma planificação deve ser característica de “coerência; adequação; 

flexibilidade; continuidade; precisão; clareza; riqueza” (Zabalza, 1994, p. 6) e um hábito 

impreterível na prática letiva (Arnaiz & Isús, 2003). 

No decorrer dos Estágios, planificamos de forma a consciencializarmo-nos das 

condições gerais de partida, organizando e sistematizando os meios e intenções que 
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pretendíamos concretizar, permitindo-nos estabelecer uma sequência lógica e coerente, 

que fizesse sentido, tanto para professores como para alunos. 

1.2.  A avaliação 
 
O conceito de avaliação surge num âmbito social, sendo que a aceitação social dos 

indivíduos passa por várias avaliações de comportamentos. No âmbito escolar, a 

avaliação evidenciou-se com o surgimento da Escola de Massas, uma escola em que 

todos os indivíduos pertencentes à sociedade usufruíam do direito de ir à escola, que, 

outrora, era apenas uma possibilidade de determinados estratos sociais. Desta forma, a 

própria sociedade incumbe a escola, como instituição, de responsabilidades que devem 

desenvolver com os seus alunos, potenciadoras de comportamentos aceitáveis na mesma 

(Santos et al., 2010; Pinto & Santos, 2006).  

A avaliação efetua-se, portanto, pelo rigor e pelas novas exigências conforme a 

evolução dos programas, tal como se faz a nível social (Pinto & Santos, 2006). Por esta 

razão, consideramos três grandes intervenientes na avaliação: a sociedade, a instituição 

e a turma, como se verifica na Figura 3.  

 
Figura 3- Os contextos que integram o processo avaliativo (adaptado) (Pinto & Santos, 2006) 
 

A sociedade, num contexto político-administrativo, propõe uma série de leis e 

normas gerais, que são analisadas e aclaradas pelas instituições, de forma a reconhecer 

ao aluno um estatuto social. Por último, o professor adequa a avaliação à turma, 
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executando os pressupostos redigidos socialmente e de acordo com a instituição que 

integra (Santos et al., 2010; Pinto & Santos, 2006). Para elaborar um plano avaliativo, 

concebem-se instrumentos que, realmente, contribuam para a formação dos alunos, 

obtendo informações úteis e reapostando no processo didático, como, por exemplo, o 

diário de bordo. O diário de bordo caracteriza-se como uma narrativa na qual a 

interação entre o professor e os alunos, sobre os conteúdos lecionados, se transforma no 

material que permite, ao professor, refletir e colmatar ideias que se registam num 

contexto de sala de aula (Moura, 2006).  

Desta forma, a avaliação auxilia os alunos na sua formação, firme e ampla e, aos 

professores, a melhorar a sua prática, pressupondo, assim, que a avaliação esteja ligada, 

tanto aos alunos como ao professor em contexto sala de aula (Gomes, 2008). Segundo o 

NCTM (2000), em Matemática “a avaliação deve apoiar a aprendizagem de uma 

matemática relevante e fornecer informações úteis quer para os professores quer para os 

alunos” (p. 23). 

A avaliação deve ser, portanto, uma das prioridades contidas num plano de aula, 

representando um papel regulador no processo de ensino e aprendizagem, intervindo nas 

dificuldades dos alunos e analisando as estratégias de ensino utilizadas. Deste modo, a 

avaliação surge ligada e interdependente do ensino e aprendizagem, possibilitando que, 

a qualidade de uma componente, conduza à qualidade das anteriores, fomentando, 

assim, o sucesso educativo dos alunos (Ferreira, 2007). 

A avaliação nas escolas caracteriza-se como um meio, não apenas para classificar 

os alunos, mas, também, como um método para promover o sucesso dos alunos, 

orientando-os e identificando aspetos fundamentais para a sua formação (Gomes, 2008). 

O professor tem como tarefa orientar o processo de ensino e aprendizagem e gerir as 

informações que obtém dos seus alunos, para que seja possível percorrer um trajeto que 

vise o seu sucesso, o que significa que, de facto, a avaliação orienta o professor na 

tomada de decisões (Pinto & Santos, 2006). 

A modernização do conceito de avaliação tem vindo a acompanhar a evolução das 

teorias de aprendizagem. Primeiramente, falava-se de avaliação como um conceito 

amplo, ou seja, a verificação da capacidade dos alunos de utilizar as aprendizagens, 

mas, dados os diferentes sentidos que tomou, categorizou-se em avaliação formativa e 

avaliação sumativa (Santos et al., 2010). 

Desde o Despacho Normativo n.º 98-A/92, complementado pelo Despacho 

Normativo n.º 644-A/94, que se alerta, no seu preâmbulo, para “ o reforço de medidas 
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que permitam induzir uma maior equidade, justiça e rigor na avaliação dos alunos”, e, 

ainda, por ser urgente a procedência a alguns ajustes “ recolhendo ensinamentos 

decorrentes da sua aplicação ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos da 

escolaridade básica”.  

Desde então, os Despachos Normativos relativos ao carácter avaliativo, 

enaltecem, significativamente, a avaliação formativa, como elemento integrante da 

prática educativa. O Despacho Normativo n.º 1/2005, tinha como princípios adequar os 

processos avaliativos às situações em que se desenvolvem, diversificar técnicas, 

instrumentos, clarificar critérios e definir os intervenientes de avaliação. Este último 

Despacho Normativo referencia a avaliação formativa como a principal modalidade de 

avaliação, considerando a avaliação diagnóstica, a autoavaliação e a avaliação sumativa, 

ocasional, como essenciais ao processo de avaliação, tendo sempre em consideração a 

progressão dos alunos. O Despacho Normativo n.º 13/2014 normaliza uma avaliação 

sistemática e contínua, tendo em conta o processo individual do aluno, tendo como 

intervenientes o aluno, o professor, o encarregado de educação, o conselho de 

turma/docentes, o conselho pedagógico, a administração educativa e o docente de 

educação especial ou outros que acompanham o desenvolvimento do aluno. 

A avaliação diagnóstica, sendo proativa, permite ao professor efetuar um 

prognóstico sobre as conceções prévias dos alunos e averiguar pré-requisitos em relação 

a um determinado conteúdo. Trata-se, portanto, de um instrumento de auxílio ao 

professor, dada a sua influência na tomada de decisões e seleção de estratégias, com 

vista a melhorar a prática de ensino e aprendizagem, que pode acontecer em qualquer 

circunstância letiva (Rabelo, 1998). Quando se procede a este tipo de avaliação, os 

professores recorrerem às mais diversas abordagens, conforme designem a mais 

adequada, tais como “conversas, entrevistas, resposta curta, etc.” (NCTM, 2000, p. 24). 

De acordo com as normas do NCTM (2000), baseando-se na auscultação das ideias e da 

observação dos alunos, os professores planificam, “auxiliando os alunos a construírem 

capacidades matemáticas e estabeleçam conexões significativas” (p. 157). 

A avaliação formativa, de acordo com Gomes (2008), com Santos (2008) e com 

Pinto e Santos (2006), surgiu no contexto da teoria construtivista, ao abrigo do 

behaviorismo, com o objetivo de qualificar os alunos como potências de aprendizagem 

e que, as informações daí decorrentes, conduzem a técnicas metodológicas promotoras 

de sucesso escolar, tendo como máxima dar mais de si mesmo (Santos, 2008, p. 13). 

Pinto e Santos (2006) referem-se à avaliação formativa como uma intenção e atitude do 
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professor perante as aferições dos alunos, ou seja, consideram o professor, como uma 

pessoa institucional, que concebe instrumentos que lhe permite dar respostas úteis aos 

objetivos que pretende alcançar, mediante o programa curricular em vigor. 

A avaliação formativa caracteriza-se por ser um de tipo de avaliação que 

proporciona um ambiente de negociação e cooperação. Deste modo, o professor 

abandona a figura de autoridade máxima e prevalência de poder na sala de aula, 

promovendo o sucesso dos alunos, podendo alterar representações e práticas de ensino e 

aprendizagem e, ainda, os papéis dos participantes neste processo.  

Com o intuito de promover o sucesso dos seus alunos, os professores adquirem 

instrumentos de avaliação que lhes permitem recolher informações, não só de 

resultados, como também dos processos de aprendizagem, determinando uma direção 

viável e adequada aos seus alunos (Ferreira, 2007). Por outras palavras, analisa-se a 

informação recolhida, em conformidade com os critérios impostos, dinamizando uma 

comunicação na qual o aluno deve ser envolvido. Para tal, torna-se necessário 

incrementar uma linguagem partilhada de responsabilidade do professor, ou de 

responsabilidade conjunta, para que os alunos compreendam os objetivos que terão de 

alcançar para atingirem o sucesso (Gomes, 2008).  

Este conceito de avaliação define-se, conjuntamente, como “um processo de 

diálogo de atores que, partindo de pontos de vista diferentes, é capaz, através da 

explicitação das suas divergências, de construir entendimentos comuns e partilhados” 

(Santos, 2008, p. 14). Por esta razão, é importante que o professor comunique os 

objetivos e critérios que define como metas a atingir, de forma eficaz e clara, para que 

os alunos compreendam as expectativas que o professor cria sobre eles e respondam ao 

que este pretende (Santos et al., 2010).  

Numa avaliação desta natureza, o erro não representa um fator que merece sanção, 

mas sim um instrumento que permite aceder aos processos mentais dos alunos e às 

diversas relações que efetua num determinado momento, no contexto de sala de aula. 

Não é se trata, efetivamente, apenas de correção, mas sim da interpretação do feedback 

dado pelo aluno, utilizada para compreender o seu raciocínio. Ao trabalhar sobre esse 

erro, estamos a incidir, diretamente, na dificuldade ou confusão que o aluno pode estar a 

fazer e reconstruir, sobre ela, uma aprendizagem significativa (Ausubel, 2000; Santos et 

al., 2010; Gomes, 2008; Pinto & Santos, 2006).  

A avaliação sumativa, por sua vez, trata-se de uma fase posterior, por consistir 

numa interpretação de dados recolhidos ao longo do processo de ensino e aprendizagem 
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a nível, não só cognitivo, como também a nível atitudinal, isto é, o saber-fazer, o saber-

ser e o saber tornar-se. Este tipo de avaliação determina aprovação ou retenção, quando 

praticada no final de um período ou do ano letivo. Porém, durante o processo de ensino 

e aprendizagem assume um carácter formativo, na medida em que permite a adaptação 

de estratégias que conduzam ao sucesso escolar. Desta maneira, diferencia-se da 

avaliação formativa por ser utilizada para aferir aquisições dos alunos, ou seja, verificar 

a eficácia do programa final da sua formação, enquanto a avaliação formativa auxilia os 

professores na tomada de decisões (Ferreira, 2007). 

No decorrer da Prática de Ensino Supervisionada, apesar da mais frequente ser a 

avaliação formativa, implementaram-se todas as modalidades de avaliação 

anteriormente referidas. 

 

2. Caracterização dos contextos onde decorreu a Prática de Ensino 

Supervisionada 

 
Realizaram-se dois períodos de Prática de Ensino Supervisionada: um período de 

Estágio no 1.º CEB (Estágio I) e um período de Estágio no 2.º CEB (Estágio II). 

Os Estágios I e II iniciaram-se com a observação da turma e da prática dos docentes 

cooperantes, assim como do espaço escolar, seguido por um período de Prática de 

Ensino Supervisionada.  

O primeiro período de Prática de Ensino Supervisionada realizou-se no âmbito do 

1.º CEB, nas áreas de Português, Estudo do Meio, Matemática e Expressão Plástica, no 

qual o período de observação inicial durou 60 horas, seguido pelas responsabilizações 

repartidas por três dias da semana, cinco horas por dia, que, no seu total, 

corresponderam a 75 horas.  

O Estágio II subdividiu-se em quatro áreas: Português, História e Geografia de 

Portugal, Matemática e Ciências Naturais, por esta ordem. Tal como o Estágio I, 

compreendeu duas partes, um período inicial de observação, com uma duração de 102 

horas distribuídas pelas quatro áreas, seguida por um período de responsabilização de 

34 horas, igualmente divididas pelas quatro áreas curriculares. Estes dois períodos de 

Estágios decorreram em grupos de três elementos, orientados por professores 

especialistas nas respetivas áreas. 
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2.1.  Contexto do 1.º CEB 

 
O Estágio I decorreu no Centro Escolar do Bairro de S. Vicente de Paula, 

pertencente à freguesia de Nossa Senhora da Conceição, com uma turma de 2.º ano: o 

2.º B. A urbanização da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, composta por 

aglomerados populacionais com grande densidade, destacando-se o Bairro São Vicente 

de Paula, situa-se na zona norte da cidade de Vila Real. O Centro Escolar do Bairro de 

S. Vicente de Paula é uma instituição da Rede Pública do Ministério da Educação, 

integrada no Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão. 

Salienta-se que este agrupamento caracteriza-se por ser uma unidade de referência 

no âmbito da Intervenção Precoce (IP) e da Baixa Visão, ou seja, um plano de 

intervenção para os alunos, até aos 6 anos, que apresentem alguma anomalia no 

desenvolvimento estrutural ou funcional do corpo e para as suas famílias, ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 281/2009. Inclui e apoia, ainda, uma elevada percentagem de alunos 

com necessidades educativas especiais (NEE), isto é, alunos que demonstram 

dificuldades graves de aprendizagem, de carácter permanente, e no envolvimento no 

contexto escolar, devido a deficiências sensoriais, motoras ou mentais, de perturbações 

da fala e da linguagem, de perturbações graves da personalidade ou do comportamento 

ou graves problemas de saúde, de acordo com o Artigo 10.º do Decreto-lei n.º 6/2001.  

O Centro Escolar do Bairro São Vicente de Paula, disponibilizava uma sala 

reservada para a turma do 2.º B, além do acesso ao recreio, ao polivalente, à cantina e à 

biblioteca escolar. 

O polivalente, o recreio e a cantina são espaços comuns, nos quais os alunos 

brincavam e almoçavam, com as condições básicas exigidas. 

A biblioteca está alojada numa sala, equipada com computadores, livros e edições 

digitais para acesso dos alunos e um auditório onde podem fazer apresentações, com 

equipamento audiovisual. 

A sala da turma do 2.º B era uma sala com pouco espaço para atividades que 

exigissem mais movimento ou uma mudança na organização das mesas. Na sala, existia 

uma banca, além de dois armários, um onde se inseriam os dossiers das crianças e outro 

para guardar materiais escolares, dos alunos, como cartolinas, tesouras, réguas, folhas, 

etc.. Nas paredes, estavam afixadas algumas tabuadas em ponto grande, um modelo do 

sistema solar realizado pelos alunos, o mapa de aniversários, o mapa do tempo, o mapa 
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do comportamento, ilustrações das estações do ano e trabalhos manuais efetuados pelas 

crianças, assim como, um Quadro Interativo (QI). 

No que diz respeito a materiais relativos ao processo de ensino e aprendizagem, 

evidenciando alguns materiais manipuláveis utilizados na aprendizagem de conceitos 

matemáticos, que os podemos resumir na Tabela 1, categorizando-os conforme o 

critério de disponibilidade. 

 
Tabela 1-Materiais didáticos na sala da turma do 2.º B. 

Material disponível para o aluno Material em anexo ao manual da 

Porto editora 

Material a ser requisitado 

na escola 

-Lápis; 

-Canetas; 

-Lápis de cor e marcadores; 

-Cola; 

-Cadernos; 

-Pack Alfa, do 2.º ano de 

Matemática, do aluno, da Porto 

Editora (Barrigão, Lima, Pedroso 

& Rocha, 2011). 

-materiais manipuláveis, tais 

como: 

-pentaminós; 

-dinheiro (em cartão); 

-tangram; 

-régua das frações; 

-régua desdobrável; 

-etc. 

-geoplano 

-Polydron 

-ábaco 

-material dourado 

 

 

 

O centro escolar apresentava recursos e materiais em bom estado e em número 

suficiente para apoiar os alunos que acolhia. A sala da turma reunia as condições 

favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem, dispondo do apoio dos materiais 

essenciais e alguns materiais manipuláveis, complementados com o livro adotado 

(Barrigão et al. 2011). Este Pack Alfa é composto pelo manual de Matemática do 2.º 

ano, um caderno de atividades e uma pasta de jogos, onde se incluíam alguns materiais 

em cartão e destacáveis como o tangram, pentaminós, entre outros.  

 A turma do 2.º B, constituiu o grupo de alunos, pertencente a este Centro 

Escolar, no qual se realizou o primeiro período de Prática de Ensino Supervisionada, 

com a Professora Cooperante Júlia Loureiro e com a orientação da Prof.ª Doutora Ana 

Maria de Matos Ferreira Bastos.  

 O período de observação, antecedente à responsabilização, assim como o acesso 

ao relatório de caracterização da turma pela professora cooperante, permitiu-nos tomar 

conhecimento da constituição da turma, bem como do meio socioeconómico e cultural 

dos alunos e, ainda, identificar o comportamento dos alunos desta turma, as suas 

atitudes e reações face às tarefas e atividades propostas pela professora titular da turma.  
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 A turma era constituída por um grupo heterogéneo de 26 alunos, dos quais 10 

alunos eram do género feminino e 16 do género masculino. A grande maioria dos 

alunos morava perto da escola e pertencia a um nível socioeconómico mediano, 

situando-se numa faixa etária entre os seis e os sete anos. 

 De uma forma genérica, os alunos não tinham problemas graves de saúde, no 

entanto, dois deles manifestavam casos persistentes de otites e de garganta, dois sofriam 

de alergias e um aluno que manifestava mutismo seletivo, o que o impedia de 

comunicar verbalmente. De referir que este aluno estava sinalizado como NEE e recebia 

acompanhamento psicológico fora da instituição.  

  Os alunos da turma do 2.º B eram, por norma, eram interessados, aplicados e 

com um comportamento razoável, tendo em conta a sua faixa etária. Em consequência 

da curiosidade e desejo de intervenção na aula, o comportamento dos alunos era 

controlado através do mapa de comportamento, afixado na parede perto da secretária da 

professora. Este mapa era constituído pelos nomes dos alunos e os dias da semana, no 

qual a professora utilizava círculos verdes (bom comportamento), amarelos (mau 

comportamento) e vermelhos (muito mau comportamento), alertando os alunos para 

uma necessária mudança de atitude.  

O mapa de comportamento, quando devidamente utilizado, constitui um meio 

eficaz no controlo da turma. Os alunos demonstravam respeito, tanto pela professora, 

como pelos funcionários, como para com os estagiários. Apenas um aluno, que 

aparentava uma grande necessidade de atenção com as suas excessivas intervenções, por 

vezes, se tornava inconveniente. 

 

2.2.  Contexto do 2.º CEB 

 
O Estágio II teve lugar na Escola Básica do 2.º e do 3.º CEB Monsenhor de 

Jerónimo do Amaral, integrada no Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, no 

concelho de Vila Real. Esta Escola foi fundada em 2 de novembro de 1984 e encontra-

se agregada à Escola Secundária Morgado de Mateus.  

A Escola Básica do 2.º e 3.º CEB Monsenhor Jerónimo do Amaral apresenta, no 

geral, condições favoráveis, não só ao processo de ensino e aprendizagem, mas também 

à criação de um ambiente agradável e ao convívio entre os alunos. Sendo uma 

instituição abrangente do 2.º e 3.º CEB é constituída por quatro pavilhões (A, B, C e D) 
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e um gimnodesportivo, que reúnem as condições essenciais para uma escola com este 

nível.  

A ocupação das salas é rotativa entre turmas, não sendo atribuída a cada turma 

uma sala específica. A organização destas salas era tradicional: a típica secretária do 

professor mais alta e na frente, seguida pelas várias mesas duplas e cadeiras, dispostas 

em três filas. 

Na mesa do professor encontrava-se um computador com acesso à internet e com 

ligação ao projetor multimédia situado no teto da sala, direcionado para o quadro 

branco. Os materiais didáticos existentes nas salas eram, apenas, um transferidor, uma 

régua e um esquadro, todos em ponto grande.  

No segundo período de Estágio, relativo ao 2.º CEB, a nossa Prática de Ensino 

Supervisionada interveio na turma do 5.º B, da Escola Morgado de Mateus. O professor 

cooperante foi o Professor João Almeida, com a orientação da Prof.ª Doutora Helena 

Maria Barros de Campos. 

A turma de Matemática do 5.º B encontrava-se inserida no Projeto TurmaMais, 

composta por um grupo heterogéneo de 20 alunos, dos quais oito alunos eram do género 

feminino e 12 do género masculino, com idades compreendidas entre os 10 e 11 anos, 

tendo a maioria 10 anos.  

O Projeto TurmaMais consistia na constituição de subgrupos internos e na 

combinação de alunos através de critérios de aproveitamento escolar, criando novas 

dinâmicas que visavam melhorar, significativamente, os resultados escolares. Desta 

forma, a turma de Matemática em questão, estava organizada de modo a que os alunos 

estivessem ao mesmo nível, uniformizando as suas necessidades, permitindo ao 

professor elaborar um plano mais específico ajustado aos alunos, promovendo o sucesso 

dos alunos (Fateixa, Magro-Cruz, & Verdasca, 2002).  

A turma alvo posicionava-se no nível dois no âmbito do projeto, o nível 

intermédio, ou seja, o seu rendimento, em média, estava situada no nível três, na 

classificação de avaliação sumativa. Contudo, entre o grupo de alunos, destacavam-se 

dois com uma classificação equivalente ao nível cinco. 

Esta turma era, geralmente, bem comportada, demonstrado uma ótima relação 

com o professor cooperante, que adotava uma estratégia de serenidade e uma figura 

paternal e boa disposição, cativando os alunos e criando um ambiente propício à 

aprendizagem. Os alunos prestavam atenção às aulas, revelando esforço e envolvimento 

nas tarefas e nas atividades propostas. 
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Refira-se que dois dos alunos (gémeos) estavam sinalizados com NEE, por serem 

hiperativos. Demonstravam sinais de irrequietação e dificuldade em prestar atenção, 

merecendo uma especial atenção na proposta e posterior execução das atividades. 

 

3. Considerações Programáticas relativas ao 1.º e 2.º CEB 
 

Os domínios tratados no primeiro período de Estágio disseram respeito a Números e 

Operações e Geometria e Medida, já o Estágio II decorreu somente sob o domínio dos 

Números e Operações. Na Tabela 2 verificamos, mais pormenorizadamente, os assuntos 

lecionados: 

 
Tabela 2-Conteúdos abordados durante a Prática de Ensino Supervisionada. 

Estágio I Programa de 

Matemática (2007) 

Estágio II Programa e Metas 

Curriculares de 

Matemática (2013) 

Domínio: Geometria e 

Medida  

 

 

 

 

 

 

 

-Área 

- Perímetro 

-Unidade de tempo 

e medida de tempo 

-Medida de 

Capacidade 

 

 

Domínio: 

Números e Operações 

(NO5)  

• Números 

racionais não 

negativos  

 

 

-Adição e Subtração de 

números racionais não 

negativos; 

-Propriedades da 

adição e subtração de 

números racionais não 

negativos; 

-Expressões numéricas 

Domínio: Números e 

operações 

-Divisão 

  

O Currículo Nacional de Ensino Básico (DEB, 2001), utilizado durante cerca de 

10 anos, revogado pelo Despacho n.º 17169/2011, já referenciava a habilidade de 

realizar construções geométricas e explorar propriedades de figuras geométricas, 

enfatizando os materiais manipuláveis como um instrumento essencial, no ensino e 

aprendizagem da geometria. O recurso à visualização e ao raciocínio espacial, a 

compreensão dos conceitos básicos de geometria, tal como a utilização do sistema 

universal de unidades, são, também, aptidões a desenvolver, neste âmbito. 

A exploração de padrões geométricos, as medições e as construções simples de 

figuras, demostrando a capacidade de analisar o mundo real e a perceção de conceitos 

geométricos, devem ser acompanhados pela utilização de materiais manipuláveis para 
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tarefas e atividades escolares “ em particular das que visam promover atividades de 

investigação e a comunicação matemática entre os alunos” (DEB, 2001, p. 71). Na 

abordagem deste tema, a utilização deste tipo de material é, já então, realçada e 

aconselhada desde o Ensino Básico ao Secundário, pois considerava-se uma área que 

exige concretização, isto é, as noções geométricas preveem a familiaridade das figuras 

através do seu manuseamento, (re)conhecendo as suas propriedades (Matos & 

Serrazina, 1988; Vale, 1999). 

 No que diz respeito ao domínio dos Números e Operações, Vale (1999), 

menciona os materiais manipuláveis e a sua capacidade de concretização na noção de 

número, conceito considerado extremamente abstrato para uma criança. Recontando a 

idealização de uma representação visual do número, que se verificava na antiguidade, 

através de objetos concretos, Vale (1999) alude à aproximação entre figuras e números. 

Ainda em relação aos Números e Operações, o Currículo Nacional de Ensino Básico 

(DEB, 2001), recomendava que, nas primeiras idades, os alunos realizassem conjuntos e 

descobrissem regularidades, concretizando as suas aprendizagens em situações 

concretas e reais, estendendo-se ao 2.º CEB na exploração de conceitos, como, por 

exemplo, os números racionais.  

No Ensino Básico, a aprendizagem dos números racionais caracteriza-se como 

uma das mais complexas, em virtude de, neste tópico estarem envolvidos conceitos 

complicados para este nível etário (Vale, 1999). As tarefas de investigação determinam 

uma estratégia relevante para estes conteúdos, permitindo descobrir e experimentar, 

construindo conceitos de forma a evoluir, progressivamente, para a abstração (Ribeiro, 

2011; Vale, 1999). 

Para os alunos mais novos, a introdução de conceitos através de problemas que 

trazem a vida real para o contexto de sala de aula, revela-se uma atividade interessante e 

com resultados bem sucedidos (Matos & Serrazina, 1988; NCTM, 2000). Segundo o 

NCTM (2000) e o Programas e Metas Curriculares (Bivar et al., 2013), recomenda-se 

que os alunos utilizem instrumentos de medida e os apliquem conforme sentirem 

necessidade. Desta forma, os alunos utilizam instrumentos de medida para solucionar 

um problema que envolve a realidade e a descoberta, possibilitando o recurso a 

conhecimentos anteriores e à descoberta de novas conceções, como o conceito de 

perímetro, realizando conexões e congruências, assentando num ensino significativo 

(Bivar et al., 2013; Matos & Serrazina, 1988; NCTM, 2000; Ponte et al., 2007). 
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Quando se pede aos alunos para explicarem o seu raciocínio estes esforçam-se por 

explicar da forma mais clara possível, desenvolvendo a sua capacidade de compreender 

o seu pensamento, organizando ideias. Quando partilham com a turma os seus 

resultados, os alunos contactam com diferentes linhas de pensamento, aprovando, 

reprovando e argumentando, o que pressupõe a melhoria de uma resposta, tal como a 

sua auto e heteroavaliação. Para o professor, também é importante ouvir os alunos, para 

que possa formular questões oportunas, clarificar ideias e introduzir a linguagem 

matemática (Morgado, 1988; NCTM, 2000). A utilização de símbolos matemáticos, 

natural da linguagem matemática, deve ser introduzida subsequentemente a outras 

comunicações matemáticas, para que os alunos relacionem a realidade experimentada 

com a linguagem simbólica, própria da matemática, apreendendo-a de forma 

significativa.  

Ao criar um ambiente propício à exploração, ao risco, à partilha de opiniões, os 

alunos estão a criar confiança participando, desta forma, ativamente, no processo de 

ensino e aprendizagem, experimentando uma aprendizagem rica (NCTM, 2000). 

De acordo o Currículo Nacional do Ensino Básico (DEB, 2001), o ponto de 

partida ou apoio das atividades propostas para o 1.º CEB com recurso a materiais 

manipuláveis, auxilia investigações e comunicações matemáticas. De facto, o processo 

de ensino e aprendizagem, nestas idades, deve iniciar-se através de objetos e situações 

concretas, relacionando as diversas disciplinas do currículo (Matos & Serrazina, 1988; 

NCTM, 2000; Ponte et al., 2007). 

Nesta conformidade, propuseram-se, no Estágio I várias atividades, com 

diferentes propósitos e intenções, para que este processo se traduzisse numa exploração 

rica e se promovesse uma discussão de resultados e aferições. 

 Segundo Matos e Serrazina (1988), no ensino da geometria, é importante utilizar 

materiais manipuláveis, como um meio para executar representações gráficas e 

compreender algumas propriedades e conceitos geométricos. Posteriormente, o 

complementar com o registo, em papel adequado, fomenta o pensamento abstrato e 

motiva os alunos. No caso da diferença entre perímetro e área, os autores referem uma 

sequência didática em que se confrontam os dois conceitos. Desta forma, os alunos não 

só memorizam definições e fórmulas, como também, compreendem a sua aplicação em 

diversos contextos, opção seguida na sequência didática proposta para este subtópico.  

As medições, neste nível etário, realizam-se, numa primeira fase, de uma forma 

intuitiva e informal, aproveitando essas intuições para formalizar conceitos, 
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procedimentos e definir as unidades de medida convencionais, exemplificando de forma 

concreta. O mesmo é aconselhado na abordagem da divisão, optando-se pelo método de 

agrupamento para um primeiro contacto com o subtópico dos Números e Operações 

(Matos & Serrazina, 1988; NCTM, 2000; Ponte & Serrazina, 2000; Ponte et al., 2007).  

Assentando num ensino construtivista, criou-se um ambiente favorável à 

estruturação do seu próprio conhecimento, viabilizando um espaço de elaboração de 

conjeturas, argumentos e justificações por parte dos alunos, de uma forma orientada, 

permitindo a descomplicação de conceitos e procedimentos, através de materiais 

manipuláveis e situações reais (Ribeiro, 2011). 

O ensino e aprendizagem da Matemática, no 2.º CEB, implica uma formalização 

de saberes o mais rigorosa possível. Neste nível, é exigido que os alunos façam 

conexões entre assimilações anteriores e novas situações e recorram a esse 

conhecimento, sempre que necessário, realizando generalizações (Bivar et al., 2013). 

A construção do saber matemático começa desde os anos mais elementares, de 

forma a normalizar-se progressivamente até à conceptualização, permitindo trabalhar a 

um nível superior. No 2.º CEB, segundo o Programa e Metas Curriculares de 

Matemática (Bivar et al., 2013), exige-se algum nível de abstração em algumas 

operações, sendo as operações com números racionais o grande desafio neste domínio. 

Neste nível de escolaridade, os alunos já devem ter adquirido e memorizado certos 

conceitos e procedimentos, de forma a tornar possível o desenvolvimento de um 

trabalho posterior, envolvendo conceitos mais complexos. Atribui-se, assim, 

importância à memorização de certos procedimentos, sem que esta se tenha processado 

sem ter sido rastreada pela compreensão. A memorização de alguns factos mais 

elementares, liberta esforços e subcargas da estrutura cognitiva dos alunos, dedicando-

se, deste modo, a tarefas mais complicadas (Bivar et al., 2013). 

O recurso a um raciocínio dedutivo, permitindo aos alunos formular conjeturas, 

auxilia a construção de conhecimento, privilegiando-se práticas que envolvem os alunos 

no processo de ensino e aprendizagem, fomentando a argumentação e ao raciocínio 

hipotético-dedutivo, na aprendizagem da Matemática (Bivar et al., 2013). 

A comunicação de ideias por parte dos alunos, proporcionada pelo professor, é 

importante para que os alunos expliquem o seu raciocínio de forma clara e utilizando 

algum rigor, no que diz respeito à linguagem matemática, ainda em construção. Por 

exemplo, quando se propõe a resolução de problemas, os alunos, nesta fase, ainda são 

autorizados a recorrer, inicialmente, a situações concretas e anotações informais, mas 
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deverão formalizar as suas respostas e utilizar normas convencionais matemáticas 

(Bivar et al., 2013). 

O tratamento dos conceitos lecionados no 2.º CEB, respeitante às frações pode ser 

mais complexo do que aparenta. Segundo Vale (1999), o material manipulável, no 

ensino das frações, pode até nem ser necessário para todos os alunos, no processo de 

ensino e aprendizagem das frações, mas afirma-se a utilização deste tipo de materiais, 

como um recurso que fomenta o discernimento de noções envolvidas neste decurso. 

Através de materiais manipuláveis ideais para a aprendizagem das frações, tais como 

discos de frações, desta forma, desenvolvem esta noção abstrata. 

O resultado das reuniões, com os professores cooperantes e com os professores 

orientadores, contribuíram para o êxito das sequências lecionadas, cooperando e 

orientando as nossas propostas para que se tornassem exequíveis. 
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Capítulo III- Desenvolvimento da Prática de Ensino 
Supervisionada  
 
 Durante a Prática de Ensino Supervisionada, planificaram-se sequências 

didáticas com a utilização de materiais manipuláveis como apoio fundamental à 

aprendizagem da Matemática. 

 As sequências lecionadas no Estágio I e no Estágio II, abordaram conteúdos 

programáticos negociados com os professores cooperantes e as professoras orientadoras, 

em reuniões sistemáticas realizadas com o intuito de orientar todo o processo de estágio. 

Deste modo, descrevemos, neste capítulo, as tarefas que constituíram a Prática de 

Ensino Supervisionada, com maior ênfase na aplicação de materiais manipuláveis, tal 

como as reações dos alunos à utilização deste tipo de material.  

Os diálogos transcritos, neste Relatório final de Estágio, não surgiram de uma 

narrativa multimodal, isto é, uma narrativa resultante do registo parafraseado da recolha 

de dados reais em sala de aula (Lopes et al., 2013), mas sim, de registos de um diário de 

bordo, que cada estagiário compilou, de onde se transcreveram os diálogos das 

respetivas abordagens e dos apontamentos (como se exemplifica na Figura 4)  

 

 

Figura 4-Diálogo transcrito da aula de introdução às operações de adição e subtração de números 
racionais não negativos, no 5.º ano de escolaridade. 
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Os nomes dos interlocutores são fictícios com o propósito de respeitar o 

anonimato de cada um dos alunos.    

1. Atividades no 1.º CEB 
 
1.1.  O geoplano e os pentaminós no ensino e aprendizagem dos conceitos de 

perímetro e de área 

 
Através de uma forma intuitiva e semelhante à realidade, concebeu-se um 

problema que permitisse discutir estratégias para a sua resolução. Palavras como cercar, 

vedar e contornar, entre outras, orientaram o tipo de procedimento a seguir. De seguida, 

estabeleceu-se um diálogo que permitiu aferir o conceito de perímetro e utilizar outras 

palavras como comprimento e soma. 

A abordagem de área como conceito geométrico concretizou-se, nomeadamente, 

através da utilização dos pentaminós. A apresentação do material, a sua manipulação e o 

estudo das suas propriedades, constituíram um estudo simultâneo com a aprendizagem 

deste conceito. 

A tarefa com o geoplano comportou a diferenciação entre medidas de área e de 

perímetro, devido à possibilidade de construir figuras, através de contornos 

representados pelos elásticos, contornando um conjunto determinado de pinos ou 

pregos.  

 Apresentamos na Tabela 3 uma síntese dos conteúdos lecionados, nesta primeira 

sequência de atividades, assim como os materiais auxiliares neste processo, em função 

dos objetivos que se pretendiam atingir. 

 
Tabela 3-Orientações para a exploração do conceito de perímetro e do conceito de área. 

 

 

 

Domínio Tópico Objetivos  Materiais 

Geometria e 

Medida 

Comprimento, 

perímetro e área 

- Definir perímetro; 

-Conhecer o conceito de área; 

-Estimar áreas; 

-Resolver problemas 

relacionados com áreas e 

perímetros; 

- Régua; 

-Pentaminós; 

-QI; 

-Folha quadriculada; 

-Geoplano; 

-Apresentação digital, em 

formato PowerPoint; 
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1.ª aula: Introdução ao conceito de Perímetro 

 
 A abordagem do subtópico Perímetro iniciou-se com a apresentação de um 

problema que pretendia despertar a curiosidade dos alunos, motivando-os para o cálculo 

da medida do perímetro, de uma forma intuitiva.  

O problema concebido para apresentar este conceito relacionava-se com a 

realidade, dando a possibilidade de recorrer aos conhecimentos prévios dos alunos, 

imaginando estratégias de resolução. Desta forma, tendo como recurso uma folha de 

registo, apresentou-se um problema (ver Figura 5) no QI: 

 

 
Figura 5- Apresentação digital, em formato PowerPoint, utilizada na introdução da noção de perímetro. 

 
A projeção do enunciado do problema permitiu aos alunos ter um suporte visual, 

para que, numa fase inicial, fosse possível questionar os alunos, diagnosticar os seus 

conhecimentos e auscultar as suas primeiras ideias.  

 
Prof. Estagiária: As medidas dos comprimentos dos lados do jardim são todas 
iguais? 
Júlio: Não, porque dois lados têm 20 m e os outros têm 15 m.  
Prof. Estagiária: Então que figura geométrica representa o jardim? 
Pedro: É um retângulo! 
Prof. Estagiária: Se vocês vedassem o jardim, como o fariam? 
Pedro: Púnhamos a rede à volta dele. 
Prof. Estagiária: Então, quantos metros de rede serão precisos, sabendo que o 
jardim é um retângulo e que os seus lados, iguais dois a dois, medem 20 m e 15 
m? 

 
As primeiras observações, em grande grupo, foram a forma do jardim, sendo este 

retangular e como se veda um espaço, isto é, cercando os limites do retângulo, que seria 

a observação crucial ao procedimento. Aproveitando as perceções dos alunos, a folha de 

registo marcou o passo seguinte, isto é, os alunos solucionaram, individualmente, o 

problema, utilizando o metro (m) como unidade de medida.  
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Realizadas as descobertas, partiu-se para a comunicação de resultados. Os alunos 

conseguiram, sem grandes dificuldades, entender o enunciado do problema, retirando, 

com facilidade, os dados relevantes para proceder à solução do problema.  

 
Jorge: Sabíamos quanto media todos os lados do jardim: dois tinham 20 m e os 
outros dois tinham 15 m. Pusemos a toda a volta, então juntamos 20	� � 20	� �

15	� � 15	� � 70	�. 
 
Após a resolução do problema, a professora estagiária clarificou o conceito de 

perímetro, através das conclusões referidas na apresentação de resultados, em grande 

grupo, como se pode verificar na Figura 6.  

 

 
Figura 6- Folha de registo utilizada na exploração do conceito de perímetro. 

 
Todos os alunos estabeleceram a conexão entre a análise anterior aos 

procedimentos de cálculo da medida de perímetro, como sendo “a soma das medidas 

dos comprimentos dos lados, fixada uma unidade de medida” e o conceito de perímetro 

dada a definição (Ponte et al., 2007, p.13). 

A partir do conceito estabelecido realizou-se uma outra atividade, utilizando papel 

quadriculado e lápis. De forma a concretizar o subtópico lecionado, pediu-se aos alunos 

que escrevessem o seu primeiro nome no papel quadriculado, de forma que cada letra 

ocupasse uma quadrícula.  

O desafio consistiu em encontrar a medida do perímetro das quadrículas que 

envolviam o próprio nome, individualmente, com o auxílio de uma régua como 

instrumento de medição, sabendo que cada quadrícula correspondia a 1 cm. Desta 
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maneira, os alunos calcularam a medida do perímetro, considerando o número de 

quadrículas que os seus nomes ocupavam na folha.  

Os alunos, individualmente, descobriram o perímetro dos seus nomes (ver 

exemplo na Figura 7), comunicando, posteriormente os resultados, em grande grupo, e 

explicando o seu raciocínio à turma e ao docente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.ª aula: Introdução ao conceito de Área 

 
Devido às suas propriedades, os pentaminós constituíram-se como o material ideal 

para introduzir o conceito de área.  

Numa primeira fase, a professora estagiária solicitou aos alunos que destacassem 

os pentaminós da sua pasta Alfa Jogos – Materiais Manipuláveis, pertencente ao Pack 

do livro adotado (Barrigão et al., 2011). Tendo como suporte um conjunto de 

pentaminós, em grande escala, a professora estagiária apresentou os pentaminós como 

um conjunto de figuras constituídas por cinco quadrados, ligados pelas suas arestas de 

diferentes formas, dando origem a várias peças. Em grande grupo, explorou-se o 

material manipulável, ou seja, constataram-se as suas propriedades, trocando 

descobertas. De seguida, pediu-se aos alunos que formassem, individualmente, com 

determinadas peças, um quadrado e um retângulo (diferente de um quadrado).  

Depois de terminarem as construções, no tempo previsto na planificação, um 

aluno, escolhido aleatoriamente pela professora, dirigiu-se ao quadro para reproduzir a 

montagem que efetuou no lugar. 

Figura 7- Exemplo do cálculo do perímetro do próprio nome. 
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Relembrando a noção de perímetro concretizada na aula anterior, a professora 

estagiária propôs aos alunos determinar a medida do perímetro das figuras geométricas 

formadas, sabendo que, cada lado de um quadrado, que constitui uma peça do 

pentaminó, media 1 cm de comprimento.  

A professora estagiária estabeleceu um determinado tempo para os alunos 

concluírem a tarefa proposta, dando o apoio necessário sempre que requerido ou quando 

considerou indispensável. Seguidamente, encorajou os alunos a comunicarem os 

resultados, em grande grupo, de uma forma ordenada e explicarem o seu raciocínio. Na 

fase seguinte, os alunos contaram o número de quadrados que constituíam as figuras 

geométricas (consultar Figura 8 e Figura 9), anotando por baixo de cada figura o 

respetivo número.  

 

 
Figura 8- Quadrado formado com pentaminós. 

 
 

Prof. Estagiária: Qual é o perímetro do quadrado? 
Lara: O perímetro é 20 cm. 
Prof. Estagiária: Como chegaste a essa conclusão? 
Lara: Cada lado mede 5 cm, o quadrado tem quatro lados, 5+5+5+5=20! 
Prof. Estagiária: Muito bem! E por quantos quadrados é constituído? 
António: Por 25 quadrados! 
Prof. Estagiária: Agora, vamos analisar o retângulo.  
 
Os alunos efetuaram o cálculo da medida do perímetro do quadrado e fizeram o 

registo no caderno. Aproveitando a contagem do número de quadrados que constituíam 

a figura, esclareceu-se que esse procedimento diferenciava-se do perímetro por 

corresponder à superfície que a figura ocupa, denominada como área. 
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Figura 9- Retângulo construído com pentaminós. 

 
Prof. Estagiária: Qual é o perímetro do retângulo? 
Inês: É 22 cm! 
Prof. Estagiária: Explica aos teus colegas como chegaste a essa resposta. 
Ivo: Da mesma maneira que o quadrado: somei quanto media todos os lados. 
Prof. Estagiária: Esse é o procedimento correto, mas agora falamos de um 
retângulo. O retângulo tem os lados todos iguais? 
Ivo: Não, tem iguais dois a dois, por isso contei 3 quadrados em dois lados e 
juntei-os e depois contei cinco quadrados nos outros dois, que faz dez, por isso: 
3+3+5+5= 16 cm.  
Prof. Estagiária: Qual é a sua área? 
Lara: São 15 quadrados! 

 
A professora confirmou as repostas, contando em voz alta, de acordo com os 

alunos e questionou a relação entre o número de quadrados que formaram as figuras e 

os respetivos perímetros. De imediato, a grande maioria da turma, embora de uma 

forma, ainda, rudimentar, referiu que o perímetro é a medida “da linha à volta” da figura 

e o número de quadrados corresponde “ao quadrado todo e ao retângulo todo”. Os 

alunos efetuaram e registaram os seus cálculos na folha de registo (ver Figura 10). 

 

                      
Figura 10- Registos da exploração do conceito de área com pentaminós, no caderno diário. 
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Nesse momento, aproveitando as respostas dos alunos, a professora estagiária 

formalizou os conceitos espontâneos adquiridos, definindo área como a superfície que a 

figura ocupa e informando que a unidade de medida da área está convencionado ser um 

�
.  

 
3.ª aula: Consolidação da noção de Perímetro e da noção de Área 

 
Para consolidar os tópicos geométricos referentes aos conceitos de perímetro e de 

área e das respetivas medidas, projetou-se uma imagem. A imagem era constituída por 

diversas figuras geométricas diferentes, dispostas num geoplano, como se pode 

constatar na Figura 11. 

 

 
Figura 11- Figuras geométricas dispostas no geoplano. 

 
Depois de rever os conceitos lecionados, oralmente e em grande grupo, pediu-se 

aos alunos que reproduzissem, nos seus cadernos de folhas quadriculadas, a imagem e 

seguissem, atentamente, as diretrizes da professora.  

Inicialmente, solicitou-se aos alunos que calculassem as áreas de cada uma das 

figuras geométricas, tendo como unidade de medida o quadrado. Durante o 

procedimento, os alunos detetaram a particularidade da figura B e, para superarem o 

obstáculo que se esclarece na Figura 12, repararam que aquela parte da figura era 

formada por dois triângulos. Identificaram que os dois triângulos iguais, juntos, 

formavam um quadrado e, por esse motivo, deslocaram, mentalmente, um dos 

triângulos de maneira a obter um quadrado, contabilizando-o. 
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Após a conclusão desta tarefa, a professora estagiária distribuiu os geoplanos onde 

os alunos, de forma individual, representaram cada uma das figuras geométricas 

dispostas na imagem apresentada. Depois de representarem a figura no geoplano e 

compararem com a figura geométrica no caderno, efetuaram algumas experiências com 

os elásticos, por forma a concluírem o que se mostra na Figura 12. De seguida, 

calcularam as respetivas medidas de área e de perímetro, registando os cálculos e 

utilizando as unidades de medida convencionais. 

Para cada figura, a professora estagiária selecionou um aluno para ir ao quadro 

resolver o exercício proposto, dando espaço às interações entre os alunos. As resoluções 

apresentadas, serviram como suporte à fase final desta sequência: comparar áreas, 

perímetros e relembrar o conceito de figuras equivalentes, lecionado no 1.º ano de 

escolaridade.  

 
Prof. Estagiária: Quando observaram a figura A e a figura E, qual vos parecia ter 
um perímetro maior? 
Ivo: A figura A, porque parecia maior, mas quando calculei o perímetro vi que 
não era verdade. 
Prof. Estagiária: Porquê? 
Vera: Porque, afinal, a figura A tinha era mais quadradinhos. 
 

Através deste diálogo, os alunos aperceberam-se que o facto de “ter mais 

quadradinhos”, se referia a uma área maior, contudo, não significava que o seu 

perímetro também fosse maior, pois são dois conceitos diferentes. 

 
Prof. Estagiária: Há duas figuras aqui representadas que têm a mesma área. 
Quais são? 

Figura 12-Detalhe da figura B a ter em atenção na contabilização dos quadrados. 
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Jorge: São a B e a C. 
Prof. Estagiária: O que têm em comum estas figuras? 
Jorge: Têm o mesmo número de quadradinhos. 
Prof. Estagiária: Exatamente! Como se chamam duas figuras que têm o mesmo 
número de quadradinhos, ou seja, que têm a mesma área? 
Júlia: Equivalentes! 
 

Não constituiu tarefa fácil os alunos lembrarem-se, imediatamente, do conceito de 

figuras equivalentes, pois tinha sido lecionado no ano letivo anterior. No entanto, um 

dos alunos recordou-se e animado pela professora estagiária, explicou o sentido da 

palavra como: equi significa igual e valente quer dizer valor. As figuras exploradas e 

comparadas, consciencializaram os alunos da diferença entre a noção de perímetro e de 

área.  

1.1.1.  Reflexão sobre a primeira sequência de atividades do 1.º CEB 
 

Na primeira aula no âmbito da Geometria e Medida, a projeção do enunciado do 

problema, estabeleceu o primeiro passo para a introdução do conceito de perímetro, 

captou-se a atenção dos alunos, facilitando o diálogo. Os alunos entenderam o que se 

pretendia, prevendo que, cercando o jardim, estaríamos a contornar a figura.  

Se tivéssemos oportunidade de voltar a abordar este conceito, optaríamos por 

fornecer a cada aluno uma figura geométrica, um fio de lã e uma régua. O desafio seria 

saber o comprimento, do fio de lã, necessário para contornar a figura, sem as medidas 

dos lados dadas antecipadamente. Desta forma, a possibilidade de resolução passaria 

por contornar a figura com o fio, marcar a quantidade que utilizaram para o fazer e 

efetuar medições com a régua, utilizando as unidades de medida informais ou as 

convencionais. Este tipo de atividades são interessantes para as crianças, pois permitem-

lhes manipular objetos, descobrindo conceitos. Ao mesmo tempo, os alunos estão 

completamente envolvidos, livres de distrações, sentindo necessidade de recorrer a 

conceitos adquiridos e formar novos conceitos, embora, inicialmente, ainda 

desorganizados. Quando a professora formaliza os conceitos, os alunos revêm o 

processo, no qual participaram, realizando associações que progridem para uma 

aprendizagem significativa. 

Na segunda aula, respeitante à área, o feedback foi bastante positivo. Após a 

apresentação dos pentaminós, os alunos demonstraram um grande interesse pelo 

material manipulável, prestando atenção à aula. Quando os alunos utilizaram os 

pentaminós para construir um retângulo, dedicaram-se à tarefa imediatamente e 
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eficazmente, tendo sido um dos alunos a construir a figura mais rápido do que a 

professora estagiária. Devido à sua semelhança com um puzzle, os alunos encararam a 

tarefa com os pentaminós como um jogo, sentindo-se cativados para a cumprirem. O 

facto das propriedades deste material serem propícias ao estudo da geometria, favoreceu 

o cumprimento dos objetivos previstos para o plano de aula.  

Para a terceira e última aula relativa a este tópico, os principais objetivos da 

atividade, com o geoplano, centraram-se na distinção entre o conceito de perímetro e o 

de área e na abstração destes conceitos. Mais uma vez, a utilização do material, aliado à 

sequência de tarefas que compunham a atividade proposta, assemelhou-se a um jogo, no 

qual, cada exercício correspondeu a uma etapa superada. Através do questionário e da 

observação dos alunos, enquanto trabalhavam, permitiu-nos reconhecer o sucesso da 

atividade quer em relação à adesão à tarefa, quer em relação às aprendizagens 

realizadas.  

Em relação à superação do obstáculo da contagem dos quadrados na figura B 

encontrado nesta atividade, teria sido interessante apresentar o Teorema de Pick, como 

estratégia para contorno da situação. Isto é, segundo Júnior (2013), sendo um polígono 

simples, isto é, um polígono cujas arestas sucessivas não se intersetam, calculam a sua 

área contando os pontos interiores (�), metade do número dos seus pontos que 

constituem a fronteira (�) menos 1, ou seja, a partir da fórmula  � � �
�



− 1. Deste 

modo, obteríamos a área da figura, sem relevar o facto descrito na Figura 12. 

 
1.2. A manipulação do relógio analógico na lecionação das unidades de medida 

de tempo  

 
O instrumento de medição de tempo mais comum é o relógio, que se definiu 

como o principal auxiliar na abordagem à hora como unidade de medida de tempo. 

Inicialmente, recorreu-se a um excerto do filme Alice no País das Maravilhas (Carrol, 

1951), como introdução deste tópico, por forma a esclarecer a utilidade do relógio e a 

noção de hora. Seguidamente, apreciou-se algumas opiniões dos alunos, ainda 

informais, através de um questionamento mediado pela professora estagiária.  

Seguiu-se uma apresentação digital em formato PowerPoint sobre o tópico, que 

permitiu formalizar as conceções dos alunos, comunicadas na fase anterior.  

Por fim, o jogo online interativo (Escolovar, n.d.) sobre as horas, constituiu-se 

como um exercício da representação das horas e dos minutos em relógio. 
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 Na Tabela 4, encontram-se os conteúdos que se pretendiam abordar, assim como 

os objetivos definidos e os recursos selecionados para as tarefas. 

 
Tabela 4- Orientações para a exploração das horas como unidade de medida. 

 
1.ª aula: As unidades de medida de tempo 

 
A introdução à unidade de medida de tempo realizou-se de forma lúdica, 

mostrando um pequeno excerto do filme Alice no País das Maravilhas (Carrol, 1951). 

Neste fragmento, tal como se verifica na Figura 13, aparece um coelho apressado, 

sempre a verificar o seu relógio.  

 

 
Figura 13- Printscreen do excerto do filme Alice no País das Maravilhas (Carrol, 1951). 

 
Os alunos pronunciaram-se acerca da noção de hora como unidade de medida do 

tempo e a respetiva importância. A partir da visualização do vídeo, a professora 

estagiária orientou o diálogo, começando por questionar a necessidade de medir o 

tempo.   

 
Prof. Estagiária: Porque é que o coelho está tão apressado? 
Rui: Porque está atrasado! 
Prof. Estagiária: Como é que ele sabe que está atrasado? 
Rui: Porque está a ver no relógio. 

Domínio Tópico Objetivos  Materiais 

Geometria e 

Medida 

Unidade de medida de 

tempo  

-Reconhecer instrumentos de 

medição do tempo; 

-Identificar unidades de 

medida de tempo; 

-Excerto de um filme; 

-QI; 

-Relógio; 

-Apresentação digital em 

formato PowerPoint; 

-Jogo online (Escolovar, 

n.d.) 
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Debateu-se, então, o cumprimento de compromissos, a rotina, a pontualidade e o 

instrumento que nos informa do que necessitamos para correspondermos a estes 

pressupostos, essenciais no nosso quotidiano.  

Para completar este tipo de informação, a professora estagiária levanta a questão 

“Como podemos medir o tempo?”. Seguidamente, expôs-se uma apresentação digital 

em formato PowerPoint informativa e animada (consultar Figura 14), referindo os 

vários tipos de relógio, como e de que forma está dividido o relógio. Após o que 

comparou as diversas unidades de tempo: um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 

minutos e um minuto tem 60 segundos. Desta maneira, formalizaram-se conceitos 

intuitivos e desmistificaram-se alguns conceitos alternativos, comunicados na situação 

anterior. 

 

 
Figura 14- Excerto da apresentação digital, em formato PowerPoint, sobre a hora como unidade de 

tempo. 
 

De maneira a exercitarmos a noção da contagem do tempo a partir da observação 

de um relógio analógico, atribuímos mais relevância a este tipo de relógio (ver Figura 

15), visto que, apresenta uma representação mais abrangente sobre a divisão do dia em 

partes. Para isso, recorremos ao relógio disponível na sala de aula e ao relógio opcional 

do QI. 
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Figura 15- Exercícios de medida de tempo com o relógio analógico. 

 

A partir dos relógios, a professora estagiária desafiou os alunos a marcarem e 

dividirem o dia em partes, interligando este estudo com o das frações.  

De forma a consolidar os conteúdos lecionados, a professora estagiária apresentou 

um jogo online (Escolovar, n.d.) (como se pode ver na Figura 16), que consistiu na 

marcação das horas e minutos no relógio analógico a partir de um relógio digital, que 

cada um dos alunos foi fazer ao quadro. 

 

 
A partir desta fase da aula, definiu-se um intervalo de tempo para a realização das 

tarefas propostas. Quando ultrapassado o intervalo de tempo imposto, questionou-se 

quantos minutos é que foram excedidos para que pudessem ter a perceção da marcação 

do tempo no relógio e calcularem o tempo supérfluo, não podendo deixar de ter controlo 

sobre esse tempo. 

 

1.2.1.  Reflexão sobre a segunda sequência de atividades do 1.º CEB 

 
A hora como unidade de medida de tempo é um assunto banal para os alunos que 

a referem, naturalmente, sem saber, exatamente, do que se trata. Optou-se pelo filme 

Alice no País das Maravilhas para introduzir o conteúdo, por forma a cativar os alunos, 

Figura 16- Excertos do jogo online Aprendendo as horas (Escolovar, n.d.). 
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atingindo os objetivos pretendidos, por ser um vídeo familiar e de fácil compreensão. 

Deste modo, auscultaram-se conceções alternativas sobre a noção de tempo, 

incentivando-se os alunos a comunicarem as suas ideias acerca do tema, sem as 

desvalorizar. Portanto, os grandes objetivos do vídeo consistiram em iniciar o processo 

da conscientização da utilidade do relógio e da hora, como unidade de medida de tempo. 

A professora estagiária conseguiu obter informações imediatas sobre a incidência 

no tema, preparando a formalização do conteúdo. As respostas permitiram desenvolver 

mais rapidamente o processo, por não ser necessário insistir em alguns conceitos que se 

revelaram estáveis e proceder à parte mais abstrata: dividir o dia em duas partes, em 

horas e em minutos.  

O relógio do QI constituiu-se como um cenário ideal para a elucidação deste 

conteúdo, permitindo manipular, no computador, o relógio, sendo visível e acessível a 

todos. Devido à variedade de opções, dividindo o relógio em partes, explicou-se aos 

alunos a noção de meia hora, um quarto de hora, três quartos de hora, tal como as suas 

representações, relacionando a divisão do relógio em partes com as frações, que já 

haviam abordado. 

O jogo online (Escolovar, n.d.), um exercício simples, preveniu a falta de atenção 

e deu continuidade à motivação dos alunos, realizando-se a passagem de horas do 

relógio digital para o relógio analógico, algo não tão simples para uma criança no 2.º 

ano do Ensino Básico.  

A marcação de tempo exercitou-se constantemente, o que também elucidou 

noções de responsabilidade e cumprimento de deveres. 

 
1.3. Agrupar feijões para iniciar a divisão como conceito algébrico 

 
O início do estudo da divisão proporcionou-se através de um problema sobre o 

cultivo de três campos. Dados os feijões, como representantes das sementes e os sacos, 

como se fossem os campos, os alunos distribuíram as sementes pelos campos de várias 

formas, de maneira a que efetuassem divisões com resto e sem resto, por métodos 

informais. A partir dessa experiência, o diálogo entre a professora e os alunos, seguiu-se 

o passo de formalização de conceitos e introdução dos símbolos convencionais que 

envolvem este tipo de operações.  

Numa fase seguinte, exercitamos este conceito algébrico através de um jogo, que 

denominamos Dominó da divisão, formado por várias peças semelhantes ao dominó 

convencional, substituindo as marcas por diferentes operações da divisão exata e os seus 



 

58 

 

respetivos resultados. Em pares, os alunos posicionaram todas as peças do seu dominó 

da divisão, em cooperação, comunicando as suas ideias. 

Posteriormente, apresentaram todas as resoluções dos dominós, justificando 

escolhas e indicando as suas estratégias e opiniões. 

Apresentam-se, na Tabela 5, os materiais que utilizamos para atingir os objetivos 

planificados. 

 
Tabela 5- Orientações à exploração da operação de divisão. 

Domínio Tópico Objetivos  Materiais 

Números 

e 

operações 

Operações com 

números naturais- 

divisão inteira 

-Compreender o conceito de divisão; 

- Realizar divisões exatas através de 

métodos informais; 

- Representar operações de divisão, 

horizontalmente, utilizando o símbolo “:”; 

- Resolver problemas de um passo 

envolvendo situações de partilha equitativa 

e de agrupamento. 

-Apresentação 

digital em formato 

PowerPoint; 

-Feijões; 

-Cinco sacos de 

plástico; 

- QI; 

-Dominó da 

divisão; 

 

 
1.ª aula: Divisão com números naturais com resto zero 

 
Por forma a dar início à abordagem do subtópico da divisão exata com números 

naturais, apresentou-se um problema sobre uma situação da vida real (ver Figura 17):  

 

 
Figura 17- Apresentação digital, em formato PowerPoint, utilizada na exploração da divisão. 

 
A professora estagiária desafiou os alunos a ajudar o Sr. Manuel tendo como 

recurso 30 sementes e três sacos de plástico, que corresponderiam ao número de 

sementes para cada campo (30) e ao número total de campos.  
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Luís: Vamos metendo uma em cada saquinho de cada vez e vemos quantas dá 
para cada um! 
Rodrigo: Até acabarem! 
Prof. Estagiária: Será que vai dar certo?  

 
Utilizando o método do agrupamento, demonstrou-se aos alunos como se pode 

dividir as sementes pelos vários campos, sem sobrar nenhuma semente, comprovando as 

opiniões dos alunos. Verificou-se, assim, que dividindo as 30 sementes pelos três 

campos, ou seja, 30 ÷ 3, resultavam 10 sementes para cada campo. 

De seguida, levantou-se a seguinte possibilidade: “Se o Sr. Manuel resolver deixar 

um dos campos em pousio, quantas sementes seriam plantadas nos dois campos que 

restam? 

 
Bárbara: Dividimos só por dois campos. 
Prof. Estagiária: Utilizamos quantas sacas, então? 
Ana: Só duas. 

 
Dividindo, novamente, as sementes, desta vez por dois sacos, ou seja,	30 ÷ 2, o 

resultado foi 15 sementes para cada campo, não sobrando nenhuma. 

 
2.ª aula: O dominó da divisão 

 
Depois de uma breve revisão sobre a divisão exata, com números naturais, a 

professora estagiária propôs um jogo aos alunos: o dominó da divisão (ver Figura 18). 

Previamente construído pela professora, o dominó da divisão consistia em manter as 

regras do dominó comum, contudo, as peças apresentam operações de divisão e as suas 

respetivas soluções. A professora estagiária agrupou os alunos dois a dois e distribuiu 

um jogo de peças de dominó da divisão a cada par, acabando o jogo quando todas as 

peças tiverem sido utilizadas, de forma correta. Note-se que, neste jogo, o símbolo de 

divisão usado é :, e não o adotado neste trabalho (÷). 

 
Figura 18- Algumas peças do Jogo Dominó da Divisão 
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 Os pares cooperaram entre si, verificando, a cada passo, as suas escolhas para 

concluírem o jogo com sucesso. 

 Quando todos os alunos terminaram, chamou-se ao quadro um dos alunos para 

exemplificar aos colegas, justificando as posições das peças. 

1.3.1. Reflexão sobre a terceira sequência de atividades do 1.º CEB 
 

À semelhança dos subtópicos anteriormente descritos, a introdução dos subtópico 

da divisão realizou-se através de um problema. Como recurso à solução do problema 

utilizaram-se os sacos, que corresponderam ao número de campos pelos quais se 

pretendia dividir as sementes, introduziu-se a divisão inteira de modo intuitivo. 

Recorrendo ao método do agrupamento, os alunos dividiram, conforme os critérios 

solicitados no problema. Clarificando o conceito de divisão com números naturais, 

apresentou-se a indicação da operação, incluindo o sinal convencional da divisão (÷).  

A variedade de questões propostas permitiu ter contacto com diversas situações, 

todas elas implicando a operação da divisão, com o objetivo de entender a sua aplicação 

e os seus procedimentos. Apesar do Programa de Matemática de Ensino Básico (Ponte 

et al., 2007) não o visar, a abordagem dos conceitos de dividendo, de divisor e de 

quociente seriam consideradas pertinentes, no momento. Visto que, quando associamos 

o número de sementes ao número a ser dividido, o número de campos pelos quais as 

sementes são divididas, constitui uma excelente oportunidade para introduzir o conceito 

de dividendo, como a quantidade a ser dividida, o divisor, como o número de partes 

pelas quais o dividendo é repartido e o quociente, como a solução deste tipo de 

operações (Gallego, 2007). 

Em relação ao dominó da divisão, previamente concebido pela professora 

estagiária, revelou-se uma ótima estratégia, ao qual os alunos aderiram 

entusiasticamente.  

As operações de divisão inscritas nas peças foram pensadas de forma a que os 

alunos refletissem em questões não referidas, explicitamente, na aula, tais como, a 

divisão de um número inteiro por zero, que de forma intuitiva, os alunos solucionaram 

através de um raciocínio sobre o significado de divisão, pensando num exemplo 

concreto. Também se optou por divisões equivalentes, preparando os alunos para o 

estudo das frações. 
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1.4. Experiências com copos graduados como iniciação à aprendizagem do 
conceito de capacidade  
 

Como introdução ao conceito de capacidade e a respetiva unidade de medida, o 

litro (l), optou-se por uma apresentação digital, em formato PowerPoint com 

informações acerca do tópico em estudo. Seguidamente, apresentou-se aos alunos uma 

variedade de recipientes e pediu-se que estimassem as suas capacidades, realizando, 

posteriormente, as experiências com líquidos, como forma de verificação. Comparamos 

capacidades, juntamente com os alunos, o que nos permitiu explorar o conceito de litro, 

de meio litro e de um quarto de litro. 

Para exercitar os conteúdos lecionados, seguiram-se jogos online (Escolovar, 

n.d.) interativos acerca do tópico em estudo. 

 
Tabela 6- Orientações à exploração do litro como unidade de medida de capacidade. 

1.ª aula: O litro como unidade de medida de capacidade e o submúltiplo, 
�

�
	litro) 

 
A abordagem ao subtópico respeitante à medida de capacidade começou por um 

breve diálogo sobre o conceito de capacidade, tendo como recurso a projeção de uma 

imagem com diferentes medidas. Como recurso, a professora estagiária projetou uma 

apresentação digital em formato PowerPoint (como se encontra na Figura 19), 

evidenciando o litro e o meio litro, distribuindo a cada aluno uma folha de registo, para 

anotarem a informação essencial. Desta forma, identificou-se o litro como unidade de 

medida de capacidade universal. 

 

Domínio Tópico Objetivos  Materiais 

Geometria 

e medida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprimento, 

massa, 

capacidade e área 

-Compreender a noção de 

capacidade; 

-Ordenar e comparar capacidades; 

-Estimar capacidades; 

-Identificar o litro (l) como unidade 

de medida de capacidade 

convencional; 

-Comparar volumes de objetos, 

realizando experiências com líquidos; 

- QI; 

-Apresentação digital em 

formato PowerPoint; 

- Copos graduados; 

- Recipientes de 1l, ½l e ¼l; 

- Copos de plástico; 

- Corantes; 

- Água 

- Funil; 

- Jarro; 

- Jogos online (Escolovar, 

n.d.). 
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Figura 19- Excerto da apresentação digital, em formato PowerPoint, utilizado na exploração das medidas 

de capacidade. 
 
 Para formalizar os conceitos lecionados e dar oportunidade para estimar, 

comparar e ordenar capacidades procedeu-se à realização de experiências com líquidos, 

em copos graduados de um litro e meio litro, por parte da professora estagiária, 

estabelecendo, ao mesmo tempo, um diálogo com os alunos e considerando as suas 

opiniões. Cada experiência de medição era colorida, em virtude dos corantes 

adicionados pela professora estagiária. 

 
Prof. Estagiária: Quantos copos de meio litro terei que verter para encher o copo 
graduado de um litro, ou seja, o nível de água alcançar o máximo, gravado no 
copo? 
Vera: Dois! 
Prof. Estagiária: Porque achas que são dois? Porque não três? 
Cátia: É fácil, meio mais meio é 1! Se fossem três transbordava! 
Prof. Estagiária: Vamos verificar se tens razão. 
(Enche o copo graduado até à medida máxima marcada, ou seja, meio litro e verte 
no copo graduado de um litro e repete o processo). 
Ivo: Tenho razão! 
Prof. Estagiária: Então e agora se eu verter meio litro no copo graduado de um 
litro, o que vai acontecer? 
Luís: vai ficar meio copo cheio!  

  
 Os alunos participaram, ativamente, na aula e fizeram observações sobre as 

experiências realizadas. 

Para finalizar esta etapa, a professora estagiária propôs uma questão problema, 

como se observa na Figura 20. 
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Figura 20- Questão problema sobre as medidas de capacidade. 

 
Concedeu-se aos alunos um determinado intervalo de tempo para resolverem a 

situação descrita no problema. Posteriormente, os alunos comunicaram as suas 

respostas: 

 
Prof. Estagiária: Porque é que 10 litros são equivalentes a cinco garrafas de 2 
litros de sumo? 
Júlio: Porque 2 � 2 � 2 � 2 � 2 � 10	litros, ficam dois litros em cada garrafa. 
Prof. Estagiária: Então que capacidade tem cada garrafa de sumo, neste caso? 
Júlio: 2 litros! 
Prof. Estagiária: O que será demasiada quantidade de água para se gastar num só 
dia para lavar os dentes, não acham? 
Bruno: Sim! Mesmo muito! 
Prof. Estagiária: Então, cinco pessoas gastarão muito mais! Quantos litros 
gastarão? 
Lara: 10+10+10+10+10, 50 litros! 
Prof. Estagiária: Muito bem! Então, explica aos teus colegas como chegaste a essa 
resposta. 
Vera: Ora, se uma pessoa gasta 10 litros, temos de juntar 10 litros por cada 
pessoa, que são cinco pessoas. 

 
Depois de auscultar as opiniões da turma, acedeu-se ao jogo online (Escolovar, 

n.d.) (ver Figura 21), dando a possibilidade aos alunos de realizar este jogo sobre as 

medidas de capacidade que aprenderam até ao momento. As peças que constituíram o 

jogo foram manipuladas no QI pelos alunos, ao mesmo tempo que se iam comentando 

os enunciados. 
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2.ª aula: O litro como unidade de medida de capacidade e o submúltiplo, 
�

�
	litro) 

 
Após uma breve revisão sobre as medidas de capacidade, utilizando o litro e o 

meio litro, a professora estagiária utilizou uma apresentação digital em formato 

PowerPoint (como se constata na Figura 22), semelhante ao da aula anterior, que 

permitiu rever o litro, o meio litro e apresentar a noção do quarto de litro. 

 

 
Figura 22- Excerto da apresentação digital, em formato PowerPoint, utilizada na exploração das medidas 

de capacidade. 
 

Realizaram-se, novamente, experiências com líquidos e copos graduados, mas, 

desta vez, introduzindo o quarto de litro na atividade. 

 
Prof. Estagiária: Quantos copos de um quarto de litro terei que verter para encher 
este copo de um litro até ao limite máximo? 
Ivo: Quatro! 
Prof. Estagiária: Porque preciso de quatro? 
Ivo: Um quarto são quatro partes de um litro!  

Figura 21-Jogo online Medidas de Capacidade (Escolovar, n.d.). 
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Prof. Estagiária: Vamos verificar se tens razão. 
(Enche o copo até à medida máxima marcada, ou seja, um quarto litro e verte no 
copo graduado de um litro e repete o processo quatro vezes) 
Prof. Estagiária: Está correto, como podemos ver. Agora, quantos copos de um 
quarto de litro devo verter neste copo de meio litro até encher? 
Diana: Dois meios litros fazem um. 
Prof: Sim, e quantos quartos de litro preciso até fazer meio litro? 
Fernando: Para fazer um litro são quatro, por isso se for para meio litro são 
precisos menos. 
Prof: Sim, está certo. Para vos ajudar, vou verter meio litro neste copo graduado e 
um litro neste copo igual ao de litro. Meio litro são quantas partes de litro? 
Lara: É metade! 
Prof. Estagiária: Se vocês disseram, na experiência anterior, que para completar 
um litro eram precisos quatro copos de quarto de litro, quantos precisaria para 
apenas meio litro, que é metade de um litro, tal como vocês concordaram? 
Júlio: Já sei! Metade!  

  
De forma a exercitarem, novamente, as suas aquisições, a professora estagiária 

propôs uma questão-problema (ver Figura 23), mais uma vez, ligada à realidade dos 

alunos: 

 

 
Figura 23- Questão problema sobre as medidas de capacidade. 

 
Os alunos resolveram o problema, individualmente e, seguidamente, 

comunicaram as suas respostas, em grande grupo. 

 
Pedro: Tanta água! Isto é mesmo verdade? 
Professora: Em média sim, ou seja, aproximadamente, por isso, devemos ser 
responsáveis e fechar a torneira, enquanto esfregamos as mãos.  
Pedro: 120 litros são muitos garrafões de água! 
Professora: Se um garrafão tiver 5 litros, quantos garrafões gastam cada um? 
Ana: Um! E dá para muitos copos. 
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Pretendendo consolidar as medidas de capacidade lecionadas e de maneira a 

utilizarem as medidas de capacidade aprendidas e saberem utilizar instrumentos de 

medida de capacidade, confecionou-se, em grande grupo, um refresco, cuja receita 

(Figura 24) foi distribuída pelos alunos.  

 

 
Figura 24-Receita apresentada sobre as medidas de capacidade. 

 
Para concluir a sequência de atividades, a professora estagiária acedeu ao jogo 

online (Escolovar, n.d.) (como se exemplifica na Figura 25) sobre as medidas de 

capacidade. 

 

 

1.4.1. Reflexões sobre a quarta sequência de atividades do 1.º CEB 
 

No que diz respeito à medida de capacidade, a sequência de atividades constituída 

por diversas tarefas, permitiu uma abordagem rica e completa a este subtópico. As 

experiências com diversos recipientes, entre eles, o copo graduado, como é preconizado 

no Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte et al., 2007), constituiu uma 

Figura 25- Excerto do jogo online Medidas de capacidade (Escolovar, n.d.). 
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situação de aprendizagem propícia à aquisição de conceitos pelos alunos. A participação 

dos alunos neste processo foi entusiasta, por serem experiências concretas e ligadas à 

realidade. O exercício frequente, através das questões problema e os jogos interativos, 

foi crucial no processo de abstração dos conceitos a interiorizar de uma forma lúdica. 

Os jogos interativos, possibilitando a utilização do computador, constituíram uma mais 

valia, proporcionando, ainda, a participação de todos os alunos.  

A preparação do refresco significou a experiência e a aplicação das medidas de 

capacidade, numa realidade próxima e motivadora para os alunos. Esta atividade foi 

particularmente divertida e proveitosa, já que os alunos, ansiosos por provar o refresco, 

intervinham, de forma refletida, tendo o máximo de cuidado nas suas respostas. 

 

2.  Atividades no 2.º CEB 
 
2.1- Os discos de frações e as operações de adição e subtração com números 

racionais não negativos 

 

As operações de adição e subtração com números racionais não negativos 

abordaram-se a partir da manipulação de discos de frações. Dada uma operação deste 

tipo, proposta pela professora estagiária, os alunos tentaram resolver, obedecendo às 

condições algébricas implícitas neste tipo de operações. Desta forma, verificou-se que 

seria necessário encontrar frações equivalentes para que estivessem repartidas em partes 

iguais, surgindo, assim, a necessidade de reduzir as parcelas ao mesmo denominador. 

O estudo das propriedades da adição com números racionais não negativos 

decorreu com um método semelhante. Dadas três frações em cartolina a três alunos, 

experimentou-se a adição das frações, trocando-os de lugar, associando frações e 

experimentando operações com o zero como elemento nulo, movimentando os alunos 

que seguraram cada uma das parcelas, de forma a representar cada umas das 

propriedades. Enalteceu-se, neste processo, o significado das terminações algébricas e o 

registo no caderno diário dos diferentes exemplos categorizados. 
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No final desta sequência, realizou-se uma réplica do Jogo do Stop, conhecido 

pelos alunos, que consistiu na antecipação de regras, folha de jogo e uma folha de 

pontuação. A folha de jogo encontrava-se dividida em níveis de dificuldade 

progressivos, juntamente com a pontuação atribuída às alíneas de cada um. O objetivo 

era obter o máximo de pontuação, resolvendo, a pares, os exercícios que compunham as 

alíneas de jogo. 

Encontra-se, na Tabela 7, mais pormenorizadamente, os materiais que se 

utilizaram para atingir os objetivos propostos para o subtópico em questão. 

 
Tabela 7-Orientações à exploração de operações com números racionais não negativos. 

 
1.ª aula: Operações de adição e subtração com números racionais não negativos 

com denominadores diferentes 

 
Numa primeira fase, na qual iniciamos o estudo de adição e subtração de 

números racionais não negativos, com denominadores diferentes, a professora estagiária 

relembrou a adição e subtração de números racionais não negativos com denominadores 

iguais. Posteriormente, expondo no quadro a representação de uma operação de adição 

com denominadores diferentes, a professora estagiária questionou as possibilidades de 

resolução da seguinte operação: 

 
2

8
�
3

9
 

 
Elisa: Então, soma-se numerador com numerador, denominador com 
denominador. 
 

Domínio Subdomínio Objetivos  Materiais 

Números e 

operações 

(NO5) 

Números racionais não 

negativos 

 

 

 

 

 

- Reconhecer números 

racionais não negativos; 

- Efetuar operações de adição 

e subtração com números 

racionais não negativos não 

negativos com denominadores 

diferentes. 

- Conhecer e aplicar as 

propriedades de adição de 

números racionais não 

negativos; 

-Discos de frações;  

-Cartões com frações;  

- Quadro branco; 

-Marcador; 
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A professora estagiária recorreu a dois discos de frações, em grande escala, 

concebidos previamente: um disco dividido em oito partes e um disco dividido em nove 

partes, em que cada parte era amovível. Tornou-se possível, deste modo, deslocar os 

fragmentos dos discos e apresentar o resultado à turma (como se observa na Figura 26).  

 

 
Figura 26- Discos de frações utilizados na exploração da adição de números racionais não negativos. 

 
Em grande grupo, a professora começou por analisar os discos de frações, 

juntamente com os alunos, pedindo-lhes que retirassem os discos de frações disponíveis 

no Pack do livro adotado e acompanhassem o processo, no lugar (Barrigão et al., 2011): 

 
Prof. Estagiária: Em quantas partes está dividido o primeiro disco? 
Carlos: Em 8! 
Prof. Estagiária: E o segundo? 
Bruno: 9 partes! 

 
Sabendo que uma fração representa uma divisão, na qual o denominador diz 

respeito ao número de divisões totais em partes iguais, representam estas frações nos 

discos. Retiramos todas as peças do disco de frações dividido em oito partes e deixamos 

duas, de forma a reproduzir a fração. Depois, retiramos três partes do disco das frações, 

dividido em nove partes, e juntamos ao disco onde estão representados os 



�
.  

 
Prof. Estagiária: A solução da operação será uma fração, certo? 
Todos: Sim. 
Prof. Estagiária: Então, juntas, as frações num só disco (apontando para o que está 
dividido em 8 partes), eu poderei dizer que o seu denominador terá que valor? 
Anabela: Já sei! Oito!  
Prof. Estagiária: Porquê? 
Anabela: Porque o disco de frações está dividido em oito. 
Prof. Estagiária: Mas há um problema, a partes que tiramos do disco dividido em 
9 partes, não são iguais às partes do disco de frações dividido em 8 partes, o que 
não corresponde à definição de fração. Como vamos resolver esta situação? 
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Após discutirmos possibilidades, em grande grupo, os alunos chegaram à 

conclusão que era necessário descobrir frações equivalentes, cujo denominador fosse 

igual. Seguindo esta linha de pensamento, a professora estagiária explicou que, 

multiplicando pelos respetivos mínimos múltiplos comuns (m. m. c.) os dois termos da 

fração, obteríamos frações equivalentes, com denominadores iguais. 

 
2(× 9)

8(× 9)
�
18
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3(× 8)

9(× 8)
�
24
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Utilizando novamente os discos de frações, os alunos efetuaram uma operação de 

subtração de frações com denominadores diferentes, tendo sempre em conta uma 

solução com resultados de números racionais não negativos.  

Para concluir, a professora recapitulou o processo, juntamente com a turma e os 

alunos registaram, nos cadernos, a “regra” da adição e subtração de frações com 

denominadores diferentes (ver exemplo do resumo de um dos alunos na Figura 27). 

 

 
Figura 27- Registo da regra da propriedade comutativa da adição, no caderno diário. 

 
 
2.ª aula: Propriedades da adição com números racionais não negativos  

  
Após a abordagem à soma e subtração de frações com denominador igual e 

diferente, procedeu-se à apresentação das propriedades da adição de números racionais 

não negativos, com ou sem denominadores iguais. Para iniciar este conteúdo, distribuiu-

se por três alunos uma fração, representada num cartão, uma diferente para cada um. 
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Tendo como fundo o quadro branco, os alunos seguraram, um pouco distanciados uns 

dos outros, a respetiva cartolina, numa disposição semelhante à da Figura 28.  

 

 
 

 

No quadro, entre os alunos que eram, naquele momento, portadores da sua fração, 

foi desenhado o sinal de adição “+”, dando origem a uma soma cujas parcelas estavam 

em forma de fração (ver Figura 29).  

 

 

 

 

Propôs-se, numa fase posterior, aos alunos da turma, calcular, mentalmente, a 

operação de adição dessas frações.  

 
Prof. Estagiária: Qual é o resultado desta operação de adição? 

Carlos: Este é fácil: 
�

�
 ! 

Prof. Estagiária: Porquê?  
Carlos: Porque estão divididos todas em partes em iguais. 

 
A seguir, a professora estagiária pediu aos alunos que seguravam as frações para 

comutarem de lugar. Solicitou, novamente, que efetuassem a operação da adição 

mentalmente (Figura 30). 

Figura 29- Representação da operação de adição de números racionais não negativos e a 
propriedade comutativa. 

Figura 28- Representação das frações em cartolina. 
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Os alunos verificaram de imediato que o resultado era o mesmo. Repetimos o 

processo e os alunos entenderam que a soma não se alterava quando mudávamos as 

parcelas de lugar. 

Repetimos o processo, desta vez, experimentando a operação de adição, mas 

substituindo uma das cartolinas de fração, por uma com uma fração com denominador 

diferente para comprovar se o processo seria o mesmo:  

 

 

  

Prof. Estagiária: A possibilidade de comutar os lugares das frações, ou seja, trocar 
de lugar, numa operação de adição, aplica-se a operações de adição com frações 
com denominador diferente? 
Carla: É!  
Prof. Estagiária: Verifiquem. 

 
Os alunos calcularam, desta vez, no caderno diário a operação de adição, 

representada na Figura 31, retificando a aplicabilidade da propriedade comutativa em 

operações de adição com números racionais não negativos. 

Passamos para a operação de adição, associando parcelas, ou seja, juntando 

primeiramente parcelas, de forma a simplificar a chegada à solução, explicando a 

importância dos parêntesis, quando associamos parcelas, tal como está representado na 

Figura 32. 

 

Figura 30- Segunda representação da operação de adição de números racionais negativos 
(propriedade comutativa). 

Figura 31- Representação da operação de adição de números racionais não negativos com 
denominador diferente (propriedade comutativa). 
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A seguir, somamos números racionais não negativos com zero. Quando a 

professora estagiária pediu aos alunos que o fizessem, os alunos, logo, responderam que 

o zero era como se não tivesse mais nenhuma parcela, além das que já tínhamos 

somado. Recapitulando as etapas anteriores a esta última, em grande grupo, concluímos 

que, numa operação de adição, temos a possibilidade de comutar, associar e de 

considerar o zero como o elemento neutro.  

A professora estagiária nomeou as propriedades da adição e sugeriu que os alunos 

as registassem no caderno, com os exemplos que utilizamos ao longo deste processo.  

Para finalizar a sequência didática, realizou-se o Jogo do Stop adaptado para os 

conteúdos lecionados no período letivo em questão (ver Figura 33). 

 

 
Figura 33- Folha de jogo do Jogo do Stop. 

 

+ + 

Figura 32- Exploração da propriedade associativa da adição com números racionais 
não negativos. 
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O jogo concretizou-se em pares, sendo constituído por cinco níveis diferentes, aos 

quais se atribuíram determinadas pontuações, totalizando 100 pontos: 

Nível 1- 10 pontos (2+3+5); 

Nível 2- 15 pontos (5×3); 

Nível 3- 20 pontos (10×2); 

Nível 4- 25 pontos (10+15); 

Nível 5- 30 pontos. 

 
O início da partida foi dado pela professora estagiária, a partir do qual os alunos 

resolvem o máximo de níveis que conseguirem. Quando a professora estagiária dizia 

Stop! os alunos paravam, imediatamente, de escrever, independentemente, de terem 

terminado ou não. No final de cada nível, comunicavam as suas respostas. Ganhou a 

equipa com melhor pontuação. 

 
2.1.1.  Reflexões sobre a sequência de atividades do 2.º CEB  

 
A utilização dos discos de frações, no processo de ensino e aprendizagem do 

tópico referente a operações de adição e subtração de números racionais não negativos 

com denominadores diferentes, desenvolveu-se de forma a enaltecer a necessidade de 

reduzir as frações envolvidas, neste tipo de operações, ao mesmo denominador. Através 

das representações das frações em discos, os alunos verificaram, que não faria sentido 

somar ou subtrair frações com denominador diferente, do mesmo modo que se efetuam 

estas operações com frações de denominadores iguais. O ponto fulcral neste processo 

foi reconhecer que não têm representações iguais, o que elucida, claramente, os alunos 

para este erro comum.  

Após a aquisição de conceitos como frações equivalentes, mínimo múltiplo 

comum (m.m.c.), os alunos resolveram, facilmente, a situação proposta na fase inicial. 

Excluímos a apresentação das operações de um modo expositivo, sem entender o 

porquê de operar desta forma e procedeu-se à materialização deste processo, tentando 

que os alunos o entendessem pelas suas próprias deduções, conforme os obstáculos iam 

aparecendo.  

Os alunos debateram, comunicaram, argumentaram e retificaram as suas 

respostas. O questionamento realizado definiu-se como crucial, orientando o processo 

conforme os objetivos que se pretendiam alcançar. A postura crítica e interventiva que 

os alunos assumiram, mostrou interesse por parte dos alunos, promovendo a dinâmica 
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da aula. De facto, inicialmente, a solução não se sucedeu de forma tão imediata como 

quando se analisaram as operações com frações com denominadores iguais. Porém, o 

recurso ao disco de frações permitiu visualizar as questões que envolviam as operações 

em estudo. 

Em relação à introdução das propriedades da adição com números racionais não 

negativos, com parcelas constituídas por frações com denominadores iguais ou 

diferentes, realizou-se através de um método semelhante, isto é, os alunos testaram as 

propriedades da adição, utilizando os cartões descritos anteriormente.  

Na abordagem à propriedade associativa verificou-se mais dificuldade em 

identificar, pela confusão que os alunos fizeram entre associar e comutar. Através de 

uma linguagem partilhada, ou seja, decompondo conceitos em termos mais simples, os 

alunos acabaram por entender as diferenças. A expetativa do que iria acontecer a cada 

passo que a professora estagiária manipulava as frações, através do movimento dos 

alunos foi, também, encarada como um jogo, mantendo os alunos atentos e preparados 

para descobrirem a solução.  

O registo no caderno efetuou-se, não por definições e exemplos dadas pelos 

manuais adotados, mas sim concebidas, em grande grupo, com os exemplos que os 

alunos verificaram ao longo desta abordagem, sempre respeitando a linguagem 

matemática e a utilização simbólica de uma forma correta. Este tipo de práticas é mais 

acessível aos alunos, criando pontos de referência e, por ser algo que não memorizado, 

resultou da experimentação, através de uma sequência de atividades que lhes permitiu 

tirar conclusões. 

O Jogo do Stop exercitou os conteúdos abordados, gerando um salutar espírito 

competitivo entre os alunos. Para se superarem, juntamente com a pressão do tempo 

indefinido, apenas conhecido pela professora estagiária, maximizaram o nível de 

empenho nesta atividade, desenvolvendo uma excelente concentração nos exercícios 

que compunham os níveis do jogo. 
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Considerações finais 
 

Os materiais manipuláveis constituem um recurso de natureza exploratória, 

permitindo, aos alunos, experimentar situações que beneficiam a construção de 

conceitos, tal como, diversas finalidades propícias à aprendizagem dos conteúdos 

programáticos.  

Atualmente, os materiais manipuláveis são diversificados e foram concebidos e 

introduzidos, progressivamente, acompanhando a evolução dos tempos e dos saberes, 

por vários didatas de referência e sustentados por múltiplas personagens de renome na 

história da educação.  

A sua qualidade no processo de ensino e aprendizagem está, intimamente, ligada 

ao modo de como se utilizam, ou seja, pressupõe um planeamento sequenciado e 

idealizado para corresponder aos objetivos que se pretendem alcançar. Por conseguinte, 

as atividades, com recurso aos materiais manipuláveis, são trabalhosas, cuidadas e 

devem ser, constantemente, avaliadas. 

Durante a Prática de Ensino Supervisionada, os alunos depararam-se com 

realidades, patenteadas nas experiências proporcionadas através do contacto com este 

tipo de material. As sequências de atividades, previam, sempre que possível, conectar a 

matemática às situações da vida real, de modo a que, os alunos, identificassem os 

conceitos matemáticos, no seu quotidiano, para além de criarem alguns pontos de 

referência.  

No 1.º CEB, os materiais manipuláveis suscitaram um grande interesse e 

entusiasmo, por parte dos alunos, ao manusear os objetos, que, num processo, 

cuidadosamente planeado e orientado, conseguiram interiorizar conceitos, por vezes, 

deveras abstratos para a sua faixa etária. 

Temas como as medidas de área ou de perímetro, podem ser, facilmente, 

confundido pelos alunos, revelando-se importante firmar a sua diferença. A abordagem 

destes conceitos desenvolveu-se, sequencialmente, numa primeira fase, de forma 

individual e, posteriormente, postos em confronto. Desta forma, pretendeu-se que os 

alunos argumentassem para os distinguir, constituindo, assim, uma forma de estabelecer 

conceitos estáveis.  

Experimentar situações com copos graduados, no caso da aprendizagem das 

medidas de capacidade ou usar relógios, na aprendizagem das horas como unidade de 
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medida de tempo, possibilitou o contacto direto com a realidade concreta, viabilizando a 

compreensão de conceitos relativos a estes subtópicos. 

Relativamente à aprendizagem do conceito de divisão, no 2.º ano do 1.º CEB, 

ainda, sem recurso ao algoritmo, é, absolutamente, crucial compreender o seu 

significado, elaborando estratégias em situações reais. 

Apesar de integrados no Programa e Metas Curriculares de Matemática, no 1.º 

CEB, os números racionais não negativos, no 2.º CEB, podem ser um subtópico onde se 

evidenciam alguns obstáculos, nomeadamente, nas operações de adição e subtração, 

com denominadores diferentes. A utilização dos discos de frações idealizou-se com a 

intenção de os alunos verificarem que, juntando duas peças, neste caso, pertencentes a 

cada um dos discos, divididos de forma diferente, o seu resultado não era imediato, 

pois, o disco final não correspondia à noção de fração. O desafio lançado aos alunos, 

que já tinham adquirido ferramentas para ultrapassar o problema em apreço, justificou a 

indispensabilidade de encontrarem números racionais não negativos equivalentes, mas 

com denominadores iguais, por forma a cumprir as conjeturas do conceito de fração. 

Sendo a atividade natural da criança brincar com objetos concretos, quando se 

utilizam materiais manipuláveis, podemos tirar vantagem do seu gosto inerente de 

manipular, explorar, descobrir, tal como da sua necessidade de aprovação. Os seus 

sentidos, apurados e em modelação, revelam-se um fator a considerar, no que diz 

respeito à predisposição ao envolvimento nas tarefas. 

Os materiais manipuláveis proporcionam uma oportunidade de criar situações 

concretizáveis, facilitando tanto a construção, como a comunicação de ideias, 

partilhando um ambiente favorável à experiência de várias perspetivas, que apelam à 

participação, do aluno, neste processo gradual. 

Optar por este tipo de recurso no ensino e aprendizagem da Matemática não se 

apresenta como um processo de preparação simples mas, como futuros docentes, não 

deve ser o nosso objetivo agilizar o nosso trabalho, mas sim, incutir, às crianças, o gosto 

de aprender e de as formar, como cidadãos autónomos, livres e responsáveis, 

contextualizando-as no mundo que as rodeia.  
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